
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.551, DE 18 DE JUNHO DE 2020. 

PUBLICAOO(A) NO JORNAL 

~~~~.~e~~~J.~ 

Aprova o regulamento da opera~;ao tecnica do 
Servi«;o de Transporte Coletivo do Municipio de Sao 
Jose dos Campos e da outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~;oes legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 53.355/20; 

DECRETA: 

Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento da Opera«;ao Tecnica do Servi«;o de Transporte 
Coletivo Publico Urbano de Passageiros no Municipio de Sao Jose dos Campos - ROTSTCPU, que e 
estabelecido por este Decreto, nos termos do Anexo incluso, que o integra. 

Art. 2Q Este Decreto entra em vigor na mesma data em que for conferida a delega~;ao dos 
servi~;os de transporte coletivo as novas Concessionarias por meio do procedimento licitat6rio 
autorizado pela Lei Complementar n. 629, de 13 de mar«;o de 2020, revogando-se a partir da data de 
celebra~;ao dos novos contratos, expressamente, o Decreto n. 12.525, de 20 de abril de 2007, e todas as 

demais disposi«;oes legais em contra rio. 

Sao Jose dos Campos, 18 de junho de 2020. 

D. 18.551/20 

(o.\ 11006 VfRSAOOliiS 

Paulo Roberto uimaraes Junior 
Secretario de Mobili , de Urbana 

Secreta ria de Apoio Juridico 
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
dezoito dias do mes de junho do a no de dois mil e vinte. 
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ANEXO AO DECRETO N. 18.551/2020 

REGULAMENTO DA OPERA<;AO TECNICA DOS SERVI<;OS DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE 
PASSAGEIROS. 

CAPITULO I 

DA OPERA<;AO TECNICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO 

Art. 12 Entende-se por OPERA<;AO TECNICA do servi~o de transporte coletivo 
publico a presta~ao de servi~os para a popula~ao por meio do servi~o regular e do servi~o sob 
demanda, exce~ao feita aquele que continua regido pela Lei Municipal n. 4.417, de 7 de julho 
de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 8.359, de 21 de mar~o de 1994. 

CAPITULO II 

DA COMPETENCIA 

Art. 22 Sao atribui~oes especificas da Secreta ria de Mobilidade Urbana- SEMOB, 
o planejamento e a supervisao de implanta~ao do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

Art. 3!? Sem prejuizo das atribui~oes estabelecidas no artigo anterior e em textos 
legais, compete a SEMOB, ainda, a implanta~ao, a delega~ao por meio de contrato de 
concessao, o controle e a fiscaliza~ao da opera~ao tecnica do servi~o de transporte coletivo, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

CAPITULO Ill 

DA AUDITORIA 

Art. 4!? A SEMOB promovera auditoria peri6dica no servi~o de Transporte 
Publico de Passageiros. 

Paragrafo unico. A auditoria devera ser realizada trienalmente, nos seguintes 
periodos: 

I - no primeiro semestre do quarto ano de vigencia do CONTRATO DE 
CONCESSAO, abrangendo os primeiros tres anos da concessao; 

II - no primeiro semestre do setimo ano de v1genc1a do CONTRATO DE 
CONCESSAO, abrangendo o quarto, quinto eo sexto anos da concessao; e 

Ill - no primeiro semestre do decimo ano de vigencia do CONTRATO DE 
CONCESSAO, abrangendo o periodo entre o oitavo e o nono a no e meio da concessao. 

Art. SQ A auditoria de que trata o artigo anterior abrangera a opera~ao tecnica 
dos servi~os convencional e sob demanda, a sua administra~ao e seu custo tarifario, 
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envolvendo diagnostico e analise da situa~ao atual do sistema, aferi~ao dos componentes 
estruturais de custos operacionais que servem de base para o calculo da remunera~ao dos 
servi~os executados, podendo proper medidas corretivas. 

Paragrafo unico. A auditoria levantara e analisara, dentro da metodologia 
adotada para a execw;ao do trabalho, as seguintes fun~oes agrupadas a serem desenvolvidas 
relativamente ao servi~o de transporte coletivo REGULAR e aos servi~os de transporte sob 
demanda TARIFA FIXA e sob demanda TARIFA DINAMICA: 

I - fun~ao operacional: 

a) avalia~ao operacional compreendendo demanda por tipo de passageiros 
transportados (pagantes, estudantes, gratuitos) e por valor da tarifa praticada; receita direta 
arrecadada (por tipo de tarifa); freta efetivamente em opera~ao; viagens realizadas; fndice de 
passageiros por quilometro (IPK) mensal no perfodo; fndice do percurso medic mensa! (PMM) 
no perfodo; fndice de passageiros transportados por vefculo por dia (PVD) no perfodo; fndice de 
passageiros equivalentes por vefculo (PMV) no perfodo; outros dados julgados necessaries para 
a efetiva avalia~ao dos servi~os; 

b) avalia~ao dos custos operacionais (aferi~ao de planilha) compreendendo a 
aferi~ao de todos os itens de custos componentes da planilha de calculo tarifario em especial 
indicando: custo total mensal do sistema, englobando: os custos variaveis totais no perfodo 
(combustive!; lubrificante; ARLA 32; rodagem; pe~as e acessorios; e custos ambientais); os 
custos fixes totais no perfodo (deprecia~ao - CDP; remunera~ao do capita l imobilizado - CRC; 
custos com pessoal- CPS; despesas administrativas- CAD; loca~ao de garagem - CLG; loca~ao 
de vefculos de apoio - CLA), que deverao considerar os insumos apenas na propor~ao de sua 
efetiva utiliza~ao para a presta~ao do servi~o concedido; a remunera~ao pela presta~ao dos 
servi~os (RPS); os tributes diretos (TRD); os pre~os dos insumos (oleo diesel -OLD; ARLA 32-
ARL; rodagem - ROD; velculo (VEC); salaries e beneflcios (SAB); taxas e despesas de 
licenciamento (TDL); seguros (SEG); custo por passageiro (com a apura~ao do custo por 
passageiro transportado - CPT; tarifa - tecnica de remunerac;ao - TTR) , ah~m de analisar o 
calculo relative aos indicadores de desempenho estabelecidos em edital;; 

c) avalia~ao da manuten~ao compreendendo: condi~oes de instala~oes da 
manuten~ao; levantamento dos equipamentos existentes, avaliac;ao das condic;oes flsicas e 
analise da adequa~ao dos mesmos em fun~ao das necessidades reais de manuten~ao da freta; 
servi~os de manuten~ao executados pela propria empresa em compara~ao com servi~os de 
terceiros; qualidade e especializa~ao de mao de obra de manutenc;ao propria; poHtica de 
manuten~ao e instrumentos gerenciais de controle da manutenc;ao (fndice de quebra, cadastro 
de equipamentos, plano de manuten~ao preventiva em comparac;ao com a corretiva, etc); 
avalia~ao fisica da freta por tipo de servi~o regular ou on demand; avalia~ao flsica da freta de 
vefculos auxiliares; almoxarifado e recupera~ao de pe~as e equipamentos (administra~ao de 
materiais e controles existentes);outros levantamentos para melhor avalia~ao da func;ao de 
manutenc;ao. 

II - fun~ao administrativa compreendera: avalia~ao da estrutura organizacional 
real existente; composi~ao do quadro funcional (rela~ao de funcionarios e fun~oes, 

dimensionamento, qualifica~ao, etc); estrutura atual de salaries e forma de remunera~ao (valor 
da folha de pagamento, beneffcios concedidos diretos e indiretos, etc); sistema de 
comunica~ao interna formal e informal; polltica de administra~ao de recursos humanos 
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(treinamentos, criterios de sele~ao, rotatividade, etc); instala~oes administrativas; qualidade 
das instala~oes, layout, etc; controle administrative da opera~ao: escala de pessoal de opera~ao 
e manutenc;ao, fiscalizac;ao, controle de faltas, horas extras (autorizac;ao), substituic;ao, etc; 
outros levantamentos necessaries a avalia~ao da func;ao administrativa das empresas. 

Art. 62 A auditoria devera apresentar ao final de seus trabalhos urn relat6rio de 
recomendac;oes destinado a orientar a adoc;ao de medidas praticas para correc;ao de criterios e 
metodos de ac;oes no gerenciamento dos servic;os de transportes e calculos tarifarios, bern 
como a devida aferi~ao do equilfbrio economico-financeiro do contrato, de forma a fornecer 
subsfdio para a tomada de decisao quando da analise das revisoes ordinarias peri6dicas. 

Art. 72 Os traba lhos de auditoria deverao ser acompanhados pelo Conselho 

Municipal de Mobilidade Urbana- COMOB. 

Paragrafo unico. 0 mencionado Conselho Municipal devera divulgar no prazo de 
20 (vinte) dias do recebimento dos trabalhos da auditoria urn relat6rio circunstanciado de suas 
atividades de acompanhamento com uma avalia~ao dos servic;os de auditagem. 

