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DECRETO-LEI COMPLEMENTAR N. 7,
DE 6 DE NOVEMBRO DE 1969
DISPÕE SOBRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

O Governador do Estado de São Paulo, no uso da atribuição que, por força do Ato Comple-
mentar n. 47, de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1º, do artigo 2º, do Ato Institucional
n. 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 1º O Estado descentralizará os serviços que, por sua natureza ou finalidade, justifiquem
autonomia técnica, administrativa, ou financeira.

Art. 2º A descentralização se efetivará mediante a constituição de:
I – autarquias;
II – empresas públicas e empresas em cujo capital o Estado tenha participação majori-

tária, pela sua Administração Centralizada ou Descentralizada;
III – fundações.

Seção II
Disposições Comuns às Entidades Descentralizadas

Art. 3º Os regimentos, regulamentos ou estatutos das entidades descentralizadas adotarão,
obrigatoriamente, as seguintes normas:

I – quanto ao pessoal:
a. admissão mediante sistema de seleção, na forma a ser definida no regulamento

interno de cada entidade;
b. adoção de plano de classificação de funções, com fixação de retribuição compa-

tível com a corrente no mercado de trabalho.
II – quanto à administração financeira:

a. elaboração de orçamento de custeio e investimento, bem como de programação finan-
ceira, consoante normas de regulamento que será baixado pelo Governador do Esta-
do, por proposta da Secretaria da Fazenda, adequadas a seu programa de trabalho;

b. adoção de plano e sistema de contabilidade e de apuração de custos, de forma
a permitir a análise da situação econômica, financeira e operacional da entidade,
em seus vários setores, bem assim a formulação de programas de atividade.

III – quanto às aquisições, serviços e obras:
a. realização de acordo com os princípios da licitação;
b. organização e manutenção de cadastro de contratantes, indicativo de sua capacidade

financeira e operacional, bem assim de seu comportamento em relação à entidade.
IV – quanto às alienações de bens móveis e imóveis, sujeição ao princípio da licitação, fi-

cando as dos últimos condicionadas à autorização legislativa.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no item IV deste artigo as alienações de imóveis
realizadas para atendimento das finalidades próprias da entidade.

Art. 4º As entidades descentralizadas deverão vincular-se diretamente ou por intermédio de
outra entidade também descentralizada, à Secretaria de Estado cujas atribuições se relacio-
nem com a atividade principal que lhe cumpra exercer.

Parágrafo único. A vinculação poderá também ser estabelecida com Secretários Extraordiná-
rios, ou com órgãos subordinados diretamente ao Governador, desde que investidos em fun-
ções de coordenação ou supervisão de programas governamentais.



Art. 5º Incumbe à Secretaria de Estado a que estiver vinculada a entidade descentralizada o
controle de resultados de sua atuação, especialmente quanto ao atendimento das finalidades
e objetivos institucionais e à sua situação administrativa.

§ 1º O controle de resultados, no tocante à execução orçamentária, aos custos operacionais
e à rentabilidade econômica de seus serviços, bem assim à situação econômico-financeira da
entidade, será realizado pelo órgão competente da Secretaria da Fazenda.

§ 2º A entidade descentralizada submeterá à apreciação da Secretaria de Estado a que estiver vin-
culada e ao órgão de auditoria da Secretaria da Fazenda, para os fins do disposto neste artigo:
1. relatórios periódicos, sobre a execução de planos e programas instruídos com demonstra-

ção dos custos de operação, bem como sobre contratações e despesa de pessoal;
2. cópia de balancetes e balanços contábeis.

Art. 6º Incumbe à Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, a posteriori, o controle
de legitimidade das entidades descentralizadas, para o que deverão estas manter sistema de
registro e arquivamento, nos moldes fixados pelo órgão controlador, sem prejuízo do controle
legal do Tribunal de Contas.

Art. 7º O controle de legitimidade será exercido através da Auditoria da Secretaria da Fazen-
da, à qual competirá verificar:

I – a legitimidade dos atos relativos à despesa, à receita e ao patrimônio, bem assim e
especialmente os referentes a pessoal, material e transporte;

II – os registros e documentos, contábeis ou não, demonstrativos ou comprobatórios de
atividades e resultados;

III – a existência de bens e valores e as condições de sua guarda e utilização;
IV – o cumprimento do cronograma de aplicação de recursos;
V – o balanço anual e os balancetes mensais.

§ 1º Para o controle previsto neste artigo, o Secretário da Fazenda poderá designar, para atuarem
junto a cada entidade descentralizada, auditores cujas atribuições serão definidas em regulamento.

§ 2º Todos os documentos serão obrigatoriamente submetidos aos auditores, ressalvados os
casos a que se referir o regulamento mencionado no parágrafo anterior.

§ 3º A Auditoria levará, incontinenti, qualquer irregularidade que vier a apurar, ao conhecimento do
Secretário da Fazenda, que a comunicará ao Secretário de Estado a que estiver vinculada a en-
tidade descentralizada, o qual informará a respeito o Governador, relatando-lhe as providências
tomadas. Quando não houver vinculação, a comunicação será feita diretamente ao Governador.

Art. 8º Compete aos Secretários de Estado, no interesse das entidades descentralizadas:
I – transmitir ao Governador as indicações ou comunicar-lhe as designações, conforme

o caso;
II – aprovar os assuntos com elas relacionados, nos termos deste Decreto-lei;
III – determinar as medidas de controle e avaliação de resultados;
IV – designar o representante do Governo junto às assembléias gerais das empresas de

que trata o inciso II, do artigo 2º.

Seção III
Das Autarquias

Art. 9º As autarquias gozarão dos privilégios, regalias e isenções próprias da Fazenda Estadual.

Art. 10. As autarquias serão dirigidas por um Superintendente, nomeado pelo Governador do
Estado, em comissão, mediante prévia aprovação da Assembléia Legislativa.

Parágrafo único. A nomeação para o exercício do cargo de que trata este artigo deverá re-
cair em pessoa de reconhecida capacidade técnica e administrativa, relacionada com a ati-
vidade da autarquia.

Art. 11. É facultada a criação, nas leis de organização de autarquias, de Conselhos com fun-
ções exclusivamente consultivas.
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§ 1º A lei disporá, em cada caso, sobre a composição do Conselho Consultivo: o número de
seus membros, o qual não poderá ser superior a quatro; os requisitos mínimos para o exercí-
cio de suas funções; e o prazo de seus mandatos.

§ 2º Os membros do Conselho Consultivo serão livremente nomeados e demitidos pelo Go-
vernador do Estado.

Art. 12. Quando se tratar da instituição de autarquias destinadas ao desempenho de ativida-
des de pesquisa científica, cultural ou educacional, serão obrigatoriamente criados Conselhos
com funções deliberativas.

§ 1º O Conselho Deliberativo terá caráter eminentemente especializado e será integrado por
pessoas de notória capacidade na matéria relacionada com os objetivos da entidade.

§ 2º Os membros do Conselho Deliberativo, em número não superior a seis, serão nomeados pelo
Governador do Estado, mediante prévia aprovação da Assembléia Legislativa, com mandato por
quatro anos, podendo, porém, ser dispensados a qualquer tempo pelo Governador do Estado.

§ 3º A lei que instituir a autarquia fixará os requisitos mínimos para o exercício das funções de
membro do Conselho Deliberativo.

Art. 13. A lei que instituir autarquia destinada à execução de serviços de natureza industrial
ou comercial, ou à prestação de serviços, e cujas despesas correntes devam ser atendidas
por receitas provenientes do preço dos seus produtos, serviços ou operações, deverá dar-lhe
organização equivalente à de empresas privadas.

Art. 14. O Quadro de Pessoal das autarquias elaborado com base em plano de classificação de
funções, será fixado pelo Governador, ouvido previamente o Conselho Estadual de Política Salarial.

§ 1º O Quadro de que trata este artigo, e suas alterações, quando necessárias, subirá ao Go-
vernador acompanhado do respectivo plano de classificação de funções.

§ 2º As relações de emprego, nas autarquias, serão regidas pelas normas da legislação trabalhista.

Art. 15. Serão submetidos à aprovação do Governador, além dos atos atribuídos à sua com-
petência por disposições constitucionais ou de leis federais:

I – os planos e programas de trabalho;
II – os orçamentos de custeio e de capital e as respectivas alterações;
III – a programação financeira anual relativa a despesas de investimentos, que será esta-

belecida de acordo com as normas fixadas para o desembolso de recursos orça-
mentários pela Secretaria da Fazenda;

IV – os regulamentos e regimentos internos;
V – a definição de frotas de veículos a serem utilizados;
VI – a aquisição de equipamentos de processamento de dados;
VII – as tabelas de preços de produtos, serviços e operações, quando, no interesse públi-

co, lhes for determinado.

Art. 16. Serão submetidos à aprovação do Secretário de Estado a que estiver vinculada a au-
tarquia:

I – os atos que devam ser definitivamente aprovados pelo Governador;
II – a realização de despesas, as compras e as contratações de serviços, especialmen-

te, quanto a estas últimas, as de publicidade e de execução de obras, desde que,
em qualquer hipótese, excedam o montante fixado por decreto, exceto no caso de
autarquias que não dependam de subvenção do Estado.

Art. 17. A Secretaria de Estado a que estiver vinculada a autarquia e a Secretaria da Fazen-
da, em matéria de sua competência, poderão requisitar documentos e informações necessá-
rios ao controle de resultados.

Art. 18. O Governador poderá decretar intervenção nas autarquias, quando se verificar des-
vio de finalidades, ou inobservância de normas legais na sua administração.
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§ 1º O interventor será nomeado por decreto e exercerá cumulativamente as funções do Su-
perintendente e do Conselho Deliberativo, se houver.

§ 2º A intervenção não poderá ser decretada por prazo superior a seis meses, somente pror-
rogável mediante prévia aprovação da Assembléia Legislativa.

§ 3º Durante a intervenção, a autarquia ficará diretamente vinculada ao Governador, salvo de-
legação a Secretário de Estado.

§ 4º Apuradas as irregularidades o interventor proporá as medidas indicadas para corrigi-las;
e, quando julgar necessário, a destituição do Superintendente ou do Conselho, ou de ambos.

