
Camara  Municipal  de  Jacaref
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
N° |2, DE 09.04.2019

ASSUNTO:        INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA -CONMOB.

AUTOR:             PREFEITO MUNICIPAL IZAiAS JOSE DE SANTANA.

DISTRIBufoo EM: 10 DE ABRIL DE 2019.
PREO FATAL:
DISCUSSAO UNICA

Aprovado em Discussao Onica REJEITADO

Em.......„..de.........de   2019 Em...........de„.....„de  2019

Presidente Presidente

Aprovado em la Discussao ARQUIVADO

Em.......„..de.........de  2019 Em...........de.........de   2019

Presidente Setor de Proposituras

Aprovado em 2a Discussao Retirado de Tranitacao

Em....„.„..de.........de  2019 Em...........de.........de   2019

Presidente Setor de PropositLms

Adiado em............de............de  2019 Adiado em............de...........de  2019

Para........„..de........„..de  2019Secretato-DiretorLegislativo Para.....„....de.„.........de  2019

Secretato-Diretor Legislativo

Encaminhedo ds Comissdes mos: Prazo dan Comissoes:



\V

Oficio n° 155/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

ABNER DE MADUREIRA

D.D. Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 08 de abril de 2019.

Encaminho   anexo   o   Projeto   de   Lei   n°   12/2019   para   apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  12/2019  -lnstitui  o  Conselho  Municipal  de  Mobilidade

Urbana -   CONMOB.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

--ZsJ5=E£E=AN:ANA
502-i__4

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praga dos Ties Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO  DE  LEI  N° 12,  DE 05  DE ABRIL DE 2019

lnstitui o Conselho Municipal de Mobjlidade Urbana -CONMOB

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  no  uso  de  suas  atribuie6es faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.    1°    Fica    instituido    o    Conselho    Municipal    de    Mobilidade    Urbana    -

CONMOB,  6rgao  consultivo  de  participagao  popular  nos  assuntos  de  mobilidade  urbana,

presidido e vinculado a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Art. 2° Ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana compete:

I    -    acompanhar,    monitorar   e    avaliar   a    implementagao    das    politicas,

programas,  projetos  e  ag6es  do  Municfpio  na  area  de  mobilidade  urbana,  garantindo  a

compatibilizagao   destes   com   a   Politica   Municipal   de   Mobilidade   Urbana   prevista   em

regulamentagao pr6pria;

11      -     encaminhar      propostas      de      aprimoramento      no      planejamento,

acompanhamento e operaeao dos servigos publicos de transporte do Municipio;

111   -  conhecer  os  estudos  tecnicos   relacionados   ao   equilibrio   econ6mico-

financeiro  dos  contratos  de  concessao  e  permissao  dos  servigos  ptlblicos  de  transito  e

transporte  do  Municipio,  monitorando  e  acompanhando  os  criterios  de  fixagao  das  tarifas

dos servigos;
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lv  -  acompanhar  e  colaborar  em  campanhas  e  programas  educacionais

desenvolvidos pela Secretaria de Mobilidade Urbana;

V -fornecer subsidios tecnicos para esclarecimentos relativos a sua area de

atuagao, aos 6rgaos publicos e a comunidade;

Vl   -   manter   intercambio   com   as   entidades   de   ensino   e   pesquisa,   de

atividades ligadas a mobilidade urbana;

Vll  -  elaborar  o  regimento  interno  do  conselho,  estabelecendo  as  normas

para o seu funcionamento.

Art.   3°  0   Conselho   Municipal   de   Mobilidade   Urbana   sera   composto   por

dezenove membros titulares e igual nt]mero de suplentes, na forma estabelecida abaixo:

I -cinco representantes do Municipio, sendo:

a)  urn representante da Secretaria de Mobilidade Urbana;

b)  urn representante da Secretaria de Assistencia Social;

c)  urn representante da Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico;

d)  urn representante da Secretaria de Educagao;

e)  urn representante da Secretaria de Governo;

11 -cinco representantes dos prestadores de servieos, sendo:

a)  urn   representante   da   Concessionaria   de   Transporte   Publico   Coletivo

b)  urn representante das empresas de Transporte de Cargas;
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c)  urn representante dos Operadores do Servigo por aplicativos;

d) urn representante dos Taxistas;

e) urn representante dos Transportadores Escolares;

Ill -cinco representantes dos usuarios, sendo:

a) dois representantes dos usuarios de transporte coletivo;

b) dois  representantes  dos  usuarios  de  transporte  coletivo  beneficiarios  de

c)  urn representante dos grupos organizados de ciclistas;

lv - dois representantes da Camara dos Vereadores.

V  -   dois   representantes   de   entidades   ligadas   a   formulagao   de   politicas

publicas voltadas a defesa das pessoas com deficiencia e idosos.

§ 1° Todos os membros que trata este artigo devem comprovar residencia no

Municipio de Jacarei.

§     2°     Os     prestadores     de     servigos     deverao     indicar    os     suplentes

correspondentes ao mesmo numero de seus representantes.

§  3°  As  entidades  e  os  prestadores  de  servigos  poderao  substituir  seus
representantes,  desde que devidamente justificado,  por meio de expediente ao  Presidente

do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.
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§ 4° 0 mandato dos membros do Conselho  Municipal de Mobilidade  Urbana

tera duragao de dois anos, permitida uma recondugao.

§ 5° Na ausencia de membros indicados ou de membros elejtos, os trabalhos

deverao ser conduzidos pelos membros ja indicados pelo Municipio.

§  6°  0  Conselho  deliberara,   na  forma  do  seu   Regimento,   a  indicagao  e

eleigao dos membros e demais representantes, exceto os representantes do Municipio que

serao necessariamente indicados pelo Poder Executivo.