CAPfTULO IV 

DA EFETIVA~AO DA POllTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

Art. 82 A prestac;ao dos servic;os de transporte coletivo atendera aos prindpios e 
diretrizes estabelecidos pela Polftica Municipal de Mobilidade quando atendidas as condi~oes 
de execuc;ao contratual previstas no edital de licitac;ao, no contrato de concessao e nos seus 

respectivos anexos. 

Art. 92 A prestac;ao de servic;o se considera adequada, nos termos das normas 
que regem o contrato de concessao de transporte coletivo, se as condic;oes de regularidade, 
continuidade, eficiencia, seguranc;a, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestac;ao e 
modicidade das tarifas, que se materializam pelos seguintes meios: 

I - a regularidade implica no atendimento do respectivo indicador de 
desempenho previsto no Anexo VI, do Contrato de Concessao; 

II -a continuidade do servi~o se caracteriza pela sua disponibilizac;ao permanente 
a todos os usuarios sem interrup~ao, ressalvada a hip6tese a que se refere o artigo 30, inciso 
VIII, deste Regulamento de Transportes, ou ainda hip6teses de ocorrencia de caso fortuito e 

forc;a maior; 

Ill - as condi~oes de seguran~a e de cortesia na prestac;ao dos servic;os serao 
cumpridas com o atendimento dos requisitos de idade e de manuten~ao de frota e de 
treinamento de motoristas; 

IV - a condic;ao de atualidade na prestac;ao dos servic;os sera cumprida pelo 
atingimento de todos os indicadores de desempenho estabelecidos no contrato de concessao e 
pelo cumprimento da obriga~ao de substituic;ao de quaisquer bens ou equipamentos da 
concessao que venham a ser atingidos pela obsolescencia, caracterizada pela a perda relevante 
de suas fun~oes iniciais ou, ainda, sua incapacidade para atendimento aos indicadores de 
desempenho e demais obriga~oes estabelecidas no contrato. 
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V - a condi~ao de generalidade sera considerada atendida com a presta~ao dos 
servi~os com a maior amplitude possivel, de forma a beneficiar o maier numero possivel de 
individuos e pelo atendimento do dever de prestar os servi~os sem qualquer discrimina~ao 
entre os beneficiaries que se encontre sujeitos as mesmas condi~oes tecnicas e juridicas para a 
sua frui~ao. 

Art. 10. 0 edital de licita~ao e o contrato de concessao deverao prever a 
disponibiliza~ao de urn Servi~o de Atendimento ao Usuario, que podera ser fornecido pelo 
prestador dos servi~os, executado diretamente pela SEMOB, ou a eta prestado por terceiros. 

Art. 11. A acessibilidade do servi~o de transporte coletivo para pessoas com 
deficiencia e idosos sera garantida por meio de veiculos adaptados, na totalidade da freta do 
servi~o regular e por meio de servi~o especifico sob demanda objeto de regulamento 
especifico. 

Art. 12. A presta~ao dos servi~os de transporte coletivo estara sujeita: 

1 - ao controle social, que se dara por meio da consulta e audiencia publica 
previas a publica~ao do edital de licita~ao e, ap6s a celebra~ao do contrato de concessao, por 
meio do Conselho de Mobilidade Urbana, e da utiliza~ao, pelos usuaries, dos servi~os 

disponibilizados pela Plataforma 3 - Servi~o de Atendimento ao Usuario e pelo Servi~o de 
Comunica~ao com o Usuario, ambos de responsabilidade da SEMOB para sua implanta~ao e 
opera~ao diretamente ou indiretamente. 

II - mecanismos de controle interne exercidos pela propria SEMOB e pelo 
Departamento de Controle Interne, da Secretaria de Governan~a. 

Paragrafo unico. Sao tambem instrumentos para o controle da presta~ao dos 
servi~os pela SEMOB a Plataforma 1 - Sistema de Compensac;ao e liquidac;ao de Valores do 
Sistema de Mobilidade Urbana, a Plataforma 2 - Sistema de Gestae do Transporte Publico, a 
Plataforma 4 - Sistema de Transporte Coletivo Responsive a Demanda, bern como a Plataforma 
5 - Mobilidade como servi~o {MaaS), a serem objeto de implanta~ao e opera~ao desde o inicio 
ou no curse da execu~ao contratual da opera~ao tecnica dos servi~os de transporte coletivo. 

CAPfTULO V 

DA ADJUOICA<;AO DOS SERVI<;OS 

Art. 13. Para efeito de estabelecimento das linhas o Municipio podera ser 
dividido em areas de atua~ao exclusiva ou preferencial, em conformidade com o recomendado 
pelos estudos previos a divulga~ao do edital de licita~ao, asseguradas a cada area, linhas de 
transporte coletivo por onibus com veiculos, e frequencia suficiente bern como itinerario 
determinado. 

§ 12 A concessionaria podera contratar com terceiros o desenvolvimento de 
atividades inerentes, acess6rias ou complementares ao servi~o concedido, bern como a 
implementa~ao de projetos associados, desde que as atividades a serem contratadas nao sejam 
aquelas diretamente ligadas a operac;ao do sistema de transporte por meio de rotas regulares 
executadas por onibus. 
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§ 2Q A empresa concessionaria permanecera responsavel perante o Poder 
Publico, pelo servi~o contratado. 

§ 3Q Na ocorrencia de situa~oes emergenciais que ponham em risco a 

regularidade, a continuidade, a qualidade e a seguran~a do servi~o a Secretaria de Mobilidade 
Urbana podera determinar que concessionaria de outra area preferencial de opera~ao preste 
os servi~os em area distinta da quallhe foi delegada, ate que seja sanada a irregularidade. 

Art. 14. Alem dos veiculos necessaries para a manuten~ao da frequencia 
estipulada para as linhas, as empresas concessionarias deverao manter veiculos de reserva, na 
propor~ao de 5% (cinco por cento) do numero de onibus efetivo da frota vinculada nos lotes de 
opera~;ao. 

Art. 15. A SEMOB, podera determinar a utilizac;ao de urn certo numero de 
veiculos de reserva da frota para atender situac;oes de emergencia em areas distintas daquelas 

em que operam linhas regula res. 

Art. 16. Para cada linha de transporte coletivo, executado por meio de onibus ou 
micro-onibus, em rotas regulares, a Secretaria de Mobilidade Urbana expedira uma Ordem de 
Servi«;o Operacional - O.S.O. 

§ 1Q Cada O.S.O. contera os seguintes anexos: 

1 - ANEXO 1 - Descri~ao dos itineraries, localiza~ao dos terminais (ponto inicial e 

final); 
II - ANEXO 2 - Caracteristicas operacionais da linha, frequencia de carros, 

horarios de funcionamento no que for cabivel. 

§ 2Q Os anexos que acompanham a O.S.O. deverao ser substituidos toda vez que 
for aprovada qualquer altera«;ao. 

CAPITULO VI 

DA OPERA<;AO TECNICA DOS SERVI<;OS DE TRANSPORTE COLETIVO 

Art. 17. A presta~ao dos servi«;os de transporte coletivo devera atender aos 
indicadores de desempenho estabelecidos neste Regulamento, no edital de licita~ao e no 
contrato de concessao, atendidas as altera«;6es que venham a ser estabelecidas pela Secreta ria 
de Mobilidade Urbana. 

Art. 18. A qualidade da presta~ao dos servi~;os sera avaliada por criterios 
objetivos de regularidade e pontualidade, nos termos do edital de licita~ao e do contrato de 

concessao. 

Pan3grafo unico. Os itineraries, pontes de parada e terminais de linhas de 
transporte coletivo intermunicipais, dentro do perimetro urbane do Municipio de Sao Jose dos 
Campos, serao determinados pela SEMOB. 
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Art. 19. Os itineraries constantes da O.S.O., somente serao modificados 
mediante autoriza~ao expressa ou em casos de emergencia tais como: execu~ao de obras em 
logradouros e vias, realiza~ao de festividades e comemora~oes publicas, impedimenta das ruas 
pre-determinadas nos itineraries e outros casos justificados, devendo ser objeto de 
comunica~ao imediata a fiscaliza~ao. 

Se~ao 1 

Dos Ajustes Operacionais 

Art. 20. Ao Iongo da vigencia do contrato de concessao a SEMOB podera realizar 
AJUSTES OPERACIONAIS para altera~ao da rota, frequencia, regularidade, freta itineraries, 
linhas, e INDICADORES DE DESEMPENHO, a fim de ajustar a opera~ao tecnica com as 
necessidades da presta~ao do servi~o, em razao da implanta~ao de novas vias publicas ou de 
novos loteamentos e nucleos habitacionais, ou, ainda, para maximizar a eficiencia da prestac;ao 

dos servi~os. 