Seção IV
Das Empresas e Fundações

Art. 19. As empresas e fundações deverão incorporar a seus contratos sociais, estatutos, re-
gulamentos ou regimentos, as seguintes normas:

I – obrigação de submeter à aprovação prévia do Governador:
a. os planos e programas de trabalho, com os respectivos orçamentos;
b. a programação financeira anual referente a despesas de investimentos, estabele-

cida de acordo com as normas fixadas para o desembolso de recursos orçamen-
tários pela Secretaria da Fazenda.

II – a obrigação de submeter à aprovação prévia do Secretário de Estado, a que estive-
rem vinculados os atos que devam ser definitivamente aprovados pelo Governador;

III – a obrigação de fornecer à Secretaria de Estado a que estiverem vinculadas, e à Se-
cretaria da Fazenda, os documentos necessários ao controle de resultados, quando
requisitados;

IV – dispositivo que atribua à Auditoria da Secretaria da Fazenda o controle de legitimidade.

Art. 20. A lei poderá dispor sobre a criação das entidades previstas no inciso II, do artigo 2º,
para o exercício de qualquer atividade, proibidos a prestação de serviços e os fornecimentos
gratuitos ou inferiores a seus custos.

Art. 21. As empresas só poderão receber subvenções do Estado, nos seguintes casos:
I – para cobrir custos de serviços ou linhas de produção economicamente não rentáveis,

que a lei declare de relevante interesse social;
II – para cobrir despesas ou encargos adicionais, criados por lei estadual, não extensíveis

a entidades particulares que atuem em regime de concorrência com a beneficiada.

Art. 22. O Estado, ao instituir fundação, elaborará seus estatutos, que conterão, além das
disposições do Código Civil, que lhes são próprias, e das previstas neste Decreto-lei, precei-
to que subordine ao Governador a indicação de conselheiros, observados os requisitos míni-
mos exigíveis para o exercício de suas funções.

Seção V
Disposições Finais

Art. 23. A concessão de isenções tributárias a entidades descentralizadas, que atuem no
mercado em regime de concorrência, dependerá da efetiva existência de igual favor em bene-
fício de empresas privadas, que tenham o mesmo objetivo ou finalidade.

Art. 24. É vedada a concessão de quaisquer isenções que impliquem na redução das receitas
das entidades descentralizadas.

Parágrafo único. As isenções anteriormente concedidas ficam revogadas a partir do exercício
seguinte ao da vigência deste Decreto-lei.

Art. 25. O Governador do Estado fixará, por decreto, a forma e o valor da retribuição do Su-
perintendente e dos membros dos Conselhos Consultivo e Deliberativo das autarquias.

1969 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

291O



Art. 26. O Quadro a que se refere o artigo 14 conterá Parte Especial composta dos servido-
res que, na data da publicação deste Decreto-lei, não estiverem sujeitos ao regime da legisla-
ção trabalhista, os quais continuarão regidos pela legislação que lhes é própria.

§ 1º A Parte Especial do Quadro será extinta, observados os seguintes princípios:
1. no tocante aos cargos de carreira, a extinção far-se-á pelo de menor vencimento, garanti-

das as promoções;
2. no caso de cargos isolados, serão eles extintos na vacância, ressalvada a possibilidade de

seu preenchimento por ocupantes de cargo de vencimento inferior, desde que devidamen-
te habilitados e na forma a ser estabelecida em regulamento.

§ 2º Os cargos da Parte Especial do Quadro poderão ser objeto de reclassificação para efeito de
adaptação às necessidades dos serviços da autarquia ou de harmonização com a política salarial.

Art. 27. As autarquias que, comprovadamente, tiverem a estrutura de sua direção superior
condicionada a normas fixadas na legislação federal ficarão, tão-só na parte conflitante, ex-
cluídas do disposto nos artigos 10, 11 e 12 e 25 deste Decreto-lei.

Art. 28. As normas de funcionamento e as estruturas administrativas das autarquias serão
objeto de regulamento interno, aprovado pelo Governador.

Art. 29. Os Institutos Isolados de Ensino Superior se transformarão em autarquias vinculadas
à Secretaria de Educação, na forma que a lei dispuser.

Parágrafo único. O Conselho Estadual de Educação exercerá, quanto aos Institutos Isolados
de Ensino Superior, o controle de resultados previsto no artigo 5º.

Art. 30. As normas deste Decreto-lei não se aplicam às Universidades, com exceção do dis-
posto no artigo 3º e seus incisos, no § 1º do artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º e seus pará-
grafos, nos incisos II, III e IV do artigo 15, no artigo 17 e no artigo 18 deste Decreto-lei.

§ 1º O controle de resultados a que se refere o artigo 5º, será exercido pelo Conselho Univer-
sitário e o de legitimidade dos atos de administração, abrangidos pelo § 1º, do artigo 5º e pelo
artigo 6º, pela Secretaria da Fazenda, por sua Auditoria.

§ 2º Exclui-se das disposições deste Decreto-lei o pessoal docente das autarquias universitárias.

Art. 31. Este Decreto-lei e suas Disposições Transitórias entrarão em vigor na data de sua pu-
blicação, revogada a Lei n. 10.152, de 19 de junho de 1968.

Disposições Transitórias

Art. 1º Para a execução deste Decreto-lei, serão expedidos decretos, nos seguintes prazos,
contados de sua publicação:

I – 15 (quinze) dias, vinculado, e se for o caso classificando, as entidades descentraliza-
das, na forma do artigo 2º;

II – de 90 (noventa) dias, regulando o disposto no item n. 2, do § 1º, do artigo 26;
III – de 120 (cento e vinte) dias, adaptando os regulamentos das autarquias às disposi-

ções deste Decreto-lei.

Parágrafo único. As autarquias enviarão ao Governador, dentro de 60 (sessenta) dias, conta-
dos da publicação deste Decreto-lei, os anteprojetos de regulamento, a que se refere o inci-
so III deste artigo.

Art. 2º Dentro de 240 (duzentos e quarenta) dias da vigência deste Decreto-lei as autarquias
deverão elaborar o plano de classificação de funções previsto no artigo 3º, inciso I, alínea b.

Art. 3º Dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da publicação deste Decreto-
lei, as empresas e fundações, a que se referem os incisos II e III do artigo 2º, adaptarão seus
estatutos e regulamentos aos preceitos que lhes forem aplicáveis, devendo a Fazenda do Es-
tado ou a entidade descentralizada que detiver a maioria do capital da empresa tomar as pro-
vidências necessárias para isso.

Roberto Costa de Abreu Sodré – Governador do Estado.
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LEI COMPLEMENTAR N. 94,
DE 29 DE MAIO DE 1974
DISPÕE SOBRE A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa, decreta e eu promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A Região Metropolitana da Grande São Paulo, nos termos do artigo 164 da Consti-
tuição da República e da Lei Complementar Federal n. 14, de 8 de junho de 1973,[1] constitui
comunidade socioeconômica que abrange área territorial dos seguintes Municípios: São Pau-
lo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu,
Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Gua-
rulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá,
Moji das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra,
Santa Izabel, Salesópolis, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Suzano e Taboão da Serra.[2]

Art. 2º Reputam-se de interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos municí-
pios que integram ou que venham a integrar a Região Metropolitana da Grande São Paulo:

I – planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;
II – saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e ser-

viço de limpeza pública;
III – uso do solo metropolitano;
IV – transportes e sistema viário;
V – produção e distribuição de gás combustível canalizado;
VI – aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que

dispuser a lei federal; e
VII – outros serviços que assim forem definidos por lei federal.

Art. 3º Compete ao Estado:
I – a realização do planejamento integrado da Região Metropolitana da Grande São Pau-

lo e o estabelecimento de normas para o seu cumprimento e controle;
II – a elaboração de programas e projetos dos serviços comuns de interesse metropoli-

tano, harmonizando-os com as diretrizes do planejamento do desenvolvimento na-
cional e estadual;

III – a unificação, sempre que possível, da execução dos serviços comuns de interesse
metropolitano;

IV – a coordenação da execução dos programas e projetos de interesse metropolitano;
V – a concessão, permissão e autorização dos serviços comuns de interesse metropoli-

tano e a fixação das respectivas tarifas;
VI – a organização do sistema da Região Metropolitana da Grande São Paulo;
VII – o estabelecimento de normas gerais sobre a execução dos serviços comuns de in-

teresse metropolitano e o seu cumprimento e controle; e
VIII – a declaração e reserva de áreas de interesse metropolitano, bem assim o estabele-

cimento de limitações administrativas sobre essas áreas, de conformidade com as
normas reguladoras do uso do solo metropolitano.

Art. 4º Considerar-se-ão participantes da execução do planejamento integrado e dos ser-
viços comuns de interesse metropolitano os Municípios da Região Metropolitana da Grande
São Paulo que se vincularem às disposições constantes desta Lei Complementar, especial-
mente as dos §§ 2º e 3º deste artigo e cujos representantes assinem o protocolo de partici-
pação, em reunião do Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado a
que se refere o artigo 6º.
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§ 1º Os Municípios da Região Metropolitana da Grande São Paulo, que participarem da exe-
cução do planejamento integrado e dos serviços comuns de interesse metropolitano, terão
preferência para a obtenção de recursos estaduais, inclusive sob forma de financiamento, e
de garantias para operações de crédito.

§ 2º Os serviços ou suas etapas e parcelas, já implantados ou em fase de implantação, con-
cedidos ou não, que venham sendo executados pelos municípios integrantes da Região
Metropolitana da Grande São Paulo e que passaram a ser considerados serviços comuns
de interesse metropolitano, continuarão sob sua responsabilidade, cabendo ao Conselho
Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da pu-
blicação desta Lei Complementar, promover-lhes a reorganização e, se necessário, a unifi-
cação, observado o disposto no artigo 9º.

§ 3º As etapas ou parcelas dos serviços comuns de interesse metropolitano que possam ser
executadas pelo município, sem prejuízo do planejamento e da execução global dos serviços
deverão, preferencialmente, ficar sob a responsabilidade executiva dos municípios que inte-
gram a Região Metropolitana da Grande São Paulo.

Art. 5º Os serviços comuns de interesse metropolitano serão executados por entidades ou
órgãos federais, estaduais e municipais e por empresas de âmbito metropolitano, podendo
também ser objeto de concessão, permissão, autorização ou convênio.

Parágrafo único. As entidades executoras dos serviços comuns de interesse metropolitano
deverão associar-se, sempre que possível, mediante convênio, objetivando a unificação des-
ses serviços.

