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

DECRETO N. 18.517, DE 8 DE MAIO DE 2020. 

Dispoe sobre a realiza~ao de audiencia publica do 
Projeto do Novo Transporte Publico Municipal. 

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 Decreto n. 18.476, de 18 de mar~o de 2020, que declara situa~ao de 
emergencia no Municipio de Sao Jose dos Campos, eo Decreto n. 18.479, de 23 de mar~o de 2020, que 
reconhece a calamidade publica, de importancia internacional, ambos em razao da declara~ao da 
Organiza~ao Mundial de Saude- OMS - referente a pandemia de covid-19; 

Considerando as medidas de enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente 
da pandemia do coronavirus- covid-19; 

Considerando a necessidade de realiza~ao de audiencia publica para tratar do novo edital 
de licita~ao do transporte publico coletivo; 

Considerando a possibilidade de ado~ao de novas tecnologias que visam possibilitar a 
participa~ao popular por meio eletronico; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 43.923/20; 

DECRETA: 

Art. 12 Este Decreto regulamenta a realiza~ao de audiencia publica para tratar do Novo 
Transporte Publico Municipal bern como do edital de licita~ao e seus anexos previa mente divulgados por 
meio do site oficial da Prefeitura de Sao Jose dos Campos, na area destinada aos documentos do Novo 
Transporte Publico. 

Art. 2Q A audiencia publica que sera realizada as 18 horas do dia 27 de maio de 2020 no 
Centro da Juventude, sito a Rua Aurora Pinto da Cunha, n. 131, no loteamento Jardim America, em Sao 
Jose dos Campos, Estado de Sao Paulo. 

§ 1Q Em decorrencia das medidas de isolamento social, as vagas serao limitadas a 30 
(trinta) pessoas para o acompanhamento presencia!, para garantir o distanciamento adequado entre os 
presentes, em conformidade com as diretrizes das autoridades sanitarias. 

§ 22 A audiencia sera transmitida online para garantir a ampla participa~ao popular bern 
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como sera disponibilizado canal direto para o envio de sugest6es e contribui~6es. 

§ 3Q Para o ingresso dos cidadaos e a permanencia no recinto em que se realizara a 
exposi~ao presencia!, o usa de mascaras sera obrigat6rio. 

§ 4Q Fica proibida aglomera~ao de pessoas nas entradas e saldas do local da audiencia 
publica. 

§ SQ Alem da audiencia publica prevista no "caput" deste artigo, serao realizadas 10 (dez} 
reuni6es publicas em locais a serem divulgados par meio de Portaria da Secretaria de Mobilidade 
Urbana. 

Art. 3Q 0 desenvolvimento da audiencia publica tera a seguinte organiza~ao: 

I - Primeira parte: abertura e comentarios do Secretario de Mobilidade Urbana ou seu 
representante, com dura~ao maxima de 10 (dez} minutes; 

II - Segunda parte: apresenta~ao da Funda~ao Getulio Vargas e dos tecnicos da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, com dura~;ao maxima de 50 (cinquenta} minutes; 

Ill - Terceira parte: manifesta~ao dos cidadaos presentes, com dura~ao maxima de tres 
minutes para cada um; 

IV - Quarta parte: encerramento da audiencia publica pelo secretario de Mobilidade 
Urbana ou seu representante; 

§ 1Q Os cidadaos que quiserem se manifestar, de acordo com o disposto no inciso Ill, 
deverao se inscrever nos primeiros 60 (sessenta} minutes, a contar da abertura da reuniao; 

§ 2Q Para a manifesta~;ao dos cidadaos, sera observada a ordem de inscri~;ao, sendo que 
cada um tera direito a uma unica manifesta~ao; 

§ 3Q 0 tempo total do conjunto de manifesta~;6es, mencionadas no inciso Ill deste artigo, 
nao podera exceder a 90 (noventa} minutes; 

§ 4Q Ficam proibidas quaisquer manifesta~;6es verbais, usa de apitos ou outros 
instrumentos acusticos que conturbem as discuss6es na audiencia publica. 

Art. 4Q Todas as falas e manifesta~;6es ocorridas na audiencia publica serao registradas 
par escrito, podendo ser gravadas para futuro acesso, divulga~;ao e controle publico. 

Art. SQ A reserva de vaga para acompanhamento presencia! devera realizada par meio d 
e-mail transp@sjc.sp.gov.br sendo realizadas de acordo com a ordem de solicita~;ao. 
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Art. GQ Poderao ser apresentadas manifesta~oes e sugestoes, per escrito, relatives ao 
assunto discutido, devendo ser entregues diretamente na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, ate 
as 18 horas, ou pelo endere~o eletronico transp@sjc.sp.gov.br, ate as 23 horas, do dia da audiencia 
publica. 

Art. 7Q A devolutiva das contribui~oes ocorrera posteriormente e sera disponibilizada no 
site oficial da Prefeitura, na area destinada aos documentos do Novo Transporte Publ ico. 

Art. 8Q Se ate a data da realiza~ao da audiencia publica forem suspensas as restri~oes 
sanitarias que visam o controle e combate a pandemia causada pelo coronavfrus- covid-19, a audiencia 
publica nao possuira limita~ao de vagas. 

Art. 9Q Este Decreta entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Siio Jose dos Campos, 8 de m.I.:Ok 

Felicia Ramuth 

imaraes Junior 
Secreta rio de Mobili de Urbana 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
oito dias do mes de maio do a no de dois mil e vinte. 
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