§ 12 Poderao ainda ser realizados AJUSTES OPERACIONAIS para o fim de mitigar 

eventual desequilibrio economico-financeiro da opera~ao tecnica de quaisquer das 
CONCESSIONARIAS e favorecer que o sistema de transporte coletivo se encontre equilibrado .. 

§ 22 Os ajustes operacionais poderao ser requeridos pela CONCESSIONARIA, por 
meio de requerimento expresso, motivado e devidamente documentado, dirigido a Diretoria 
Administrativa da SEMOB, que devera decidir no prazo de 60 (sessenta) dias, ressalvada a 
necessidade de diligencias que devam ser solicitadas ao requerente. 

se~ao II 

De outros meios para garantia da flexibilidade da opera~ao tecnica 

Art. 21. lndependentemente da realizac;ao dos AJUSTES OPERACIONAIS, os 
horarios pre-estabelecidos poderao ser alterados, ampliados ou reduzidos, parcial ou 
integralmente, sempre que assim exigir o interesse publico uma vez constatada a necessidade 
dos servi~os, mediante determina~ao da SEMOB que dara conhecimento previo, por escrito, as 

CONCESSIONARIAS. 

Art. 22. A SEMOB podera determinar qualquer altera~ao de pontos de parada 
uma vez constatada sua necessidade, por interesse publico, dando conhecimento previo, por 

escrito, as concessionarias. 

Art. 23. De todas as altera~oes sera dada divulga~ao ao publico usuario pelas 

concessionarias. 

Se~ao Ill 

Da seguran~a e conforto na opera~ao tecnica 

Art. 24. Para seguran~a e conforto dos passageiros, as CONCESSIONARIAS serao 
obrigadas a dispor de meios pr6prios ou contratados para efetuar a manuten~ao e a limpeza 

dos veiculos. 
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Paragrafo unico. A manutenc;:ao e limpeza dos veiculos deverao ser mantidas 
durante todo o periodo de prestac;:ao do servic;:o publico de transporte coletivo. 

Art. 25. A SEMOB, por meio de seus orgaos tecnicos, podera promover vistoria 
anual dos veiculos, para verificac;:ao de suas condic;:oes operacionais, de seguranc;:a e de 
conforto, observadas as disposic;:oes legais e normas tecnicas recomendadas e determinara, se 
necessaria, a retirada de veiculo da execuc;:ao operacional enquanto nao promovidas as 
adequac;:oes necessarias. 

§ lQ Aprovado o veiculo, sera expedido o respective "Certificado de Vinculac;:ao 
ao Servic;:o" valido por 01 (urn) ano. 

§ 2Q lndependentemente da vistoria ordinaria de que trata este artigo, a SEMOB 
podera, em qualquer epoca, realizar inspec;:oes e vistorias nos vefculos das CONCESSIONARIAS, 
exigindo-lhes, se foro case, a retirada dos vefculos em operac;:ao sem condic;:oes adequadas, ate 
que sejam reparados e aprovados em nova vistoria. 

§ 3Q Na necessidade de troca ou substituic;:ao dos equipamentos que integrem o 
Sistema de Fiscalizac;:ao Eletronica e o Sistema de Bilhetagem Eletronica, disponibilizados ao 
Sistema de Transporte Coletivo por meio de procedimento licitatorio em separado da operac;:ao 
tecnica, as CONCESSIONARIAS nao deverao apresentar qualquer obstaculo que impec;:a ou 
atrase injustificadamente a adoc;:ao das devidas providencias pela SEMOB ou pelas prestadoras 
dos respectivos servic;:os. 

Art. 26. Nao sera permitida, em qualquer hipotese, a utilizac;:ao em servic;:o de 

veicu lo que nao seja portador do Certificado de Vinculac;:ao ao Servic;:o, valido para o periodo. 

Art. 27. A utilizac;:ao de bens e insumos tais como garagem, pessoal, onibus, 
estoques, equipamentos e outros, para fins alheios ao objetivo do servic;:o, que e permitida 
desde que nao interfira na execuc;:ao dos servic;:os concedidos, deve ser objeto de cientificac;:ao 
especffica e previa a SEMOB. 

Art. 28. A CONCESSIONARIA devera ter, durante a v1gencia do contrato, 
domicflio fiscal, instalac;:oes destinadas a execuc;:ao especifica desta concessao (garagens e 
escritorios) no municipio, mantendo no local escriturac;:ao de natureza contabil, fiscal, 
trabalhista, previdenciaria e outras pertinentes, formuladas em separado, abrangendo apenas 
os servic;:os objeto desta licitac;:ao bern como devendo os veiculos vinculados a concessao serem 
licenciados no Municipio de Sao Jose dos Campos. 

Paragrafo unico. Alem da documentac;:ao especifica a que se refere este artigo, 
deverao ser mantidos pela CONCESSIONARIA os documentos relacionados as atividades 
alternativas, complementares, acessorias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 
desenvolvidas paralelamente ao servic;:o concedido. 

CAPfTULO VII 

DO PESSOAL DE OPERA~AO 
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Art. 29. As concessionarias deverao adotar processes adequados de sele~ao e 
aperfei~oamento de seu pessoal, especialmente per meio de curses e treinamentos 
relacionados a seguran~a do transporte. 

Art. 30. Sem prejufzo do cumprimento des demais deveres previstos na 
legisla~ao de transite, os motoristas serao obrigados a: 

I - apresentar-se corretamente uniformizados e identificados em servi~o; 

II - conduzir-se com aten~ao e urbanidade; 

Ill - nao fumar no interior do vefculo; 

IV - estar, em servi~o, sempre em condi~oes normais de trabalho, nao podendo 
estar sob efeito de bebidas alco61icas ou de drogas quaisquer que alterem o comportamento; 

V- cumprir o limite de velocidade maxima estabelecida para cad a via; 

VI- cumprir o limite de velocidade mfnima estabelecida para cada via; 

VII- nao portar armas de qualquer especie. 

VIII - em case de interrup~ao da viagem, per qualquer motive, comunicar a 
concessionaria e garantir a continuidade da viagem, no primeiro hor<hio subsequente, 
providenciando a imediata substitui~ao do 6nibus. Nesse case, fica assegurado o direito de 
transporte gratuito ate 0 final da viagem aquele que tenha page a tarifa. 

Art. 31. Os condutores deverao portar credencial do Curse de Condutor de 
Transporte Coletivo eo de Rela~oes com o Publico. 

Paragrafo unico. 0 curse de Rela~oes com o Publico de que trata este artigo, a 
ser realizado pelas CONCESSIONARIAS, devera ser estendido a todos os funcionarios que 
mantenham contato direto com os usuaries e devera, obrigatoriamente, possuir t6pico que 
verse sobre o tratamento especial com idose e pessoas com deficiencia. 

Art. 32. E facultada a SEMOB acompanhar OS Programas de Treinamento 
realizados pela concessionaria, bern como participar de sua formula~ao. 

Paragrafo unico. A SEMOB devera ser comunicada de todo treinamento 
oferecido pelas CONCESSIONARIAS, com antecedencia mfnima de OS (cinco) dias uteis. 

Art. 33. A SEMOB determinara a CONCESSIONARIA que, imediatamente, afaste 
de suas fun~oes o funcionario que, em servi~o, for encontrado embriagado, drogado, portando 
armas, per constata~ao da fiscaliza~ao ou de outra autoridade competente. 

Paragrafo unico. 0 afastamento aqui referido operar-se-a independentemente 
de outras penalidades a que se sujeitara a empresa e sem prejuizo das medidas atribuiveis a 
CONCESSIONARIA para apura~ao da falta do funcionario. 
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Art. 34. A SEMOB determinara, tambem, a CONCESSIONARIA que promova 
apura~ao e aplica~ao de penalidade ao funcionario, por meio de processo regular, quando os 
funcionarios encarregados da fiscaliza~ao ou outras autoridades no exercicio de suas fun~oes 
forem por eles desautorizados ou quando faltarem com a devida urbanidade para com os 
passageiros, independentemente de outras penalidades a que se sujeitara a empresa. 

Paragrafo unico. 0 resultado final da apura~ao devera ser comunicado a SEMOB. 

Art. 35. As concessionarias ficam obrigadas a assegurar a participa~ao de 
motoristas em qualquer treinamento efetuado pela SEMOB, desde que comunicada com 
antecedencia minima de OS (cinco) dias uteis. 

CAPfTULO VIII 

DA FISCALIZA<;AO 

Art. 36. A fiscaliza~ao dos servi~os de que trata este Regulamento, em tude 
quanta diga a urbanidade do pessoal, seguran~a e regularidade das viagens, comodidade dos 
passageiros bern como o tiel cumprimento das normas baixadas, sera exercido pela SEMOB, por 
meio de seus agentes credenciados, devidamente identificados, ou por entidade com ela 
conveniada. 