Art. 6º Ficam criados, na Região Metropolitana da Grande São Paulo:
I – o Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN; e
II – o Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São

Paulo – CONSULTI.

Art. 7º Compete ao Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN:
I – promover a elaboração e a permanente atualização do Plano Metropolitano de Desen-

volvimento Integrado da Grande São Paulo;
II – coordenar, acompanhar e controlar a execução do plano a que se refere o artigo an-

terior, promovendo as medidas necessárias ao seu cumprimento;
III – programar os serviços comuns de interesse metropolitano e disciplinar a aplicação

dos recursos que lhe sejam destinados;
IV – promover a elaboração de normas gerais referentes à execução de serviços comuns

de interesse metropolitano;
V – coordenar o planejamento relativo aos investimentos setoriais, de órgãos e entida-

des, que se destinarem à Região Metropolitana da Grande São Paulo ou que a ela
interessem direta ou indiretamente, mediante:
a. a análise de programas e projetos setoriais;
b. a análise de propostas orçamentárias e planos de aplicação setorial;
c. a definição de prioridades para o fim da obtenção de financiamento perante enti-

dades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, com a ex-
pedição do competente certificado para os fins do disposto no artigo 8º;

d. o acompanhamento, a atualização e o controle da execução de programas e pro-
jetos.

VI – promover as medidas necessárias à unificação da execução dos serviços comuns de
interesse metropolitano;

VII – opinar e decidir sobre as questões que lhe sejam submetidas pelo CONSULTI;
VIII – fiscalizar as concessões, autorizações e permissões de serviços comuns de interes-

se metropolitano e propor a fixação das tarifas a eles relativas;
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IX – prestar assistência técnica, para efeito da aplicação desta Lei Complementar, aos
municípios integrantes da Região Metropolitana da Grande São Paulo;

X – propor as desapropriações e a constituição de servidões necessárias aos serviços
comuns de interesse metropolitano;

XI – gerir os recursos financeiros que lhe sejam destinados;
XII – elaborar o seu Regimento Interno;
XIII – promover, por intermédio das entidades competentes, a execução dos serviços,

obras e atividades locais, decorrentes do planejamento integrado da região metropo-
litana, quando for o caso.

§ 1º Quaisquer projetos de alteração das normas gerais referentes à execução de serviços co-
muns de interesse metropolitano deverão ser submetidos à apreciação do CODEGRAN, que
os encaminhará à consideração do Governador.

§ 2º Os projetos em fase de estudo, programação ou execução, para que sejam de-
clarados de interesse metropolitano, deverão subordinar-se às diretrizes e normas
estabelecidas pelo CODEGRAN.

Art. 8º Os órgãos ou entidades da Administração Estadual não iniciarão, nem darão segui-
mento a qualquer solicitação ou negociação de auxílio financeiro, empréstimo, financiamento
ou ainda de prestação de serviços por entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangei-
ras ou internacionais, relacionados com investimentos na Região Metropolitana da Grande
São Paulo, ou que a ela interessem direta ou indiretamente, sem que o CODEGRAN certifique
estarem os projetos em conformidade com as diretrizes de interesse metropolitano.

Parágrafo único. Compete ao CODEGRAN estabelecer as normas a serem observadas para
aplicação do disposto neste artigo, e expedir instruções provisórias enquanto não for aprova-
do o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo.

Art. 9º As etapas e parcelas dos serviços comuns de interesse metropolitano, que sendo es-
senciais ao desenvolvimento socioeconômico da região metropolitana exijam tratamento inte-
grado e execução coordenada a nível regional, serão determinadas pelo Conselho Deliberativo
da Grande São Paulo – CODEGRAN.

Parágrafo único. A execução, por empresas concessionárias, autorizadas, permissionárias ou
contratadas, de serviços comuns de interesse metropolitano, mesmo que não unificados, fica
sujeita às condições e normas gerais expedidas pelo Conselho Deliberativo da Grande São
Paulo – CODEGRAN.

Art. 10. O Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, integrado na estrutu-
ra da Secretaria de Economia e Planejamento, compor-se-á de 5 (cinco) membros, a saber:

I – Secretário de Economia e Planejamento, na qualidade de Presidente nato;
II – Secretário dos Serviços e Obras Públicas;
III – Secretário dos Transportes;
IV – representante do Município da Capital;
V – representante dos demais municípios integrantes da Região Metropolitana da Gran-

de São Paulo.

§ 1º O representante do Município da Capital será nomeado pelo Governador, mediante indi-
cação, em lista tríplice, feita pelo Prefeito.

§ 2º Os demais municípios escolherão seu representante, para nomeação do Governador,
pela forma que for estabelecida no regimento interno do CONSULTI.

Art. 11. Dentro de 30 (trinta) dias contados da vigência desta Lei Complementar, será expedi-
do, por decreto, o regulamento do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN.

Art. 12. Compete ao Conselho Consultivo da Região Metropolitana da Grande São Paulo –
CONSULTI:

I – opinar, por solicitação do CODEGRAN, sobre questões de interesse da Região Me-
tropolitana da Grande São Paulo; e
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II – sugerir ao CODEGRAN a elaboração de planos regionais e a adoção de providências
relativas à execução dos serviços da Região Metropolitana da Grande São Paulo.

Parágrafo único. O CONSULTI elaborará o seu regimento interno dentro de 30 (trinta) dias a
partir da publicação desta Lei Complementar.

Art. 13. O Conselho Consultivo da Região Metropolitana da Grande São Paulo – CONSULTI,
integrado na estrutura da Secretaria da Economia e Planejamento, será constituído de 1 (um)
representante de cada município da Região Metropolitana da Grande São Paulo e presidido
pelo Presidente do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir sociedade por ações, sob a denomi-
nação de Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA,
vinculada à Secretaria da Economia e Planejamento.

Parágrafo único. A sociedade, cujo prazo de duração será indeterminado, terá sede e foro na
Capital de São Paulo.

Art. 15. A sociedade terá por objetivo a realização de serviços necessários ao planejamento, pro-
gramação, coordenação e controle da execução dos serviços comuns de interesse metropolitano.

Art. 16. A sociedade poderá celebrar convênios ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, bem assim promover as desapropriações de imóveis, previamen-
te declarados de utilidade pública, necessárias aos serviços comuns de interesse metropolitano.

Art. 17. O capital da sociedade será dividido em ações ordinárias nominativas, de valor uni-
tário de Cr$ 1,00 (um cruzeiro).

§ 1º O Governo do Estado manterá, sempre, a maioria absoluta das ações.

§ 2º Poderão participar do capital social da sociedade pessoas físicas ou jurídicas de direito
público ou privado, observado sempre o disposto no parágrafo anterior.

Art. 18. As ações que o Governo do Estado subscrever, na constituição da sociedade ou na
elevação de seu capital serão integralizadas:

I – mediante a incorporação de parte do patrimônio sob a administração da Secretaria de
Economia e Planejamento, que esteja sendo utilizada pelo Grupo Executivo da Grande São
Paulo – GEGRAN, de conformidade com os registros da Contadoria-Geral do Estado; e

II – em dinheiro.

Art. 19. O regime jurídico dos empregados da sociedade será obrigatoriamente o da legisla-
ção trabalhista.

§ 1º Aos empregados contratados sob o regime de legislação trabalhista fica expressamente
vedada a aplicação dos preceitos das leis estaduais que concedem a complementação, pelo
Estado, de aposentadoria, pensões ou quaisquer outras vantagens.

§ 2º Os empregados da sociedade serão obrigatoriamente contratados mediante processo de
seleção apropriado, na forma prevista em regulamento interno.

Art. 20. Por solicitação da sociedade, poderão ser colocados à sua disposição servidores da
Administração Pública, Direta ou Indireta, sempre com prejuízo dos vencimentos de seus car-
gos ou funções.

Art. 21. Respeitados os preceitos da legislação aplicável, a sociedade exercerá poder disci-
plinar sobre o pessoal posto à sua disposição, cabendo-lhe, inclusive, a prática dos atos per-
tinentes à sua situação funcional.

Art. 22. Fica instituído o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, com a finali-
dade de financiar e investir em projetos de interesse metropolitano.

§ 1º O Fundo de que trata este artigo será administrado, quanto ao aspecto financeiro, por ins-
tituição do sistema de crédito do Estado, designada pela Junta de Coordenação Financeira.
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§ 2º A Aplicação dos recursos do Fundo será supervisionada por um Conselho de Orientação,
assim constituído:
1. Secretário de Economia e Planejamento, que será seu Presidente nato;
2. Secretário dos Serviços e Obras Públicas;
3. Secretário dos Transportes;
4. Representante da Junta de Coordenação Financeira;
5. Diretor-Presidente da instituição de crédito designada;
6. Representante da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. –

EMPLASA.

§ 3º Constituirão recursos do Fundo:
1. as dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas;
2. as transferências da União e dos Municípios integrantes da Região Metropolitana da Gran-

de São Paulo, destinadas à execução dos serviços comuns;
3. o produto de operações de crédito;
4. as rendas provenientes da aplicação de seus recursos;
5. os financiamentos para operações de repasse;
6. recursos eventuais.

§ 4º Poderão ser oferecidos, em garantia de operações de crédito, até o limite de 50% (cin-
qüenta por cento) do seu total, os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo e des-
tinados às suas finalidades.

§ 5º O Conselho de Orientação será regulamentado por decreto.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Secretaria da Fazenda, crédito especial
no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para atender às despesas decorren-
tes da instalação do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, do Conse-
lho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo – CONSULTI
e da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA.

Parágrafo único. O valor do crédito especial de que trata este artigo será coberto com o pro-
duto de operações de crédito que a Secretaria da Fazenda está autorizada a realizar, nos ter-
mos da legislação em vigor.

Art. 24. Para atender às despesas de integralização, em dinheiro, de ações do capital da Em-
presa Metropolitana da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA, fica o Poder Executivo autoriza-
do a abrir, na Secretaria da Fazenda, crédito especial no valor de Cr$ 1.500.000,00 (um mi-
lhão e quinhentos mil cruzeiros).

Parágrafo único. O valor do crédito especial e que trata este artigo será coberto com o pro-
duto de operações de crédito que a Secretaria da Fazenda está autorizada a realizar, nos ter-
mos da legislação em vigor.

Art. 25. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Laudo Natel – Governador do Estado.

