
Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

DECRETO N. 19.174, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022. 

PUBLICADO(A) NO 
DIÁRJO DO MUNICÍPIO 
n. :J. ... 'K.?Qde.f.t .J.1L.J ~.2-

Altera o Decreto Municipal n. 19.116, de 11 de 
julho de 2022, que "Proíbe o embarque e 
desembarque de passageiros em ônibus das linhas 
rodoviárias intermunicipais e interestaduais nas 
proximidades do Terminal Intermunicipal Frederico 
Ozanam e dá outras providências". 

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, nos usos das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de OS de abril de 1990; 

Considerando que a necessidade de garantir o transporte público intermunicipal atuante 
de forma a proporcionar o amplo atendimento à população; 

Considerando o que consta o processo administrativo n. 68.685/22; 

O E C RETA: 

Art. lo Fica alterado o art. 3Q do Decreto Municipal n. 19.116 de 11 de julho de 2022, que 
"Proíbe o embarque e desembarque de passageiros em ônibus das linhas rodoviárias intermunicipais e 
interestaduais nas proximidades do Terminal Intermunicipal Frederico Ozanam e dá outras 
providências", que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3Q. A proibição prevista no artigo lQ deste Decreto não se aplica às linhas 
intermunicipais metropolitanas, operados por ônibus com características urbanas {ônibus com duas 
portas)." 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

São José dos Campos, 03 de novembro de 2022. 

Anderson Farias 
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Secretário de Mobilidade Urbana srt.ó~ 
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Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. 
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E~ Figueira 
Departamento de Apoio Legislativo 
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