§ lQ Os agentes de fiscaliza~ao de transportes poderao determinar a paralisa~ao 
de servi~o aos funcionarios da atividade direta (motoristas, e fiscais da concessionaria), em 
carater preventive, em situa~oes de urgencia, comprometimento da seguran~a do usuario ou 
pelo cometimento de viola~ao grave de dever previsto neste Regulamento. 

§ 2Q lmediatamente ao fate, a SEMOB devera comunicar a CONCESSIONARIA 
acerca do ocorrido, a fim de que essa adote as providencias reclamadas nos artigos 33 e 34 
deste Regulamento, bern como para que providencie a substitui~ao do funcionario. 

Art. 37. A fiscaliza~ao externa processar-se-a mediante registro, de acordo com 
formularies da SEMOB. 

Paragrafo unico. A supervisao do preenchimento dos horarios de saida sera 
tambem de competencia da fiscaliza~ao da SEMOB, de acordo com as tabelas, horarios e 
demais especifica~oes de servi~o determinados para as linhas em opera~ao. 

Art. 38. A CONCESSIONARIA devera encaminhar a SEMOB Ficha Cadastral de 
Acidentes em, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas ap6s a ocorrencia do sinistro. 

Art. 39. A SEMOB podera, a qualquer momenta, prom over a verifica~ao e leitura 
de quaisquer equipamentos embarcados nos veiculos, em especial aqueles relatives a 
Plataforma 1 - Sistema de Compensa~ao e Liquida~ao de Valores do Sistema de Mobilidade 
Urbana, Plataforma 2 - Sistema de Gestae do Transporte Publico, Plataforma 3 - Sistema de 
Comunica~ao com o Usuario, Plataforma 4: Sistema de Transporte Coletivo Responsive a 
Demanda, e Plataforma 5: Mobilidade como servi~o - MaaS, a partir de suas respectivas 
implanta~oes. 
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Paragrafo unico. Na hip6tese de delega~ao da implanta~ao das plataformas 
mencionadas no caput deste artigo a terceiros, o respectivo prestador de servi~os gozara da 
mesma prerrogativa estabelecida neste artigo. 

Art. 40. As sugestoes e reclama~oes dos passageiros a respeito dos servi~os 
serao recebidas pela CONCESSIONARIA por meio do Sistema de Atendimento aos Usuarios, e 
deverao ser registradas e gravadas, conforme determinado no EDITAL DE LICITA(:AO, NO 
CONTRA TO ou seus ANEXOS. 

§ 12 0 Sistema de Atendimento ao Usuario devera encaminhar, bimestralmente, 
a SEMOB, as reclama~oes e sugestoes em arquivos de mfdia magnetica ou em grava~ao de voz. 

§ 22 Alem do sistema a que se refere este artigo, sera implantado pela SEMOB 
tambem o Sistema de Comunica<;ao com Q Usuario, que se destina a conexao entre o USUARIO 
e a SEMOB e por essa implantado e executado diretamente ou indiretamente 

Art. 41. As CONCESSIONARIAS, sem prejufzo da fiscaliza<;ao empreendida pela 
SEMOB, deverao enviar ate o 102 (decimo) dia util de cada mes os relat6rios e arquivos de 
dados operacionais relativos a oferta do servi<;o e demanda de passageiros transportados, 
conforme modelos e procedimentos a serem definidos pela SEMOB, ate a efetiva implanta<;ao e 
opera~ao da Plataforma 2 -Sistema de Gestao do Transporte Publico. 

CAPITULO IX 

DOS VEfCULOS 

Art. 42. Os vefculos empregados na execu<;ao dos servi<;os deverao ser 
cadastrados junto a SEMOB, sendo admitido o seu emprego em outras atividades desvinculadas 
da opera<;ao dos servi<;os no Sistema de Transporte Coletivo Publico Urbano no municipio de 
Sao Jose dos Campos, nos termos do artigo 27 deste Regulamento. 

§ 12 A vincula<;ao nao exclusiva do vefculo aos servi<;os dar-se-a ap6s 
requerimento encaminhado pela concessionaria, no qual deverao constar os dados do vefculo 
para a qual e solicitada a inclusao e/ou exclusao e os respectivos motivos. 

§ 22 No caso de inclusao o requerimento vira acompanhado dos documentos 
que comprovem a propriedade e posse, ou posse, e respectiva nota fiscal de aquisi<;ao, 
contrato de compra e venda ou leasing. 

§ 32 Eventuais outras hip6teses contratuais nao contempladas no § 22 deverao 
ser objeto de aprecia<;ao previa e autoriza<;ao expressa da SEMOB. 

Art. 43. No caso de inclusao, o requerimento referido no paragrafo anterior 
devera ser acompanhado de apresenta<;ao de planta baixa, corte transversal, corte longitudinal 
e quatro vistas, sendo uma traseira, uma dianteira, uma lateral direita e uma lateral esquerda. 

Art. 44. A vistoria dos vefculos podera ser efetuada por pessoal proprio ou 

terceiros designados pela SEMOB. 
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Art. 45. Os veiculos a serem excluidos serao vistoriados pela SEMOB para 
verifica~ao de inexistencia de marcas de identifica~ao do servi~o municipal. 

Art. 46. A comprova~ao das informa~oes fornecidas pela concessionaria, para 
inclusao dos onibus no cadastre relatives ao ano de fabrica~ao de chassi e da carroceria, sera 
feita atraves de urn dos seguintes elementos: 

I- plaqueta de identifica~ao dos respectivos fabricantes; 

II - apresenta~ao pela concessionaria de cartas ou declara~oes dos fabricantes, 
atestando os a nos de fabrica~ao; 

Ill - apresenta~ao de Certificado de Propriedade. 

Paragrafo unico. As informa~oes fornecidas estarao sujeitas a verifica~ao da 
SEMOB que podera efetuar diligencias necessarias para a sua comprova~ao. 

Art. 47. A SEMOB podera, a qualquer tempo, alterar a quantidade de veiculos 
vinculados ao servi!;O, aumentando-a ou diminuindo-a, em fun~ao da necessidade do 
atendimento aos usuaries, comunicando a CONCESSIONARIA com antecedencia de 30 (trinta) 
dias, devendo esta se manifestar em urn prazo maximo de OS (cinco) dias uteis, contados da 
comunica~ao. 

Art. 48. Somente serao utilizados nos servi~os de transporte coletivo publico 
veiculos com caracteristicas e especifica!;5es tecnicas aprovadas pela SEMOB, obedecidas as 
normas legais, regula menta res, editalicias e contratuais em vigor. 

Art. 49. Somente poderao ser empregados nos servi!;OS de transporte coletivo 
publico veiculos construidos para esse fim, com chassi de tipo apropriado e carrocerias pintadas 
e aprovadas de acordo com modele previamente determinado pela SEMOB e de acordo com as 
regras do EDITAL e do CONTRA TO DE CONCESSAO. 

Art. 50. Os Certificados de Vincula~ao ao Servi~o, fornecidos pela SEMOB 
conterao as seguintes indica~oes: 

I - numero do chassi; 

II -cores do veiculo; 

Ill- prefixo; 

IV- placa; 

V- data de entrada em servi~o. 

Art. 51. Os veiculos deverao center na parte frontal denomina~ao e numero da 

linha. 

Art. 52. Todos os veiculos deverao apresentar, internamente, em local bern 

visivel as seguintes informa!;5es: 
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I - o pre~o da passagem da linha em que o veiculo estiver trafegando; 

II - Certificado de Vincula~ao ao Servi~o; 

Ill - reserva para idosos, deficientes, gestantes e mulheres portando bebes ou 
crian~as de colo nas primeiras poltronas de cada vefculo, equivalentes a 10% (dez por cento) do 
numero total de assentos do vefculo, nao podendo este numero ser inferior a 04 (quatro) 
assentos. Na ausencia desses o uso sera livre; 

IV- numero de ordem do veiculo, lota~ao e outras indica~oes determinadas; 

V- numero do telefone de reclama~ao da SEMOB e da CONCESSIONARIA; 

VI - numero de telefone de entidades de utilidade publica; 

VII - divulga~ao do aumento da tarifa com antecedencia minima de 09 (nove) 
dias, sempre que houver a majora~ao e afixa~ao nos respectivos veiculos que prestem esse 
servi~o, de aviso contendo a data de vigencia da nova tarifa eo valor da mesma. 

Art. 53. Todos os veiculos deverao portar em seu interior, em local de facil 
visualiza~ao placa indicativa, em local apropriado, contendo os seguintes dizeres "assento 
reservado para uso de gestantes, mulheres portando bebes ou crian~as de colo, idosos e 
deficientes ffsicos"; o uso sera livre, na ausencia de pessoas nessas condi~oes. 

Art. 54. Externamente, os veiculos terao: 

I - na parte dianteira e superior, o itinerario indicador da linha (numero e 
designa~ao da linha), dotada de ilumina~ao a noite, com dimensoes aprovadas pela SEMOB; 

II - outras inscri~oes que forem determinadas. 