Notas sobre a Lei Complementar n. 94/74
[1] Vide Lei Complementar Federal n. 14, de 8 de junho de 1973, à pág. 40.

[2] Posteriormente, foram integradas na Região Metropolitana de São Paulo, a área
territorial do município de Vargem Grande Paulista, através da Lei Complementar
Estadual n. 332, de 21 de novembro de 1983; bem como, pelo desmembramento do
município de Itapecerica da Serra, o novo município de São Lourenço da Serra, criado
pela Lei Estadual n. 7.664, de 30 de dezembro de 1991.
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DECRETO N. 7.116,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1975
ALTERA DISPOSITIVOS DAS NORMAS E DIRETRIZES PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS

INTERMUNICIPAIS DE PASSAGEIROS

Paulo Egydio Martins, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
decreta:

Art. 1º Os §§ 1º e 2º do artigo 13 das Normas e Diretrizes para os Serviços de Transportes
Coletivos Intermunicipais de Passageiros no Estado de São Paulo, aprovados pelo Decreto n.
36.780, de 17 de junho de 1960, passam a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º As tarifas vigorarão a partir das datas fixadas pelo DER, através de publicação, e se-
rão revistas de ofício uma vez por ano, ou quando a pedido do interessado, ou, ainda a Juí-
zo do órgão competente, se houver alteração dos elementos que influem na sua fixação.

§ 2º As tarifas não poderão ser iguais ou inferiores às municipais quando houver coincidên-
cia de itinerário em mais de metade do percurso, exceto para os fins de integração física e
tarifária com linhas municipais, com autorização do DER”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Egydio Martins – Governador do Estado.

PORTARIA SUP/DER N. 144,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975
AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS VISANDO A INTEGRAÇÃO FÍSICA E TARIFÁRIA DOS SISTEMAS

DE TRANSPORTES

O Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º As permissionárias de serviços de transporte coletivo intermunicipal de passagei-
ros ficam autorizadas a celebrar compromissos com a Companhia do Metropolitano de São
Paulo, visando a integração física e tarifária dos sistemas de transportes intermunicipais e
municipais.

Art. 2º Fica autorizada a fiscalização por agentes credenciados da Companhia do Metropo-
litano de São Paulo nos veículos das permissionárias, no que se refere a vendas e aceitação
de bilhetes do Metrô.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.[1]

Nota sobre a Portaria SUP/DER n. 144/75
[1] Publicada no Diário Oficial do Estado, em 27 de novembro de 1975.
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DELIBERAÇÃO CODEGRAN N. 5,
DE 5 DE JULHO DE 1976
DEFINE ETAPAS E PARCELAS DOS SERVIÇOS COMUNS DE INTERESSE METROPOLITANO

O Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974,[1] delibera:

Art. 1º Definir de interesse metropolitano as seguintes etapas e parcelas de cada um dos
serviços comuns aos Municípios que integram a Região Metropolitana da Grande São Paulo,
que sendo essenciais ao desenvolvimento socioeconômico desta estão a exigir tratamento in-
tegrado e execução coordenada a nível regional:
1. Planejamento Integrado do Desenvolvimento Econômico e Social:
1.1. Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (atualização);
1.2. Sistema Cartográfico Metropolitano (seqüência e atualização);
1.3. Sistema de Informação para o Planejamento (seqüência);
1.4. Cadastro Técnico Municipal (organização e adequação para todos os Municípios da Re-

gião Metropolitana);
1.5. Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado dos Municípios da Região Metropolitana

(elaboração, atualização e adequação ao Planejamento Metropolitano).
2. Saneamento Básico:
2.1. Abastecimento de água;
2.2. Esgotos: coleta, tratamento e destinação final;
2.3. Resíduos sólidos: coleta e destino final.
3. Uso do Solo Metropolitano:
3.1. Definição e regulamentação, mediante legislação, macrozoneamento e outras medidas

técnicas do uso do solo metropolitano.
4. Transportes e Sistema Viário:
4.1. Sistema de Transportes de massa eletrificados (Subúrbio – FEPASA – RFFSA, Metrô, Trolebus);
4.2. Sistema de transportes públicos sobre pneus;
4.3. Conexões intermodais de transportes, tais como: estacionamentos, terminais e outras;
4.4. Infra-estrutura viária expressa e as de articulação com os sistemas viário federal, estadual

e municipal;
4.5. Corredores Metropolitanos;
4.6. Sistema de estradas locais (vicinais) para incentivar, através da melhoria do sistema de

transportes (passageiros e cargas), o desenvolvimento leste-oeste.

Art. 2º Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Egydio Martins – Governador do Estado.

Nota sobre a Deliberação CODEGRAN n. 5/76
[1] Vide Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974, à pág. 293.
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LEI COMPLEMENTAR N. 144,
DE 22 DE SETEMBRO DE 1976
DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ARTIGO 7º; AO ARTIGO 8º MANTIDO SEU PARÁGRAFO ÚNICO; AO

ARTIGO 10 E SEUS INCISOS E PARÁGRAFOS; AO ARTIGO 13; AO CAPUT DO ARTIGO 22 E AO SEU § 2º,
TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 94, DE 29 DE MAIO DE 1974,[1] E ACRESCENTA NOVAS DISPOSIÇÕES

À MESMA LEI

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O § 1º do artigo 8º, mantido seu parágrafo único; o artigo 10, com seus incisos e pa-
rágrafos; o artigo 13; o caput do artigo 22 e seu § 2º todos da Lei Complementar n. 94, de
29 de maio de 1974, ficam assim redigidos:

“Art. 7º ................................................................................................................................
............................................................................................................................................

§ 1º Quaisquer projetos de alteração das normas gerais referentes à execução de serviços
comuns de interesse metropolitano deverão ser submetidos à apreciação do CODEGRAN”.

“Art. 8º Os órgãos ou entidades da Administração Estadual não iniciarão, nem darão segui-
mento a qualquer solicitação ou negociação de auxílio financeiro, empréstimo, financiamen-
to ou, ainda, de prestação de serviços por entidades públicas ou privadas, nacionais, es-
trangeiras ou internacionais, relacionadas com investimentos na Região Metropolitana da
Grande São Paulo, ou que a ela interessem direta ou indiretamente, sem que a Secretaria
dos Negócios Metropolitanos certifique estarem os projetos em conformidade com o Pla-
no Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo – PMDI, e demais
diretrizes estabelecidas pelo CODEGRAN”.

“Art. 10. O Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, integrado no
Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana, será presidido pelo Governador
do Estado e terá ainda outros 5 (cinco) membros de reconhecida capacidade técnica
ou administrativa todos por ele nomeados a um dos quais caberá a função de Secre-
tário-Geral.

§ 1º O Secretário dos Negócios Metropolitanos será o Secretário-Geral do Conselho e
substituíra o Presidente em casos de ausência ou impedimento.

§ 2º Dos membros do CODEGRAN, um será representante do Município da Capital e ou-
tro representará os demais Municípios integrantes da Região Metropolitana da Grande
São Paulo.

§ 3º O representante do Município da Capital será escolhido dentre os nomes que figurem
em lista tríplice, apresentada pelo Prefeito, e os demais Municípios integrantes da Região
Metropolitana, mediante indicação do Conselho Constitutivo Metropolitano de Desenvolvi-
mento Integrado – CONSULTI, pela forma que seu regimento dispuser.

§ 4º Participarão das reuniões do CODEGRAN, sem direito a voto, o Presidente da Em-
presa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo – EMPLASA e os represen-
tantes das Sub-Regiões Norte, Sul, Leste e Oeste, escolhido cada um deles em reunião
do CONSULTI, pelos Municípios que as integram.

§ 5º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, ficam assim constituídas as Sub-Regiões:
a. Sub-Região Norte – integrada pelos Municípios de Arujá, Caieiras, Cajamar, Francisco

Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Mairiporã e Santa Isabel;
b. Sub-Região Leste – integrada pelos Municípios de Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconce-

los, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi da Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano;
c. Sub-Região Sul – integrada pelos Municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio

Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;
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d. Sub-Região Oeste – integrada pelos Municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu,
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do
Bom Jesus, Santana do Parnaíba e Taboão da Serra.

§ 6º A critério do Presidente do CODEGRAN e mediante sua solicitação, poderão, também,
participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, Secretários de Estado, Diretores e
representantes de órgãos ou entidades da União, do Estado e dos Municípios, bem como
de entidades de direito privado, cuja atuação interesse, direta ou indiretamente, à Região
Metropolitana da Grande São Paulo”.

“Art. 13. O Conselho Consultivo da Região Metropolitana da Grande São Paulo – CONSULTI,
integrado no Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana, será constituí-
do de 1 (um) representante de cada Município da Região Metropolitana da Grande São
Paulo e presidido pelo Presidente do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo –
CODEGRAN.

Parágrafo único. O Secretário dos Negócios Metropolitanos será o Secretário-Geral do
CONSULTI e substituirá o Presidente nas suas ausências ou impedimentos”.

“Art. 22. Fica instituído o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI,
com a finalidade de financiar e investir em projetos de interesse metropolitano, podendo a
critério do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, realizar aplicações
não reembolsáveis.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

§ 2º A aplicação de recursos do FUMEFI será supervisionada por um Conselho de
Orientação, presidido pelo Secretário dos Negócios Metropolitanos e composto de mais
6 (seis) membros dos quais 3 (três) serão livremente nomeados pelo Governador do Es-
tado, representando, os demais, a Junta de Coordenação Financeira, a instituição de
crédito designada e a Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo
S/A. – EMPLASA”.

Art. 2º As atividades executivas do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN,
e do Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo –
CONSULTI, serão exercidas por intermédio da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, que lhes
dará suporte administrativo e proporcionará informações, pareceres, projetos e outros trabalhos
técnicos necessários ao desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei Complementar n. 94, de 29 de maio de 1974,
o seguinte parágrafo:

“Parágrafo único. Os serviços a que se refere este artigo são considerados de relevante in-
teresse social”.

Art. 4º A Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA,
fica vinculada à Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 5º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Egydio Martins – Governador do Estado.

