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PUBLICADO (A) NO JORNAL 
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DECRETO N. 18.980, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera o Decreto n. 17.462, de 19 de maio de 2017, 
e da outras providencias. 

0 PREFEITO DE sAo JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui!;5es legais que lhe sao 
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando que a Organiza~ao Mundial da Saude ainda nao declarou extinta a 
pandemia da Covid-19 e que nao houve revoga!;ao do Decreto Estadual n. 64.879, de 2020, que 
reconhece o estado de calamidade publica no Estado de Sao Paulo; 

Considerando o Decreto Municipal n. 18.818, de 2021, que reconheceu a calamidade 
publica no Municipio de Sao Jose dos Campos, de importancia internacional, decorrente da pandemia 
do coronavfrus (Covid-19); 

Considerando o Decreto Municipal n. 18.893, de 2021, que prorrogou por cento e 
oitenta dias a situa!;ao de emergencia em saude publica, no ambito da saude publica no Municipio de 
Sao Jose dos Campos, em razao da declara!;ao da Organiza!;ao Mundial de Saude - OMS - de pandemia 
de Covid-19; 

Considerando os nefastos impactos economicos e sociais que a pandemia vern causando 
a popula~ao, resultando na necessidade de adequar a especifica~ao dos veiculos utilizados no servi!;o 
prestado pelas Provedoras de Redes de Compartilhamento - PRC a nova realidade; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 144.169/21; 

DECRETA: 

Art. 12 Fica alterado o incise VI do art 12 do Decreto n. 17.462, de 19 de maio de 2017, 
que disciplina o uso do Sistema Viario Urbano de Sao Jose dos Campos para explora~ao de servi~o de 
transporte individual privado remunerado de passageiros e de servi!;O de compartilhamento de vefculos 
sem condutor vinculado, ambos intermediados por plataformas digita is gerenciadas por Provedoras de 
Redes de Compartilhamento- PRC, passando a vigorar com a seguinte reda~ao : 

"Art. 12 ......... .. .... .. .. ............... ......................................... ........... ...... .................................. .. 

VI - operar veiculo motorizado com capacidade de ate 6 (seis) passageiros, exclui:i 
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condutor, obedecida a capacidade do veiculo, desde que possua, no max1mo, 10 (dez) anos de 
fabrica~ao, seja identificado com o nome da Provedora de Redes de Compartilhamento a que estiver 
vinculado em adesivo, placa de identifica~ao ou cartao, instalado em local visivel quando da presta~ao 
do servi~o, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Mobilidade Urbana." 

Art. 2Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as disposi~oes 
em contrario. 

Sao Jose dos Campos, 17 de dezembro de 2021. 

~u~ 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
dezessete dias do mes de dezembro do a no de dois mil e vinte e um. 
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Everto Almeida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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