Art. 55. Nao sera permitida coloca~ao de quaisquer anuncios tanto interna como 
externamente em qualquer Iugar dos 6nibus, sem previa autoriza~ao da SEMOB. 

Art. 56. Todos os veiculos devem ser dotados de equipamentos de tecnologia 
embarcada para o pagamento da tarifa publica, e que permitam a contagem do numero de 
passageiros transportados, por meio de relat6rios peri6dicos. 

Paragrafo unico. Os equipamentos a que se refere este artigo serao fornecidos 
pelo prestador dos servi~os de meios de pagamento, contratado em procedimento licitat6rio 
realizado em separado da licita~ao da opera~ao tecnica dos servi~os. 

Art. 57. A vida util dos vefculos e as idades media e maxima da frota deverao 
atender as determina~oes estabelecidas no EDITAL DE LICITA~AO e no CONTRATO DE 
CONCESSAO e respectivos ANEXOS. 

CAPITULO X 

DA REMUNERA<;AO DOS SERVI~OS E POLfTICA TARIFARIA 
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Art. 58. A remunera~ao dos servi~os far-se-a por meio Tarifa Tecnica de 
Remunera~ao, que tera por objetivo remunerar passageiros equivalentes, que serao calculados 
a partir das regras de isen~;ao, gratuidades e descontos tarifarios previstos em lei, e que sera 
apresentada por cada CONCESSIONARIA no curso da concorrencia publica, sempre de acordo 
com seu respective Plano de Neg6cio, e reajustada nos termos previstos no EDITAL DE 
LICITA<;AO, CONTRATO DE CONCESSAO e seus respectivos ANEXOS, por ato do Prefeito 
Municipal. 

Art. 59. As tarifas de remunera~;ao de cada lote de servi~os poderao ser revistas 
por meio dos procedimentos das revisoes ordinarias ou extraordinarias, admitidas nas 
hip6teses previstas no edital de licita~;ao e no contrato. 

§ 12 Os reajustes tarifarios deverao ser divulgados com antecedencia minima de 
09 (nove) dias, atraves de aviso a ser afixado nos respectivos velculos que prestam este servi~o, 
contendo a data de vigencia da nova tarifa eo valor da mesma. 

§ 22 Os reajustes tarifarios serao por meio dos criterios do edital. 

Art. 60. As tarifas poderao ser diferenciadas em fun~;ao das caracterlsticas 
tecnicas da integra~ao total do sistema de transportee dos custos especificos provenientes do 
atendimento aos distintos segmentos dos usuaries. 

Art. 61. E vedado a concessionaria transportar qualquer passageiro sem a 
cobran~a dos meios de pagamento, salvo expressa disposi~ao legal em contrario ou salvo 
determinac;ao da concedente em situac;oes de calamidade publica ou outras de carater 

excepcional. 

Se~ao 1 

Das gratuidades e descontos 

Art. 62. Ficam asseguradas as seguintes gratuidades e descontos no pagamento 

da tarifa: 

I- gratuidade as crian~as ate 5 (cinco) anos de idade; 

II- gratuidade as pessoas com mais de sessenta a nos de idade; 

Ill - gratuidade, qualquer que seja o motivo do deslocamento a toda pessoa com 
deficiencia flsica ou mental ou sensorial, devidamente comprovada por meio de laudo medico, 
conforme legisla~;ao espedfica, que podera ser complementado com laudo psicol6gico ou 
psicopedag6gico, extensive! a urn acompanhante, desde que atestada a sua necessidade na 
locomo~;ao do acompanhado. 

IV - desconto de 50% (cinquenta por cento) nas viagens realizadas 
exclusivamente para fins de participa~ao em aulas regulares no calendario letivo para 
estudantes regularmente matriculados em cursos: 

a) de ensino fundamental; 
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b) de ensino medio; 

c) curso de gradua~ao; 

d) ensino tecnico profissionalizante reconhecido; 

e) educa~ao e/ou alfabetiza~ao de jovens e adultos, devidamente reconhecidos 
ou com vinculo junto a 6rgaos oficiais; 

f) pre-vestibulares conveniados com a Prefeitura Municipal, ou por ela 
subsidiados de qualquer forma, destinados ao atendimento da comunidade carente do 
Municipio e que nao cobrem mensalidades, ou cujas mensalidades cobradas tenham apenas 
valores simb61icos, destinados ao custeio do curso. 

CAPITULO XI 

DA REVISAO ORDINARIA 

Art. 63. A revisao ordinaria do contrato sera realizada trienalmente, com o 
escopo de adaptar os indicadores de desempenho, a realiza~ao dos investimentos previstos e 
quaisquer condi~oes da concessao as modifica~oes que tenham sido percebidas neste periodo, 
a fim de recompor o seu equiHbrio economico-financeiro, conforme disposto neste capitulo. 

Art. 64. A cada ciclo trienal, contados a partir do momenta em que se completar 
o primeiro ano de vigencia do contrato de concessao, serao conduzidos os processes de 
revisoes ordinarias da concessao, que poderao culminar com a revisao dos investimentos 
previstos na concessao ou, bern como dos seus correspondentes cronogramas, e dos 
indicadores de desempenho, a fim de adapta-los as modifica~oes ou altera~oes que tenham 
sido percebidas em cada ciclo de revisao ordinaria, sempre observando o equiHbrio economico
financeiro do contrato e as demais normas contratuais pertinentes. 

Art. 65. A revisao dos indicadores de desempenho podera ser processada em 
sede das revisoes ordinarias, podendo a SEMOB adequar os indicadores originalmente 
previstos ou criar novos indicadores que reflitam os pad roes necessaries para a configura~ao da 
adequa~ao do servi~o objeto deste contrato, com fundamento no interesse publico, sempre 
com a previa manifesta~ao das CONCESSIONARIAS antes da tomada de decisao. 

se~ao 1 

Do Processamento das Revisoes Ordinarias e Extraordinarias 

Art. 66. Cada ciclo de revisoes ordinarias sera processado conforme previsto no 
edital de licita~ao, por iniciativa da SEMOB ou da CONCESSIONARIA e seu respective processo 
administrative devera conter a justificativa da SEMOB para o caso de necessidade de 
adequa~oes necessarias a melhoria da presta~ao dos servi~os objeto da concessao ou para o 
reconhecimento da necessidade de recomposi~ao do equilfbrio economico-financeiro do 
contrato de concessao. 
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Art. 67. Poderao ser realizadas a qualquer memento, de offcio pelo 
CONCEDENTE ou por solicita~ao das CONCESSIONARIAS, revisoes extraordinarias para a 
verifica~ao da necessidade do restabelecimento do equilibrio economico-financeiro do 
Contrato em razao de eventos extraordinarios, imprevisiveis, estranhos a vontade do 

CONCEDENTE e/ou das CONCESSJONARIAS, inevitaveis, e que tenham comprovadamente 
gerado desequilfbrio na equa~ao economico-financeira do Contrato, conforme os parametres 
previstos na modelagem economica da CONCESSAO. 

Art. 68. A periodicidade das revisoes ordinarias, bern como os parametres e 
exclusoes aplicaveis as revisoes ordinarias e extraordinarias serao indicados no edital de 
licita~ao e no CONTRA TO DE CONCESSAO. 

CAPfTULO XII 

DA FISCALIZA<;;AO ELETR6NICA E DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETR6NJCA 

Art. 69. 0 Sistema de Fiscaliza~ao Eletronica e o Sistema de Bilhetagem 
Eletronica serao objeto de contrata~ao por meio de procedimento licitat6rio em separado da 
opera~ao tecnica. 

Art. 70. A fiscaliza~ao eletronica consiste em urn conjunto de atividades com a 
finalidade de permitir a coleta de dados sobre a opera~ao, analises e ado~ao de a~5es para 
corre~ao de desvios em rela~ao a pad roes de desempenho pre-estabelecidos. 

Paragrafo unico. A fiscaliza~ao de que trata o "caput" dar-se-a atraves do uso de 
equipamentos embarcados, instalados nos veiculos, para registro de posi~ao (coordenadas 

geograficas) ao Iongo do percurso, monitoramento de fun~oes do veiculo e transmissao de 
dados. 

Art. 71. 0 sistema de bilhetagem eletronica consiste em urn sistema 
automatizado de vendas de passagens antecipadas, controle da arrecada~ao, controle da 
demanda e capta~ao de informa~oes que permitam o gerenciamento, planejamento e 
fiscaliza~ao de todo o servi~o, pela Secreta ria de Mobilidade Urbana. 

Art. 72. 0 Departamento de Transportes Publicos - OPT- da SEMOB podera, com 
base nas informa~5es colhidas atraves do Sistema de Fiscaliza~ao Eletronica, efetuar qualquer 
tipo de autua~ao prevista neste Regulamento ou no contrato de concessao. 