Nota sobre a Lei Complementar n. 144/76
[1] Vide Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974, à pág. 293.
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LEI N. 1.481,
DE 1º DE DEZEMBRO DE 1977
DISPÕE SOBRE A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DAS ENTIDADES PÚBLICAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA

DE DIREITO PRIVADO

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta e eu, Natal Gale, na qualidade de
seu Presidente, promulgo, nos termos do § 4º do artigo 26 da Constituição do Estado (Emen-
da Constitucional n. 2, de 30 de outubro de 1969), a seguinte Lei:

Art. 1º As entidades públicas com personalidade jurídica de direito privado, cujo capital per-
tença, exclusiva ou majoritariamente ao Estado ou a qualquer entidade da sua Administração
Indireta, ficam submetidas à fiscalização financeira do Tribunal de Contas.

§ 1º A fiscalização prevista neste artigo respeitará as peculiaridades de funcionamento da en-
tidade, limitando-se a verificar a exatidão das contas e a legitimidade dos atos.

§ 2º Às fundações constituídas ou mantidas pelo Estado, aplicar-se-á, no que couber, o dis-
posto nesta Lei.

Art. 2º No julgamento das contas, o Tribunal de Contas tomará por base o relatório anual,
os balanços, os certificados de auditoria, os pareceres e as informações dos órgãos técnicos
da entidade.

Art. 3º Constatadas irregularidades, o Tribunal de Contas poderá realizar inspeção na entidade.

Art. 4º O Tribunal de Contas enviará relatório de suas atividades fiscalizadoras à Assembléia Le-
gislativa, do qual constará, obrigatoriamente, cópia dos documentos informativos das entidades.

§ 1º A Assembléia Legislativa, por deliberação do Plenário, poderá pedir novos esclarecimen-
tos às entidades e ao Tribunal de Contas.

§ 2º Os esclarecimentos solicitados na forma do parágrafo anterior deverão ser apresentados
no prazo de 30 (trinta) dias do seu recebimento.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Natal Gale – Presidente da Assembléia Legislativa.

LEI N. 1.489,
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1977
DISPÕE SOBRE A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo exercerá a fiscalização financeira e
orçamentária do Estado, mediante o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas, na
forma do disposto no artigo 87, § 1º, da Constituição Estadual.

Art. 2º A Assembléia Legislativa, mediante deliberação do Plenário e por iniciativa de suas
Comissões Técnicas Permanentes, poderá requisitar do Tribunal de Contas:

I – informações sobre as contas da Administração Direta e Indireta, sujeitas ao seu jul-
gamento;

II – cópias de relatórios de inspeções realizadas e respectivas decisões do Tribunal;
III – balanço das entidades da Administração Indireta, sujeitos à apreciação do Tribunal;
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IV – inspeção para apurar irregularidades ocorridas em órgãos da Administração Direta
ou Indireta que tenham suas contas sujeitas ao julgamento do Tribunal.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo deverão ser prestadas dentro de 60
(sessenta) dias e a inspeção deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias, salvo prorro-
gação, por igual período, que haja sido solicitada, previamente, pelo Tribunal de Contas.

Art. 3º O pedido de informações, a inspeção, a diligência ou a investigação que envolverem
ato ou despesa de natureza reservada, confidencial ou secreta serão efetivados com a obser-
vância dessa classificação.

Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo implica na responsabilidade do
infrator, a qual será apurada na forma da lei.

Art. 4º No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas, quando julgar necessário, re-
presentará à Assembléia Legislativa sobre irregularidades ou abusos por ele verificados, com
indicação dos responsáveis.

§ 1º Na hipótese da aplicação de sanções pelo Tribunal de Contas, nos casos em que julgar
desnecessária a representação, estará a Corte obrigada a dar ciência à Assembléia Legislati-
va, para conhecimento da comissão técnica respectiva.

§ 2º Recebida a representação de que trata este artigo, o Presidente da Assembléia a distri-
buirá à Comissão Técnica competente, para as providências que julgar convenientes propor
à decisão do Plenário.

Art. 5º Os processos de tomada de contas serão julgados pelo Tribunal de Contas, no pra-
zo de 6 (seis) meses, a contar do seu recebimento, salvo situações excepcionais, reconheci-
das pelo Plenário da Corte ou de suas Câmaras, conforme o caso.

Art. 6º (Vetado).

§ 1º (Vetado).

§ 2º (Vetado).

§ 3º (Vetado).

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Egydio Martins – Governador do Estado.

LEI N. 1.492,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977
ESTABELECE O SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES URBANOS E AUTORIZA A CRIAÇÃO DA

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A. – EMTU/SP, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Gran-
de São Paulo, como componente do Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, integrado
no Plano Nacional de Viação, nos termos da Lei Federal n. 6.261, de 14 de novembro de 1975,[1]

compreende as etapas e parcelas dos serviços de transportes determinadas como de inte-
resse metropolitano pelo Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, na forma
do que dispõe o artigo 9º da Lei Complementar n. 94, de 29 de maio de 1974,[2] abrangendo
especialmente:[3]
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I – a infra-estrutura viária expressa e as de articulação com os sistemas viários federal,
estadual e municipal;

II – os sistemas de transportes públicos sobre trilhos (metrô, ferrovias de subúrbios e ou-
tros), sobre pneus, hidroviário e de pedestres, operados nas áreas urbanas;

III – as conexões intermodais de transportes, tais como estacionamentos, terminais e outras;
IV – a estrutura operacional, como tal definido o conjunto de atividades e meios estatais

de administração, compreendendo a regulamentação, o controle e a fiscalização di-
reta dos transportes, nas conexões intermodais e nas infra-estruturas viárias, de
modo a possibilitar o seu uso adequado.

Parágrafo único. As etapas e parcelas do Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos, a
que se referem os incisos II e III deste artigo, destinada ao transporte de passageiros, consti-
tuem o Sistema Metropolitano de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropoli-
tana da Grande São Paulo.

Art. 2º Integram o Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos da Região Metropolitana
da Grande São Paulo:

I – as unidades que compõem o Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana;
II – a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, cujas

atribuições são estabelecidas nesta Lei;
III – as empresas e os órgãos executores dos serviços compreendidos no Sistema;
IV – outros órgãos e entidades responsáveis pela implementação de projetos de transpor-

tes urbanos.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir, vinculada ao Conselho Deliberativo da
Grande São Paulo – CODEGRAN, sociedade por ações, sob a denominação de Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP.

Parágrafo único. A sociedade, cujo prazo de duração será indeterminado, terá sede e foro na
Capital do Estado de São Paulo, podendo abrir filiais e escritórios em qualquer ponto da Re-
gião Metropolitana da Grande São Paulo.

Art. 4º A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP,
concessionária exclusiva dos serviços indicados no parágrafo único do artigo 1º desta Lei, tem
por finalidade promover a efetivação das diretrizes, condições e normas gerais aprovadas pelo
Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN e relativas ao Sistema Metropoli-
tano de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande São Paulo,
competindo-lhe especialmente:

I – realizar o planejamento dos serviços compreendidos no Sistema Metropolitano de
Transportes Públicos de Passageiros;

II – promover e coordenar a operação, a implementação, a administração e a expansão dos
serviços e dos planos do Sistema Metropolitano de Transporte Público de Passageiros;

III – promover, com exclusividade, a distribuição de recursos captados através do Fundo
Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI para aplicação no Sistema
Metropolitano de Transportes Públicos de Passageiros, acompanhando e fiscalizan-
do sua aplicação, observado o disposto no artigo 8º da Lei Complementar n. 94, de
29 de maio de 1974;[4]

IV – opinar quanto à viabilidade e à prioridade técnica, econômica e financeira dos proje-
tos do Sistema Metropolitano de Transportes Públicos de Passageiros;

V – outorgar permissões e autorizações referentes aos serviços do Sistema Metropolitano
de Transportes Públicos de Passageiros, exercendo o seu controle e fiscalização;

VI – coordenar, supervisionar e fiscalizar as operações das empresas permissionárias dos
serviços relativos ao Sistema Metropolitano de Transportes Públicos de Passageiros;

VII – propor ao Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN a política tari-
fária relativa aos serviços compreendidos no Sistema Metropolitano de Transportes
Públicos de Passageiros e os correspondentes sistemas de arrecadação e controle;
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VIII – aplicar penalidades por infrações relativas à prestação de serviços do Sistema Me-
tropolitano de Transportes Públicos de Passageiros;

IX – exercer as demais atividades destinadas à consecução de sua finalidade.

Parágrafo único. A concessão de que trata o caput deste artigo será outorgada à Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP pelo prazo de 50 (cin-
coenta) anos, obedecidos os termos e condições previamente aprovados pelo CODEGRAN e
o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar n. 94, de 29 de maio de 1974.

Art. 5º O Capital da sociedade será dividido por ações ordinárias, nominativas, do valor uni-
tário de Cr$ 1,00 (um cruzeiro), subscritas em dinheiro, ou em bens e direitos, pelo Estado,
que será sempre acionista majoritário, pela União e pelos Municípios integrantes da Região
Metropolitana da Grande São Paulo, bem assim observado o disposto no parágrafo único
deste artigo, por entidades das respectivas administrações descentralizadas.

Parágrafo único. Das entidades a que alude este artigo:
1. as que tenham por objetivo a prestação de serviços integrados no Sistema Metropolitano

de Transportes Públicos de Passageiros poderão integralizar as ações, que subscreverem,
mediante a conferência de ações representativas de seu próprio capital;

2. as que possuam ações representativas do capital de empresas, cujo objetivo seja o da
prestação dos serviços referidos no item anterior, poderão integralizar as ações, que subs-
creverem, com as dessas empresas.

Art. 6º A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP po-
derá subscrever ações de sociedades das quais o Poder Público tenha o controle acionário e
cujas atividades se relacionem com os serviços relativos ao Sistema Metropolitano de Trans-
portes Públicos de Passageiros, celebrar convênios e contratos com pessoas físicas ou jurí-
dicas, de direito público ou privado, bem assim, promover desapropriações, mediante prévia
declaração de utilidade pública ou de interesse social, e estabelecer servidões administrativas,
mediante prévio ato declaratório.

Art. 7º A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP
atuará em toda a Região Metropolitana da Grande São Paulo, de forma integrada com enti-
dades federais, estaduais e municipais, envolvidas na implantação da Política Nacional de
Transportes e de Desenvolvimento Urbano.

Art. 8º A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, no
exercício da competência definida no inciso V do artigo 4º, deverá observar o disposto nos §§ 2º
e 3º do artigo 4º da Lei Complementar n. 94, de 29 de maio de 1974.