Art.   4°  Os   representantes   que,   sem  justificativa   acolhida   pelo   Conselho

Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  nao  comparecerem  por  duas  reuni6es  consecutivas  ou

tres alternadas, durante o mandato,  serao substituidos por seus suplentes mediante pfevio

requerimento ao Presidente do Conselho na forma a ser fixada no Regimento.

Art.  50  0  Conselho  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  sera  assessorado  por

uma  Secretaria  Executiva,  que  sera  responsavel  pela  atividade  administrativa,  composta

por dois  servidores  da  Administragao  Municipal,  cujos  nomes  serao  indicados  pelo  Poder

Executivo.

Art.    6°   0   Conselho    Municipal   de    Mobilidade    Urbana    podera   constituir

Camaras  Tecnicas  que  serao  compostas  por  tecnicos,  6rgaos  e  entidades  de  not6ria

especializagao   em    assuntos   de   transito,    transporte   e   acessibilidade,    sempre   que

necessario.

Paragrafo   tlnico.    0   ato   de   criagao   da   Camara   T6cnica   indicara   sua

composieao,  o  prazo  para  conclusao  dos  trabalhos  e  o  seu  coordenador,  devendo  este,

necessariamente, ser membro do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.

Art.   7°   0   exercicio   da   fungao   de   membro   do   Conselho   Municipal   de

Mobilidade    Urbana   ou    em    suas    Camaras   T6cnicas,    nao   sera    remunerado,    mas

considerado relevante servigo prestado ao Municipio.

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br EE-L=J



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Paragrafo  unico.  As  reuni6es  serao  ptlblicas,  nelas  podendo  manifestar-se

qualquer  pessoa  residente  no  Municipio,  na  forma  e  tempo  definidos  pela  mesa  diretora

dos trabalhos,  garantidos a  prioridade de  manifestagao dos membros titulares e suplentes

do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.

Art.  8°  0  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  sera  o

Secretario de Mobilidade Urbana.

§  1°  0  Vice-Presidente  sera  escolhido  por  votagao  dentre  os  membros  do

Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.

§   2°   As   decis6es   do   Conselho   Municipal   de   Mobilidade   Urbana   serao

tomadas pela maioria de votos dos membros.

§  3°  0  Presidente  tern  direito  a  voto  igualitario,  exceto  quando  o  exercicio

desse direito acarretar empate nas votag6es.

Art.  9° 0 Conselho  Municipal de  Mobilidade  Urbana tera o  prazo de  30 dias,

ap6s a  nomeagao e posse de seus membros,  para aprovar seu  Regimento  lnterno, sendo

que este devera, necessariamente, conter:

I  -  periodicidade e  calendario  das  reuni6es  ordinarias,  que  nao  poderao  ser

em  nL]mero inferior a tres por ano;

11   -   as   atribuig6es   do   Presidente,   do   Vice-Presidente   e   da   Secretaria

Executiva;

Ill -normas e procedimentos para realizagao de consultas a populagao sobre

projetos e atividades de significativo impacto na mobilidade do municipio;

lv -formas de relacionamento com os demais Conselhos Municipais afins;
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V -procedimentos das deliberag6es e votag6es nao previstos nesta Lei.

Art.10.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito do Municfpio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egregia  Casa  Legislativa,  o

incluso Projeto de Lei que institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana -CONMOB.

lmportante salientar que a criaeao do Conselho se deu tambem por indicagao

formalizada   e   encaminhada   pelos    nobres   vereadores    Dra.    Marcia   e    Paulinho   do

Condutores,  com  intuito  de  melhorar a  acessibilidade e  mobilidade  das  pessoas e  cargas

no territ6rio do Municipio.

0   presente   Projeto   de   Lei   visa   atender   os   ditames   da   Lei   Federal   n.

12.587/2012,  principalmente  o  inciso  V  do  art.  5°  que  djsp6e  sobre  o  principio  da  gestao

democratica   e   controle   social   do   planejamento   e   avaliaeao   da   Politica   Nacional   de

Mobilidade Urbana.

Cabe esclarecer que o  Conselho tera  a fungao de acompanhar,  monitorar e

avaliar a  implementagao  das  politicas,  programas,  projetos  e  ag6es do  Municipio  na  area

de  mobilidade  urbana,  garantindo  a  compatibilizagao  destes  com  a  Politica  Municipal  de

Mobilidade Urbana.

Alem    disso,    tern    a    importante    fungao    de    realizar    estudos    tecnicos

relacionados  ao  equilibrio  econ6mico-financeiro  dos  contratos  de  concessao  e  permissao

dos servigos pt]blicos de transito e transporte do Municipio,  monitorando e acompanhando

os crit6rios de fixagao das tarifas dos servigos.

Considerando   a   gestao   democratica,   controle   social   do   planejamento   e

avaliagao da Politica Nacional de Mobilidade Urbana.
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Para  garantir  o  Principio  da  lsonomia,  bern  como  a  participagao  popular  o

Conselho tera 2 representantes da Camara dos Vereadores, aumentando a  representagao

da populagao nos debates do lnteresse Ptlblico.

Considerando  a  relevancia  da  participagao  popular  na  construgao  e  gestao

democratica das politicas de mobilidade urbana.

Por  fim,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei  possui  s6lido  escopo   legal,

conforme disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituigao  Federal,  art.  60 e  incisos  I  e Vl  do

art. 61  da Lei n° 2.761  de 31  de mareo de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado   nestes   termos,    a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e
aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2019.

Prefeito do Municipio de Jacarei
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