CAPITULO XIII 

DAS INFRA<;;OES E PENALIDADES 

Art. 73. As infra~oes previstas neste decreto sao parte integrante do edital de 
licita~ao e complementam as regras e condi~oes de execu~ao do contrato de concessao para 
opera~ao do servi~o de transporte publico coletivo. 

§ lQ As infra~oes aos preceitos deste Regulamento sujeitarao o infrator, 
conforme a gravidade da falta, as seguintes penalidades, aplicadas separada ou 
cumulativamente, independentemente da sequencia: 
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I - notifica~ao; 

II- multa; 

§ 22 A aplicac;ao das penalidades previstas neste Regulamento e do contrato de 
concessao dar-se-a sem prejuizo da responsabilidade civile criminal. 

Art. 74. As infrac;oes e reincidencias sao classificadas, de acordo com sua 
gravidade, nos seguintes grupos e com as respectivas penalidades: 

GRUPO INFRA~AO 1~ REINCIDENCIA 2~ REINCIDENCIA 
Gravissimas R$1156,14 R$ 2312,28 R$ 4624,56 

Graves R$ 912,74 R$1825,48 R$ 3650,96 
Medias R$ 669,29 R$1338,58 R$ 2677,16 
Leves R$ 425,09 R$ 850,18 R$1700,36 

Art. 75. Os valores das multas fixados no quadro acima serao reajustados 
anualmente no primeiro dia do ano, de acordo com base na varia~ao do fndice Nacional de 
Pre~o ao Consumidor- IN PC, apurado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, 
relativa aos meses de janeiro a dezembro do ano anterior e assim mantidas para todo o 
exerdcio fiscal. 

Art. 76. A concessionaria que for autuada mais de 3 (tres) vezes no periodo de 
60 (sessenta) dias na mesma linha ficara sujeita a cassa~ao da explora~ao da linha. 

Panigrafo unico. A pena aqui prevista devera ser apurada em processo 
administrativo aberto para esse fim, assegurado a infratora o exercicio do direito de defesa. 

Art. 77. As infra~5es que seguem estao sujeitas as penalidades relacionadas no 
artigo 74, deste Regulamento, conforme o grupo designado 

I - infrac;oes administrativas: 

a) veiculo colocado ou recolocado em tratego sem autoriza~ao da Secretaria de 
Mobilidade Urbana: Gravissima; 

b) nao portar documento obrigat6rio: Gravissima; 

c) veiculo colocado em opera~ao com vida util superior a idade maxima definida 
no Art. 58: Gravissima; 

d) manter em servi~o empregados acometidos por enfermidade infecto
contagiosa: Gravissima; 

e) utilizar menor como auxiliar de transporte coletivo, contrariando a legisla~ao 
aplicavel: Grave; 

f) permitir o trabalho de auxiliar de tratego, ou fun~ao equivalente, sem estar 
registrado nos 6rgaos competentes, ou em ocupa~ao diferente do seu registro: Grave; 
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g) desautorizar ou recusar a exibir;ao de documento solicitado pela fiscalizar;ao: 
Grave; 

h) nao fornecer dados, sempre que solicitados: Grave; 

i) nao comunicar a necessidade de manutenr;ao do sistema de bilhetagem ou 
fiscalizar;ao eletronica no prazo especificado pela Secretaria de Mobilidade Urbana: Grave; 

j) nao zelar pela integridade dos equipamentos de bilhetagem eletronicas 
instalados pela prefeitura ou por terceiros autorizados: Grave; 

k) impedir, dificultar, ou de qualquer forma inviabilizar ou promover atrasos, 
injustificadamente, a troca ou substituir;ao dos equipamentos embarcados que integrem 0 

sistema de fiscalizar;ao eletronica eo sistema de bilhetagem eletronica: Grave; 

I) impedir, dificultar ou de qualquer forma inviabilizar, injustificadamente, a 
verificar;ao e leitura de quaisquer equipamentos embarcados nos veiculos, em especial aqueles 
relatives a Plataforma 1 - Sistema de Compensar;ao e Uquidar;ao de Valores do Sistema de 
Mobilidade Urbana, Plataforma 2 - Sistema de Gestao do Transporte Publico, Plataforma 3 -
Sistema de Comunicar;ao com o Usuario, Plataforma 4: Sistema de Transporte Coletivo 
Responsive a Demanda, e Plataforma 5: Mobilidade como servir;o- MaaS: Grave; 

m) deixar de comunicar a Secretaria de Mobilidade Urbana as ocorrencias de 
quebra de veiculo na prestar;ao do servir;o no prazo maximo de vinte e quatro horas ap6s a 
ocorrencia: Grave; 

n) Colocar em operar;ao veiculo diferente do previsto em Ordem de Servir;o 
Operacional da linha sem autorizar;ao da Secretaria de Mobilidade Urbana: Grave. 

o) nao cumprimento de Editais, Avisos, Notificar;oes, Comunicar;oes, Cartas, 
Circulares, Ordens ou lnstrur;oes da Secretaria de Mobilidade Urbana: Media; 

p) nao afixar os documentos do veiculo ou afixa-los fora do Iugar regulamentar 
ou deixa-los encobertos dificultando a fiscalizar;ao: Leve; 

q) deixar de exibir de forma visivel para os passageiros, do lado externo e interno 
dos 6nibus, horario e itinerario das viagens: Leve; 

II - lnfrar;oes relativas ao veiculo: 

a) operar veiculo sem equipamento de seguranr;a obrigat6rio: Gravissima; 

b) nao cumprir as exigencias da Fiscalizar;ao da Secretaria de Mobilidade Urbana 
quanto a proceder reparos no veiculo: Grave; 

c) alterar;ao das caracteristicas aprovadas para o veiculo: Media; 

Ill- lnfrar;oes dos operadores: 

a) embarar;ar ou dificultar ar;ao fiscalizadora: Gravissima; 
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b) deixar de adotar tratamento especial para gestante, idosos ou pessoas com 
deficiencia (PCD): Gravissima; 

c) porte de armas de qualquer esptkie ou guarda-las no interior do veiculo: 
Gravissima. 

d) falta de documentac;ao individual exigida por lei e pela Prefeitura Municipal: 
Gravissima; 

e) permitir o embarque e desembarque de passageiros com o carro em 
movimento, mesmo que em marcha moderada: Grave; 

f) viajar com as portas abertas (dianteira ou traseira): Grave; 

g) cobranc;a indevida por transporte de volume: Grave; 

h) cobranc;a alem da tarifa autorizada: Grave; 

i) abandonar o veiculo na via publica: Media; 

j) permanecer com a porta do vefculo fechada nos pontes inicial e final 
dificultando a entrada dos passageiros: Media; 

k) falta de atenc;ao e urbanidade com o passageiro: Media; 

I) nao atender sinal para embarque e desembarque de passageiros: Media; 

m) nao oferecer garantias e comodidades aos passageiros, com safdas e freadas 
bruscas: Media; 

n) fumar no interior do vefculo: Media; 

o) permitir o embarque e o desembarque de passageiros fora dos pontes 
determinados: Media; 

p} abastecer o vefculo, estando o mesmo com passageiros: Leve; 

q) reparar o vefculo na via publica: Leve; 

r) algazarra, vozerio ou atitudes inconvenientes do pessoal do tratego da 
empresa: Leve; 

s) motor em funcionamento nos vefculos estacionados nos pontes terminais: 
Leve; 

t) estacionar o vefculo fora do ponto inicial ou final da linha sem motive 
justificado: Leve; 
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u} motorista e agentes de operac;ao sem uniforme ou identidade funcional 
(cracha}: Leve; 

v} motorista conversar com passageiros, como carro em movimento: Leve; 

w} permitir passageiros viajando nos degraus dos vefculos dificultando a entrada 
e sa fda dos demais: Leve; 

x} falta de asseio na vestimenta ou na apresentac;ao pessoal: Leve; 

y} permitir o acesso ao vefculo de vendedor ambulante: Leve; 

z) retardar a saida do carro esperando que aparec;am passageiros: Leve; 

IV -lnfrac;oes relativas a operac;ao da linha: 

a) nao devolver a importancia da passagem ou providenciar o a continuidade do 
transporte, em caso de interrupc;ao da viagem: Grave; 

b) excesso de lotac;ao: Grave; 

c) alterar ou interromper o itinerario, sem previo aviso, ou justificativa: Grave; 

d) nao cumprimento de viagem: Grave; 

e) adiantamento de horario: Grave; 

f) alterac;ao do ponto inicial ou final sem previa autorizac;ao: Grave; 

g) atraso de horario: Media. 

§ lQ As exigencias da fiscalizac;ao solicitadas em vistoria veicular e os prazos para 
saneamento das irregularidades serao definidas por portaria da Secretaria de Mobilidade 
Urbana. 