Art. 9º Além da Assembléia-Geral, Diretoria e Conselho Fiscal, a Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP terá, como órgãos de Administração Su-
perior, o Conselho de Administração, em primeiro nível, e o Conselho Técnico, em segundo
nível, cujas atribuições serão fixadas no estatuto social.

§ 1º O estatuto da sociedade disporá sobre o Conselho de Administração, obedecidas as nor-
mas dos artigos 140 e 141 da Lei Federal n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 2º O Conselho Técnico será constituído pelos Diretores Presidentes das empresas con-
troladas pelo Estado e pelo Município de São Paulo e pelos Diretores ou Superintendentes
de órgãos e entidades de sua Administração Direta, integrantes do Sistema Metropolitano de
Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande São Paulo.

Art. 10. Todos os serviços prestados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo S/A. – EMTU/SP serão remunerados.

Art. 11. O regime jurídico do pessoal da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo S/A. – EMTU/SP será, obrigatoriamente, o da legislação do trabalho.

§ 1º Aos empregados que forem admitidos é vedada a aplicação dos preceitos das leis es-
taduais que concedem a complementação, pelo Estado, de proventos de aposentadorias, de
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pensões ou de quaisquer outras vantagens, devendo os contratos de trabalho consignar
essa condição.

§ 2º As admissões de empregados serão feitas, obrigatoriamente, mediante processo de seleção,
na forma que for estabelecida em regulamento interno.

Art. 12. Por solicitação da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
S/A. – EMTU/SP poderão ser postos à sua disposição servidores da Administração Pública,
centralizada ou descentralizada, sempre com prejuízo dos vencimentos ou salários, mas sem
prejuízo dos direitos e demais vantagens correspondentes aos cargos efetivos ou às funções
de que sejam titulares.

Art. 13. Para atender às despesas decorrentes da execução desta Lei, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, na Secretaria da Fazenda, crédito especial no valor de Cr$ 10.000.000,00
(dez milhões de cruzeiros).

Parágrafo único. O valor do crédito especial de que trata este artigo será coberto com o pro-
duto de operações de crédito que a Secretaria da Fazenda fica autorizada a realizar, nos ter-
mos da legislação vigente.

Art. 14. Ficam vinculados ao Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI,
para aplicação em projetos e programas relacionados com o Sistema Metropolitano de Trans-
portes Públicos de Passageiros, através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo S/A. – EMTU/SP, 75% (setenta e cinco por cento) dos 20% (vinte por cento) da quota
do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos – IULCLG que cabe
ao Estado e destinada aos Transportes Coletivos, conforme o artigo 4º do Decreto-lei Federal
n. 1.420, de 9 de outubro de 1975.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Egydio Martins – Governador do Estado.

Notas sobre a Lei n. 1.492/77
[1] Vide Lei Federal n. 6.261, de 14 de novembro de 1975, à pág. 45.

[2] Vide Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974, à pág. 293.

[3] A Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974, dispõe:
... Art. 2º Reputam-se de interesse metropolitano, os seguintes serviços comuns aos
municípios, que integram ou venham a integrar a Região Metropolitana da Grande
São Paulo: ...
IV – transportes e sistema viário”; ...

[4] Dispõe o artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974: “Os
órgãos ou entidades da Administração Estadual não iniciarão, nem darão seguimento a
qualquer solicitação ou negociação de auxílio financeiro, empréstimo, financiamento ou
ainda de prestação de serviços por entidades públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou internacionais, relacionados com investimentos na Região Metropolitana
da Grande São Paulo, ou que a ela interessem direta ou indiretamente, sem que o
CODEGRAN certifique estarem os projetos em conformidade com as diretrizes de
interesse metropolitano”.
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DECRETO N. 10.951,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977
REORGANIZA A SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS METROPOLITANOS, DISPÕE SOBRE O SISTEMA

DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO METROPOLITANA, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Paulo Egydio Martins, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do Ato Institucional n. 8, de 2 de abril de 1969 e do artigo 89 da Lei n. 9.717,
de 30 de janeiro de 1967, decreta:

Título I
Da Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º A Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos passa a ser organizada nos ter-
mos deste Decreto.

Capítulo II
Do Campo Funcional

Art. 2º Constitui o campo funcional da Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos:
I – a execução da política do Governo do Estado para a Região Metropolitana da Gran-

de São Paulo;
II – a organização, coordenação e operação do Sistema de Planejamento e Administra-

ção da Região Metropolitana da Grande São Paulo, compreendendo entre outros:
a. a realização do planejamento integrado da Região Metropolitana da Grande São

Paulo e a proposição de normas para o seu cumprimento e controle;
b. a elaboração, execução e fiscalização de programas e projetos dos serviços co-

muns de interesse metropolitano, harmonizando-os com as diretrizes dos planos
de desenvolvimento nacional e estadual;

c. a unificação, sempre que possível, dos serviços comuns de interesse metropolita-
no, observadas deliberações do CODEGRAN;

d. a coordenação da execução dos programas e projetos de interesse metropolitano;
e. o estabelecimento de normas gerais sobre a execução dos serviços comuns de

interesse metropolitano, o seu cumprimento e controle;
f. a implantação, execução e fiscalização da política e das normas do uso do solo

de competência estadual na área metropolitana, bem como a proposição e apli-
cação das respectivas normas de planejamento, ordenação e controle;

g. a declaração e a reserva de áreas de interesse metropolitano, bem como o esta-
belecimento de limitações administrativas sobre essas áreas, de conformidade
com as normas reguladoras do uso do solo metropolitano;

h. a promoção do Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos da Região Metro-
politana da Grande São Paulo;

i. a outorga das concessões, permissões e autorizações dos serviços comuns de in-
teresse metropolitano, sua fiscalização e a proposição das respectivas tarifas nos
termos da legislação pertinente;

j. o exame e a certificação de estarem os projetos em conformidade com o Plano
Metropolitano de Desenvolvimento Integrado – PMDI e demais diretrizes estabele-
cidas pelo CODEGRAN, de acordo com a legislação pertinente;

l. a promoção do Sistema Cartográfico Metropolitano – SCM e do Sistema de Infor-
mações Técnicas para o Planejamento Metropolitano – SIPLAM.
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III – a promoção da articulação, a nível metropolitano, dos Municípios integrantes da Re-
gião Metropolitana, dos diversos órgãos e entidades setoriais da União e do Estado
e de outras entidades não estatais, visando à conjugação de esforços para o plane-
jamento integrado e à execução dos serviços comuns de interesse metropolitano e
demais atividades previstas no inciso anterior;

IV – a prestação de atendimento aos Municípios integrantes da Região Metropolitana da
Grande São Paulo em assuntos de interesse metropolitano.

Capítulo III
Da Estrutura Básica

Art. 3º A Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos compreende:
I – Administração Centralizada:

a. Gabinete do Secretário;
b. Secretaria do Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado

da Grande São Paulo e do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo;
c. Assessoria Técnica.

II – Entidades Descentralizadas:
a. Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA.

Capítulo IV
Do Detalhamento da Estrutura Básica

Seção I
Do Gabinete do Secretário

Art. 4º Subordinam-se ao Chefe de Gabinete:
I – Seção de Expediente;
II – Seção de Expediente de Imprensa e Divulgação;
III – Consultoria Jurídica;
IV – Departamento de Administração;
V – Comissão Processante Permanente;
VI – Comissão de Promoção.

Art. 5º O Departamento de Administração compreende:
I – Diretoria com Seção de Expediente;
II – Divisão de Pessoal e Atividades Complementares, com:

a. Diretoria;
b. Seção de Administração de Pessoal;
c. Seção de Material e Patrimônio;
d. Seção de Comunicações Administrativas, com Setor de Protocolo e Arquivo e Se-

tor de Reprografia;
e. Setor de Transportes.

III – Serviço de Finanças, com:
a. Diretoria;
b. Seção de Orçamento e Custos;
c. Seção de Despesa.

Seção II
Da Secretaria do Conselho Consultivo Metropolitano da Grande São Paulo –
CONSULTI e do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN

Art. 6º A Secretaria do CONSULTI e do CODEGRAN compreende:
I – Assistência Técnica, com:

a. Seção do Protocolo, Arquivo e Atividades Complementares;
b. Seção de Expediente.
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Seção III
Da Assessoria Técnica

Art. 7º A Assessoria Técnica compreende:
I – Corpo Técnico;
II – Grupo de Planejamento Setorial, com:

a. Colegiado;
b. Equipe Técnica.

III – Centro de Informações e Documentação, com:
a. Equipe Técnica;
b. Seção de Documentação e Biblioteca.

IV – Seção de Expedição de Licenças e Certidões;
V – Seção de Expediente.

Capítulo V
Das Atribuições

Seção I
Do Gabinete do Secretário

Art. 8º Ao Gabinete do Secretário cabe:
I – examinar e preparar o expediente de Gabinete, encaminhando-o ao Titular da Pasta;
II – executar os serviços relacionados com as audiências e representações do Secre-

tário;
III – prestar serviços de administração geral para os órgãos da Secretaria;
IV – orientar no âmbito da Pasta, os serviços de imprensa e divulgação.

Art. 9º A Seção de Expediente do Gabinete tem as seguintes atribuições:
I – receber, registrar, distribuir e expedir processos e papéis dirigidos ao Secretário e ao

seu Gabinete;
II – preparar o expediente do Secretário e da Chefia de seu Gabinete;
III – controlar o atendimento, pelos órgãos da Secretaria, dos pedidos de informações e

de outros expedientes originários dos Poderes Legislativo e Judiciário;
IV – acompanhar e prestar informações sobre o andamento de processos e papéis em

trânsito no Gabinete do Secretário;
V – preparar requisições de passagens e transportes aéreos.

Art. 10. A Seção de Expediente de Imprensa e Divulgação tem as seguintes atribuições:
I – receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;
II – colecionar diariamente o noticiário de imprensa, que for selecionado pelo Gabinete

do Secretário;
III – promover os serviços taquigráficos e datilográficos relacionados com matéria de divul-

gação pela imprensa;
IV – executar os serviços de distribuição, aos órgãos de divulgação, de matéria elabora-

da pelo Gabinete do Secretário.

Art. 11. A Consultoria Jurídica é o órgão de execução da advocacia do Estado, no âmbito da
Secretaria.

Art. 12. Ao Departamento de Administração cabe prestar serviços à Pasta nas áreas de pes-
soal, finanças e orçamento, material e patrimônio, comunicações administrativas, transportes
internos motorizados e atividades complementares.

