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

DECRETO N. 18.599, DE 31 DE JULHO DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~~~e~Y~b~~ 

Altera a· Decreta n. 17.462, de 19 de maio de 2017, 
e da outras providencias. 

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

Considerando as recentes ocorrencias relacionadas a seguran~a dos motoristas por 
aplicativo; 

Considerando a necessidade de regulamentar o cadastre dos usuaries, junto as 
provedoras, para maior seguran~a; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 30.379/17; 

DECRETA: 

Art. 1Q Fica acrescido o incise V ao art. 52 do Decreta n. 17.462, de 19 de maio de 2017, 
que regula menta e 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 por meio de plataformas 
digitais gerenciadas por Provedoras de Redes de Compartilhamento- PRC, com a seguinte reda~ao: 

"Art. 52 ................................................. ...................... .. .. .. .......... ... ............. .. ...... ..... ........ .... . 

V - para maior controle e seguranc;a do servic;o, a plataforma digital devera canter as 
seguintes informa~oes: 

a) verifica~ao de integridade e confi rma~ao na inclusao dos usuaries, sendo necessaria a 
comprova~ao dos documentos de praxe; 

b) identifica~ao do usuario com foto em seu perfil, quando solicitado o servi~o; 

c) hist6rico de corridas do usuario, quando solicitado o servi~o; 

d) reconhecimento facial do usuario, quando solicitado o servi~o; 

e) devera constar obrigatoriamente o primeiro nome, conforme descrito em seu 
documento de identificac;ao, quando solicitado o servic;o." 
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Art. 2!2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

araes Junior 
Secretario de Mobili de Urbana 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
trinta e um dias do mes de julho do a no de dois mil e vinte. 
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EveL igueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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