§ 2Q No caso de contfnuas reprovac;oes em vistoria de um mesmo vefculo, a 
Secretaria de Mobilidade Urbana podera proceder com a abertura de processo administrative, 
sendo garantido o direito de ampla defesa por parte da concessionaria, para determinar a 
exclusao compuls6ria de tal vefculo da frota e inclusao de um substituto de idade igual ou 
inferior no prazo de 90 (noventa) dias. 

§ 3Q Na hip6tese de delegac;ao da implantac;ao das plataformas mencionadas no 
incise I, alfnea "I" deste artigo a terceiros, o respectivo prestador de servic;os gozara da mesma 
prerrogativa estabelecida neste artigo. 

Art. 78. A retenc;ao do vefculo ocorrera nos seguintes casos: 

1 - nao portar outer adulterado o Certificado de Vinculac;ao ao Servic;o; 

II - nao oferecer as condic;oes de seguranc;a exigidas; 
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Ill - nao apresentar as condi~6es de limpeza e conforto exigidos; 

IV- quando dirigido por motorista alcoolizado ou sob efeito de substancia t6xica; 

V- efetuar opera~ao de servi~o nao autorizado; 

VI- catraca sem lacre. 

§ 1Q A reten~ao do veiculo nos casos dos incisos I, II e IV deste artigo, sera 
efetivada nos terminais e, nos casos dos incisos Ill, V e VI, tambem deste artigo, em qualquer 
ponto de percurso, perdurando enquanto nao for corrigida a irregularidade, 
independentemente de outras penalidades. 

§ 2Q Nos casos dos incisos I e II deste artigo, efetuada a reten~ao, se a 
concessionaria nao apresentar certificado valido, o veiculo sera recolhido ate a efetiva~ao da 
nova vistoria, independentemente de outras penalidades. 

§ 3Q Nos casos de reten~ao sera colocado o lacre na catraca, de modo a 
inviabilizar o uso do vefculo. 

Art. 79. 0 contrato de concessao podera ser extinto nas hip6teses previstas 
pelas Leis Federais n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
Lei Complementar Municipal n. 629, de 13 de mar~o de 2020. 

Art. 80. A rescisao por iniciativa da concessionaria, ante o descumprimento das 
normas contratuais pela Concedente, dar-se-a mediante a~ao judicial especial mente intentada 
para esse fim e, neste caso, os servi~os prestados pela concessionaria nao poderao ser 
interrompidos ou paralisados, ate decisao judicial transitada em julgado. 

CAPfTULO XIV 

DASAUTUAt5ESEDOSRECURSOS 

Art. 81. 0 auto de infra~ao, lavrado pelo OPT, contera os seguintes elementos, a 
serem preenchidos de acordo com o tipo de infra~ao realizada: 

I - nome da concessionaria; 

II - prefixo ou placa do vefculo; 

Ill - local data e hora da infra~ao; 

IV- nome do condutor do vefculo ou do preposto infrator; 

V- descri~ao da infra~ao cometida eo dispositivo legal violado; 

VI - assinatura do autuado; 

VII - assinatura do agente da mobilidade. 
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§ 1Q A lavratura do auto de infrac;ao se fara em, pelo menos, 3 (tres) vias de igual 
teor, sendo destinadas ao autuado, processamento internee ao agente da mobilidade. 

§ 2Q A recusa do infrator em assinar o respective auto, nao ocasionara sua 
nulidade devendo o agente fiscal, neste caso, proceder a anotac;ao da recusa no proprio auto. 

§ 3Q A entrega de Autos de lnfrac;ao e Multa as concessionarias podera ser 
realizada via correio eletronico (e-mail) . 

Art. 82. As penalidades aplicadas serao julgadas em duas instancias: a primeira 
pelo diretor do 6rgao fiscalizador e em segunda pelo Secreta rio de Mobilidade Urbana. 

§ 1Q 0 recurso em primeira instancia tera efeito suspensive e devera ser 
interposto no prazo maximo de 15 (quinze) dias da infrac;ao; 

§ 2Q Da decisao de primeira instancia cabera, tambem, com efeito suspensive, 
recurso ao Secreta rio de Mobilidade Urbana, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 
intimac;ao do autuado. 

§ 3Q 0 recurso sera interposto por meio de urn processo administrative para 
cada auto de infrac;ao. 

§ 4Q A analise e decisao dos recursos em primeira e segunda instancias poderao 
ser delegadas a comiss5es especial mente criadas para tal fim, desde que distintas, por meio de 
portaria da Secretaria de Mobilidade Urbana. 

Art. 83. As concessionarias terao o prazo de 30 (trinta) dias corridos para o 
pagamento das multas, contados a partir: 

1 -do dia subsequente aquele em que houver vencido o prazo para apresentac;ao 
de recurso, sem que haja sido interposto; 

II - da data da cientificac;ao da decisao, acerca da qual nao caiba mais recurso na 
esfera administrativa. 

Paragrafo unico. Em caso de nao pagamento no prazo previsto no "caput" deste 
artigo a SEMOB encaminhara o debito para inscric;ao no Cadastre de Dfvida Ativa do Municipio. 

Art. 84. A multa devera ser recolhida ao Fundo Municipal de Transportes. 

Art. 85. As concessionarias respondem civilmente pelos danos causados, por si 
ou por seus prepostos, ao patrimonio publico e privado. 

CAPITULO XV 

DA INTERVEN<;AO NO SERVI<;O 
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Art. 86. Nao sera admitida a amea<;a de interrup<;ao, nem solw;ao de 
continuidade, bern como falta grave na presta<;ao de servi<;o publico essencial de transporte 
coletivo de passageiros, 0 qual devera estar a permanente disposi<;ao do usuario. 

§ lQ Para assegurar a continuidade do servi<;o ou para sanar falta grave na 
respectiva presta<;ao, a Concedente podera intervir na execu<;ao dos servi~;;os, assumindo-o 
total ou parcialmente, atraves da assun~;;ao do controle dos meios materiais e humanos 
utilizados pela concessionaria, vinculados ao servi<;o, ou atraves de outros meios, a seu 
exclusivo criteria. 

§ 2Q A interven<;ao far-se-a por decreta do Executivo que contera a designa<;ao 
do interventor, o prazo da interven<;ao e os objetivos e limites da medida. 

§ 3Q Declarada a interven<;ao, a Concedente devera, no prazo de 30 (trinta) dias, 
instaurar procedimento administrative para comprovar as causas determinantes da medida e 
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 

§ 4Q 0 prazo para conclusao do procedimento referido no § 3Q deste artigo 
devera ser concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se 
invalida a interven<;ao. 

Art. 87. Para efeito do disposto no artigo 88, deste Regulamento, sera 
considerado case de falta grave na presta<;ao de servi<;o, quando a concessionaria: 

I- realizar "lock-out", ainda que parcial; 

II - apresentar elevado indice de acidentes na opera<;ao, per falta ou ineficiencia 
de manuten<;ao, bern como per imprudencia de seus prepostos; 

Ill - operar com veiculos sem manuten<;ao peri6dica ou em estado de 
conserva<;ao que nao assegure condi<;oes adequadas de utiliza<;ao; 

IV - incorrer em infra~;;ao que, neste Regulamento, seja considerado motive de 
rescisao do vinculo juridico pelo quail he foi concedido o servi<;o. 

Art. 88. Nos cases de interven<;ao a Secretaria de Mobilidade Urbana podera, a 
seu criterio, transferir a presta~;;ao de servi<;o para a concessionaria responsavel pela opera<;ao 
tecnica do outre lote de servi<;os pelo periodo necessaria para a ado<;ao de medidas para a 
solu<;ao do problema. 

Art. 89. A Concedente nao se responsabilizara pelos pagamentos vencidos 
anteriormente ao ate de interven<;ao, nem pelos que vencerem ap6s seu termo inicial, exceto 
aqueles considerados indispensaveis a continuidade da opera<;ao des servi<;os, desde que o ate 
de autoriza<;ao de pagamento seja devidamente motivado e instruido. 

Art. 90. Finda a interven<;ao, a Concedente devolvera as instala<;oes, 
equipamentos, meios e veiculos nas mesmas condi<;oes em que os recebeu, salvo os desgastes 
natura is decorrentes do uso normal e decurso de tempo. 
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Art. 91. Caso a Concedente seja obrigada, para manter a opera~ao do servi~o, a 
arcar com algum gasto que exceda os valores com despesas correntes (combustivel, pneus, 
pe~as e acess6rios, despesas de administra~ao e com pessoal), sera reembolsada pela 
Concessionaria, podendo a Concedente descontar a diferen~a apurada de remunera~oes 
futuras, cessada a suspensao do contrato de concessao. 