Parágrafo único. A Seção de Expediente, da Diretoria do Departamento, tem em sua área de
atuação, as atribuições descritas nos incisos I, II e IV do artigo 9º deste Decreto.
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Art. 13. A Divisão de Pessoal e Atividades Complementares tem as seguintes atribuições:
I – por meio da Seção de Administração de Pessoal:

a. registrar e controlar a freqüência mensal;
b. expedir atestados e preparar certidões relacionados com a freqüência dos servidores;
c. apurar o tempo de serviço para todos os efeitos;
d. preparar os expedientes de concessão de vantagens;
e. manter o cadastro e prontuário do pessoal, bem como o cadastro de cargos e funções;
f. registrar os atos relativos à vida funcional dos servidores;
g. elaborar os Pedidos de Indicação de Candidatos – PIC para fins de nomeação de

concursados aprovados;
h. controlar a lotação, a classificação e o exercício dos servidores;
i. comunicar à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo –

PRODESP, as alterações cadastrais;
j. preparar os expedientes relativos à promoção dos funcionários;
l. elaborar e providenciar a publicação das relações de falecimentos de servidores;
m. expedir guias para exames de saúde, para fins de nomeações e admissões;
n. realizar estudos sobre direitos, vantagens e deveres dos servidores;
o. informar os processos que versem sobre assuntos de pessoal;
p. preparar atos em decorrência de leis, decretos, regulamentos ou despachos de

autoridades superiores;
q. elaborar apostilas sobre alterações em dados pessoais e funcionais, dos servidores;
r. preparar títulos de nomeação, admissão e demais formas de provimento;
s. lavrar contratos individuais de trabalho;
t. preparar o expediente relativo à posse e à vida funcional dos servidores.

II – por meio da Seção de Administração de Material e Patrimônio:
a. manter cadastro de fornecedores e de empresas de prestação de serviços;
b. preparar os expedientes referentes à aquisição de material ou à prestação de serviços;
c. analisar as propostas de fornecimento e as de prestação de serviços;
d. elaborar os contratos relativos à compra de materiais ou à contratação de serviços;
e. controlar o andamento e a conclusão dos serviços contratados;
f. analisar a composição dos estoques, com o objetivo de verificar sua correspon-

dência às necessidades efetivas da Pasta;
g. fixar níveis de estoque;
h. efetuar pedidos de compra para formação ou reposição de seu estoque;
i. controlar o atendimento, pelos fornecedores, das encomendas efetuadas;
j. comunicar ao órgão responsável pela encomenda, os atrasos e outras irregulari-

dades cometidas pelos fornecedores;
l. receber materiais adquiridos de fornecedores ou requisitados ao órgão central,

controlando sua qualidade e quantidade;
m. zelar pela guarda e conservação dos materiais em estoque;
n. efetuar a entrega dos materiais requisitados;
o. manter atualizados os registros de entrada e saída de materiais em estoque;
p. realizar balancetes mensais e inventários do material estocado;
q. cadastrar e controlar bens móveis e imóveis;
r. cadastrar e chapear o material permanente e equipamentos recebidos;
s. registrar a movimentação de bens móveis;
t. verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e equipamentos e

solicitar providências para sua manutenção, substituição ou baixa patrimonial;

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1977

310 O



u. providenciar o seguro de bens móveis e imóveis e promover outras medidas ad-
ministrativas necessárias à defesa dos bens patrimoniais;

v. providenciar e controlar as locações de imóveis que se fizerem necessárias;
x. proceder, periodicamente, ao inventário de todos os bens móveis e equipamentos

constantes do cadastro.
III – por meio da Seção de Comunicações Administrativas:

a. receber, registrar, classificar, autuar e controlar a distribuição de papéis e proces-
sos em geral;

b. informar sobre a localização de papéis e processos;
c. arquivar papéis e processos;
d. expedir certidões de papéis arquivados;
e. produzir cópias de documentos em geral;
f. imprimir formulários, boletins, circulares e outros;
g. zelar pela correta utilização do equipamento;
h. arquivar as requisições dos serviços executados;
i. expedir processos e papéis em geral;
j. receber e expedir malotes, correspondência externa e volumes em geral;
l. manter os serviços de recepção e telefonia.

IV – por meio do Setor de Transportes:
a. manter o registro dos veículos, segundo a classificação em grupos prevista na le-

gislação pertinente;
b. elaborar estudos sobre: alteração das quantidades fixadas; programações anuais

de renovação; conveniência de aquisições para complementação da frota ou
substituição de veículos; conveniência da locação de veículos e da utilização no
serviço público de veículos pertencentes a servidores; distribuição de veículos
pelas subfrotas e pelos órgãos detentores, bem como alteração das quantida-
des distribuídas; distribuição dos veículos oficiais e em convênio, pelos usuários;
criação, extinção, instalação e fusão de postos de serviço e oficinas; utilização
adequada, guarda e conservação dos veículos oficiais e, se for o caso, em con-
vênio; conveniência de seguro geral; conveniência de recebimento de veículos
mediante convênios;

c. instruir processos, em especial aqueles relativos à autorização para servidor habi-
litado dirigir veículos oficiais bem como autorização para servidor usar, em serviço
público e mediante remuneração, veículo de sua propriedade;

d. manter cadastro dos veículos oficiais, dos veículos dos servidores autorizados à
prestação de serviço público mediante retribuição pecuniária, dos veículos loca-
dos em caráter não eventual e dos veículos em convênio;

e. providenciar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos auto-
motores de vias terrestres e, se autorizado, o seguro geral;

f. guardar os veículos;
g. elaborar escalas de serviços;
h. promover o emplacamento e o licenciamento dos veículos oficiais;
i. executar os serviços de transportes internos;
j. realizar o controle de uso e das condições do veículo.

§ 1º O Setor de Protocolo e Arquivo tem as atribuições descritas nas alíneas a, b, c e d do in-
ciso III deste artigo.

§ 2º O Setor de Reprografia tem as atribuições descritas nas alíneas e, f, g e h do inciso III
deste artigo.
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Art. 14. O Serviço de Finanças tem as seguintes atribuições:
I – por meio da Seção de Orçamento e Custos:

a. propor normas para a elaboração e execução orçamentária, atendendo àquelas
baixadas pelos órgãos centrais;

b. coordenar a apresentação das propostas orçamentárias, com base naquelas ela-
boradas pelas unidades de despesa;

c. analisar as propostas orçamentárias elaboradas pelas unidades de despesa;
d. processar a distribuição das dotações da unidade orçamentária para as unidades

de despesa;
e. analisar os custos das unidades de despesa e atender às solicitações dos órgãos

centrais sobre a matéria;
f. elaborar a proposta orçamentária;
g. manter registros necessários à apuração de custos;
h. controlar a execução orçamentária segundo as normas estabelecidas.

II – por meio da Seção de Despesa:
a. propor normas relativas à programação financeira, atendendo à orientação dos ór-

gãos centrais;
b. elaborar a programação financeira da unidade orçamentária;
c. analisar a execução financeira das unidades de despesa;
d. emitir empenhos e subempenhos;
e. verificar se foram atendidas as exigências legais e regulamentares para que as

despesas possam ser empenhadas;
f. elaborar a programação financeira das unidades de despesa;
g. examinar os documentos comprobatórios da despesa e providenciar os respectivos

pagamentos dentro dos prazos estabelecidos, segundo a programação financeira;
h. emitir cheques, ordens de pagamento e transferência de fundos e outros tipos de

documentos adotados para a realização de pagamentos;
i. atender às requisições de recursos financeiros;
j. manter registros necessários da demonstração das disponibilidades e outros re-

cursos financeiros utilizados.

Seção II
Da Secretaria do CONSULTI e do CODEGRAN

Art. 15. À Secretaria do CONSULTI e do CODEGRAN cabe exercer as atividades executivas
desses Conselhos, provendo o suporte técnico e administrativo necessário ao desempenho
de suas atividades.

Art. 16. A Assessoria Técnica tem as seguintes atribuições:
I – assistir o Secretário-Geral e o Secretário-Executivo dos Conselhos no desempenho

de suas atribuições;
II – por meio da Seção de Protocolo, Arquivo e Atividades Complementares:

a. receber, registrar, classificar, autuar e controlar a distribuição de papéis e proces-
sos dirigidos aos Conselhos;

b. providenciar as publicações das Deliberações dos Conselhos no Diário Oficial do
Estado;

c. encaminhar e acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado dos atos
dos Conselhos;

d. organizar e manter o Arquivo dos Conselhos;
e. expedir certidões de papéis arquivados;
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f. expedir a correspondência dos Conselhos;
g. informar sobre a localização e andamento de processos e papéis nos Conselhos;
h. executar outras tarefas e atividades de apoio aos Conselhos.

III – por meio da Seção de Expediente:
a. preparar o expediente e a Ordem do Dia das reuniões;
b. preparar o expediente do Secretário-Geral e do Secretário-Executivo;
c. preparar atos em decorrência das decisões dos Conselhos;
d. colher assinaturas nas Deliberações, bem como, nos livros de atas das reuniões;
e. preparar a correspondência dos Conselhos;
f. executar os serviços datilográficos e taquigráficos relacionados com as reuniões

dos Conselhos.

Parágrafo único. A Secretaria do CONSULTI e do CODEGRAN será dirigida pelo Secretário-
Executivo de que tratam o § 2º do artigo 53 e o artigo 61 deste Decreto.

Seção III
Da Assessoria Técnica

Art. 17. A Assessoria Técnica, no âmbito da Secretaria, tem as seguintes atribuições:
I – assessorar o Titular da Pasta na formulação e no controle da execução de planos e

programas;
II – desempenhar as atividades relacionadas com o planejamento dos serviços comuns

de interesse metropolitano, propondo a formulação de estratégias e políticas gover-
namentais;

III – coletar, analisar dados e manter atividades de informação documentária de uso inter-
no e externo da Secretaria;

IV – elaborar estudos de caráter técnico sobre assuntos de interesse metropolitano;
V – acompanhar a elaboração e a implantação de planos, programas e projetos de interesse

metropolitano, mantendo um sistema permanente de controle e avaliação dos mesmos;
VI – informar o Secretário sobre os planos, programas e projetos acompanhados, subme-

tendo-lhe relatórios, análises e proposições;
VII – executar os atos de aprovação e licenciamento dos projetos definidos no Sistema de Dis-

ciplinamento do Uso do Solo para a Proteção aos Mananciais da Grande São Paulo;
VIII – executar os atos de aprovação, licenciamento e certificação, bem como emitir pare-

ceres técnicos relativos a atividades que dependam por imposição de manifestação
da Secretaria.