Art. 92. Cessada a interven~ao, se nao for extinta a concessao, a administra~ao 
do servi~o sera devolvida a concessionaria, precedida de presta~ao de contas, pelo interventor, 
que respondera pelos atos praticados durante sua gestao. 

CAPITULO XVI 

DOS DIREITOS E OBRIGA~OES DAS PARTES E DOS USUARIOS 

Art. 93. Sao direitos e deveres dos usuarios, alem daqueles garantidos pela Lei 
Complementar n. 629, de 13 de mar~o de 2020: 

I - manter em boas condi~oes os bens publicos atraves dos quais lhes sao 
prestados os servi~os; 

II - portar-se de modo adequado no interior dos 6nibus, dos terminais e nos 
pontos de parada, respeitando os outros usuarios; 

Ill - pagar pelo servi~o prestado, salvo ser usuario com direito a isen~ao de 
cobran~a de tarifa; 

Art. 94. Sao direitos da Concedente, alem de outros previstos nas normas 
aplicaveis ao servi~o publico de transporte coletivo: 

I - o livre exerdcio de suas atividades de gerenciamento e fiscaliza~ao, 
respeitadas as competencias e determina~oes expressas na legisla~ao, neste Regulamento e 
demais atos normativos; 

II - o livre acesso as instala~oes da concessionaria e aos seus veiculos desde que 
para o exerdcio de suas atividades de gerenciamento e fiscaliza~ao do servi~o de transporte 
coletivo; 

Ill- o recebimento dos valores devidos pela concessionaria, em rela~ao as multas 
impostas; 

IV - promover a altera~ao unilateral do contrato de concessao, por meio de 
AJUSTES OPERACIONAIS, de modo a zelar pela adequa~ao e expansao do servi~o publico, com a 
necessaria moderniza~ao, aperfei~oamento e amplia~ao dos equipamentos e instala~oes 

assegurada, quando foro caso, a recomposi~ao do equilibrio economico financeiro. 

Art. 95. Sao responsabilidades da Concedente, sem prejuizo das demais, 
legalmente estabelecidas: 
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I - planejar o servi~o concedido, fiscalizar permanentemente sua presta~ao, 
planejar o sistema de transporte coletivo e especificar o servi~o correspondente, considerando 
as necessidades da popula~ao; 

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

Ill- intervir na presta~ao do servi~o nos casas e condi~oes previstos em lei; 

IV- realizar as apura~oes relativas ao Sistema de Avalia~ao de Qualidade; 

V - a presta~ao de servi~os correspondentes a Plataforma 1 - Sistema de 
Compensa~ao e Liquida~ao de Valores do Sistema de Mobilidade Urbana, a Plataforma 2 -
Sistema de Gestao do Transporte Publico, a Plataforma 4 - Sistema de Transporte Coletivo 
Responsivo a Demanda, bern como a Plataforma 5 - Mobilidade como servi~o (MaaS), a ser 
objeto de implanta~ao e opera~ao no curso da execu~ao contratual. 

VI - garantir o livre acesso a popula~ao das informa~oes sabre o servi~o de 
transporte; 

VII - mostrar aos usuarios, de modo clara, preciso e em tempo habil, informa~oes 
sabre as altera~oes no servi~o de transporte; 

VIII - receber e analisar as propostas e solicita~oes da concessionaria, 
informando-a de suas conclusoes; 

IX - divulgar o aumento da tarifa com antecedencia minima de 09 (nove) dias, 
sempre que houver a majora~ao; 

X - disponibilizar aos usurarios dos servi~os os meios de pagamento da tarifa 
publica. 

Art. 96. Sao direitos da CONCESSIONARIA, aiE~m de outros previstos nas normas 
aplicaveis ao servi~o publico de transporte coletivo: 

I - garantia de ampla defesa na aplica~ao das penalidades previstas no 
Regulamento de Transportes, no CONTRATO DE CONCESSAO e na legisla~ao, respeitados os 
prazos, formas e meios especificados; 

II - manuten~ao do equilibria economico financeiro da concessao, respeitados os 
prindpios legais e regulamentares que regem a forma de explora~ao do servi~o; 

Ill - garantia da analise nos prazos definidos, por parte da SEMOB, das propostas 
apresentadas em rela~ao a especifica~ao dos servi~os, a organiza~ao da opera~ao e a recursos 
relativos ao sistema de avalia~ao da qualidade; 

IV - recebimento de respostas em rela~ao a consultas formuladas nos prazos 
fixados. 

Art. 97. Sao obriga~oes da CONCESSIONARIA, aiE~m de outras previstas nas 
normas aplicaveis ao servi~o publico de transporte coletivo: 
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I - cumprir o disposto na Lei Complementar Municipal n. 629, de 13 de mar~o de 
2020, neste Regulamento de Transporte, no contrato de concessao, nas Ordens de Servi~o de 
Opera~ao, nas instru~oes da CONCEDENTE, alem das demais normas regulamentadoras de sua 
atividade; 

II -dar condi~oes de pleno funcionamento aos servi~os sob sua responsabilidade; 

Ill - submeter-se a fiscaliza~ao da SEMOB, facilitando-lhe a a~ao; 

IV- pagar a CONCEDENTE os valores devidos, relatives as multas impostas; 

VI - apresentar, sempre que exigido, os seus onibus para vistoria tecnica 
comprometendo-se a sanar, no prazo determinado pela SEMOB, as irregularidades que possam 
comprometer o conforto, a seguran~a e a regularidade do transporte de passageiros; 

VII - manter as caracterfsticas dos onibus fixadas pela SEMOB; 

VIII - preservar a inviolabilidade dos instrumentos de controle de passageiros, e 
outros dispositivos de controle determinados pela SEMOB; 

IX - apresentar seus vefculos para o infcio da opera~ao em adequado estado de 
conserva~ao e limpeza e mante-los assim durante toda a jornada; 

X - comunicar a SEMOB no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da data da 
ocorrencia de acidentes, informando tambem, as providencias adotadas e a assistencia que foi 
prestada e proposta aos usuaries e, ainda, uma c6pia do Boletim de Ocorrencia; 

XI - garantir a continuidade da viagem, no primeiro horario subseqOente, 
providenciando a imediata substitui~ao do onibus avariado, assegurado o direito de transporte 
gratuito ate 0 final da viagem, aqueles que ja tenham pago a tarifa; 

XII - contratar pessoal devidamente habilitado e com comprovada experiencia 
para as fun~oes de opera~ao, manuten~ao e reparo dos vefculos; 

XIII - apresentar mensalmente a Concedente comprova~ao de pagamento dos 
salaries e respectivos encargos dos seus funcionarios, envolvidos na consecu~ao do objeto do 
presente contrato; 

XIV - exibir de forma visfvel, nos Jados interne e externo dos onibus, a tabela de 
horarios de viagens da linha eo seu itinerario, conforme o caso e se aplicavel. 

CAPITULO XVII 

DAS DISPOSI~OES GERAIS 

Art. 97. As concessionarias deverao ser cientificadas, por escrito, de todas as 
decisoes emanadas da SEMOB, de forma que, em hip6tese alguma, possa ser alegado 
desconhecimento. 
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§ lQ As concessionarias deverao manter em suas dependencias pessoal 
responsavel para o recebimento de notifica~oes, multas e notifica~oes da SEMOB, informando 
a esta seu nome e fun~ao. 

§ 2Q No caso de ausencia desta pessoa, sera considerada efetuada a 
comunica~ao quando entregue a qualquer preposto, devendo tal ser certificado pelo servidor 
responsavel pela entrega. 

Art. 98. Os passageiros poderao conduzir, independentemente de pagamento de 
qualquer quantia, alem do pre~o da respectiva passagem, volumes ou estojos contendo objetos 
profissionais, desde que possivel seu transporte sem incomodo para os passageiros. 

§ 1Q Nao sera permitido o transporte de produtos que causem riscos aos demais 
passageiros, como produtos explosivos, inflamaveis ou toxicos. 

§ 22 Nao sera permitido o transporte de animais, exceto de pequeno porte, 
devidamente acondicionado em receptaculo proprio, e que nao cause qualquer transtorno aos 
outros usuarios, bem como caes-guia. 

§ 3Q Sera aplicada a penalidade grave caso ocorra o impedimento de embarque 

de passageiro acompanhado de cao-guia. 

Art. 99. As CONCESSIONARIAS colaborarao no asseio da pavimenta~ao dos locais 
de estacionamento, nos pontos iniciais e finais de linha, responsabilizando-se, outrossim, pela 

remo~ao do oleo extravasado nestes locais. 

Art. 100. A partir da data de entrada em vigor do presente Regulamento, na 
forma do artigo 2Q do Decreto n. 18.551/2020, ficam revogadas as disposi~oes em contra rio. 
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Sao Jose dos Campos, 18 de junho de 2020. 

Paulo Robert Guimaraes Junior 
Secretario de Mobilidade Urbana 
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