Art. 18. O Corpo Técnico tem as seguintes atribuições:
I – realizar estudos para formulação da política e das diretrizes a serem adotadas pela Pasta;
II – elaborar ou participar da elaboração dos planos e programas da Pasta, bem como

acompanhar sua execução;
III – prestar orientação técnica aos órgãos da Secretaria;
IV – elaborar despachos, representações, exposições de motivos e outros atos de natu-

reza técnica, em matéria de competência da Assessoria Técnica;
V – elaborar proposta de um sistema de acompanhamento e avaliação, de forma a ga-

rantir a coerência e a continuidade dos objetivos das diferentes unidades da Pasta;
VI – exercer atividades relacionadas com o atendimento técnico aos Municípios.

Art. 19. O Centro de Informações e Documentação tem as seguintes atribuições:
I – por meio da Equipe Técnica:

a. coletar dados dos órgãos componentes do Sistema de Planejamento e Adminis-
tração Metropolitana, bem como de outras fontes;
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b. efetuar análises estatísticas ou outros tipos de análises, dos dados coletados;
c. produzir informações e promover sua divulgação, após apreciação e aprovação

do Dirigente da Assessoria Técnica;
d. coordenar o funcionamento do Subsistema de Dados Estatísticos Metropolitanos de

maneira a promover e coordenar o intercâmbio de dados e informações entre os
usuários internos e os Subsistemas do Sistema Estadual de Análise de Dados Esta-
tísticos – SEADE, outros contribuintes e usuários; fornecer subsídios ao SEADE para
a definição da política estadual de informações; manter estreita articulação com o ór-
gão central do SEADE, bem como com os órgãos da Secretaria e outras entidades
envolvidos na operação do Subsistema da Secretaria vinculado ao SEADE.

II – por meio da Seção de Documentação e Biblioteca:
a. organizar e manter atualizado o registro de livros, documentos técnicos e de legislação;
b. catalogar, classificar e guardar o acervo da Seção, zelando pela sua conservação;
c. organizar e manter atualizada a documentação dos trabalhos realizados pela

Secretaria;
d. preparar sumários de revistas e resumos de artigos especializados, para fins de divul-

gação interna;
e. divulgar, periodicamente, no âmbito da Secretaria, a bibliografia existente na Seção;
f. manter serviços de consultas e empréstimos;
g. manter intercâmbio com outras bibliotecas e centros de documentação para per-

muta de informações bibliográficas;
h. propor e providenciar as aquisições, de obras culturais e científicas, periódicos e

folhetos de interesse da Secretaria;
i. manter a reserva técnica da Secretaria.

Art. 20. A Seção de Expedição de Licenças e Certidões tem as seguintes atribuições:
I – promover a instrução e a tramitação de processos relativos a atividades que depen-

dem, por imposição legal, de aprovação, licenciamento, parecer ou certidão, da Se-
cretaria, bem como, preparar os expedientes relativos a esses atos;

II – promover a instrução e a tramitação de processos sobre fiscalização, aplicação de
penalidades e recursos, em matérias referidas no inciso anterior;

III – atender ao público para prestar informações e orientação a respeito dos procedimen-
tos administrativos e da tramitação dos respectivos processos, para obtenção de
aprovação, licenciamento, pareceres e certidões de que trata o inciso I.

Art. 21. A Seção de Expediente tem as seguintes atribuições:
I – receber, registrar, classificar e controlar a distribuição de papéis e processos da As-

sessoria Técnica;
II – preparar o expediente da Assessoria Técnica;
III – informar sobre a localização de processos e papéis transitados pela Assessoria Técnica;
IV – organizar e manter arquivo da Assessoria Técnica.

Seção IV
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração-Geral

Art. 22. O Serviço de Finanças é órgão setorial do Sistema de Administração Financeira e
Orçamentária e presta serviços de órgão subsetorial às unidades de despesa, da unidade or-
çamentária da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, que não possuírem administração
orçamentária e financeira própria.

Art. 23. O Setor de Transportes é órgão setorial do Sistema de Administração dos Transpor-
tes Internos Motorizados e presta serviços de órgão subsetorial e detentor às unidades de
despesa da unidade orçamentária da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, que não pos-
suírem administração de transportes própria.
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Art. 24. As atividades de atendimento aos Municípios em assuntos de interesse metropolita-
no, serão desenvolvidas, de forma coordenada, pelo Gabinete do Secretário, Secretaria do
CONSULTI e do CODEGRAN e Assessoria Técnica.

Capítulo VI
Das Competências

Seção I
Do Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos

Art. 25. Ao Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos, além de outras atribuições
que lhe forem conferidas por lei ou decreto, cabe:

I – em relação ao Governador e ao próprio cargo:
a. assessorar o Governador na execução da política do Estado para a Região Me-

tropolitana;
b. propor a política e diretrizes a serem adotadas pela Secretaria;
c. exercer a função de Secretário-Geral do CONSULTI e do CODEGRAN, substituin-

do seu Presidente em caso de ausência ou impedimento;
d. expedir Resoluções para o cumprimento das Deliberações do CONSULTI e do

CODEGRAN;
e. submeter à apreciação do Governador projetos de lei ou decretos;
f. referendar os Atos do Governador relativos à área de atuação de sua Pasta;
g. manifestar-se sobre assuntos que devam ser submetidos ao Governador;
h. propor a divulgação de atos e atividades da Pasta;
i. designar os membros das Comissões da Pasta e do Colegiado do Grupo de Pla-

nejamento Setorial;
j. criar comissões não permanentes;
l. comparecer perante a Assembléia Legislativa ou às suas comissões especiais de

inquérito para prestar esclarecimentos, espontaneamente ou quando regularmen-
te convocado.

II – em relação às atividades gerais da Pasta:
a. administrar e responder pela execução dos programas da Pasta, de acordo com

a política e diretrizes governamentais;
b. apresentar relatório anual dos serviços executados pela Secretaria;
c. autorizar servidores da Secretaria a conceder entrevistas sobre assuntos de servi-

ço à imprensa e às emissoras de rádio e televisão;
d. cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, decisões e ordens das autoridades

superiores;
e. delegar atribuições e competências, por ato expresso, aos seus subordinados;
f. expedir atos e instruções para a boa execução da Constituição do Estado, das leis

e regulamentos, no âmbito da Secretaria;
g. decidir sobre as proposições encaminhadas pelos dirigentes dos órgãos subor-

dinados;
h. decidir, em grau de recurso, sobre as sanções aplicadas aos infratores do Sistema

de Disciplinamento do Uso do Solo para a Proteção aos Mananciais da Região Me-
tropolitana da Grande São Paulo;

i. decidir sobre os pedidos formulados em grau de recurso, esgotadas as esferas
administrativas inferiores;

j. fixar a composição das Equipes Técnicas;
l. estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da Pasta através da cria-

ção ou proposição de instrumentos julgados necessários;
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m. expedir as determinações necessárias para a manutenção da regularidade dos
serviços;

n. praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competên-
cias dos órgãos, autoridades ou funcionários subordinados;

o. avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer servidor,
órgão ou autoridade subordinados.

III – em relação à Administração do Pessoal:
a. admitir ou autorizar a admissão bem como dispensar servidores, nos termos da

legislação pertinente;
b. dar posse a funcionários que lhe sejam diretamente subordinados;
c. proceder à lotação dos cargos e à distribuição das funções, bem como à classifi-

cação e ao remanejamento de pessoal;
d. fixar o horário de trabalho dos servidores;
e. designar servidor para o exercício de substituição remunerada de cargo ou função

que lhe seja imediatamente subordinado;
f. aprovar a indicação ou designar substitutos de cargos ou funções de direção das

unidades administrativas que lhe sejam imediatamente subordinadas;
g. aprovar a indicação ou designar servidor para responder pelo expediente de uni-

dade administrativa que lhe seja diretamente subordinada;
h. designar servidor nos termos do artigo 28, da Lei n. 10.168, de 10 de julho de

1968, e conceder a gratificação pro labore respectiva;
i. promover funcionários;
j. decidir, nos casos de absoluta necessidade dos serviços, sobre a impossibilidade de

gozo de férias regulamentares relativamente ao servidor diretamente subordinado;
l. autorizar, cessar ou prorrogar afastamento a servidor, que lhe seja diretamente su-

bordinado, dentro do País em: missão ou estudo de interesse do serviço público;
participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos;
participação em provas de competições desportivas, desde que haja requisição
da autoridade competente;

m. conceder gratificação, a título de representação, a servidores do seu Gabinete;
n. conceder e arbitrar ajuda de custos a servidor que, no interesse do serviço, pas-

sar a ter exercício em nova sede, em território do Estado, ou que for incumbido de
serviço que o obrigue o permanecer fora da sede por mais de 30 (trinta) dias;

o. exonerar, a pedido, funcionário ocupante de cargo em comissão;
p. ordenar a prisão administrativa de servidor até 90 (noventa) dias e providenciar a

realização do processo de tomada de contas;
q. aplicar pena de repreensão e suspensão a servidor até 90 (noventa) dias, bem

como converter em multa a suspensão aplicada;
r. prorrogar a suspensão preventiva de servidor até 90 (noventa) dias;
s. determinar a instauração de processo administrativo;
t. determinar providências para a instauração de inquérito policial;
u. requisitar passagens aéreas para servidor a serviço da Secretaria;
v. autorizar pagamento de diárias a servidores.

IV – em relação à Administração de Material e Patrimônio:
a. expedir normas para a aplicação das multas a que se refere o artigo 65 e o inciso

I do artigo 66 da Lei n. 89, de 27 de dezembro de 1972;
b. autorizar a transferência de bens, exceto de imóveis, mesmo para outras Secreta-

rias de Estado;
c. autorizar o recebimento de doações de bens móveis.
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V – em relação à Administração Financeira e Orçamentária:
a. baixar, no âmbito da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, normas relativas à Admi-

nistração Financeira e Orçamentária, de acordo com a orientação dos órgãos centrais;
b. aprovar as propostas orçamentárias elaboradas pelas unidades orçamentárias

competentes;
c. submeter à aprovação da autoridade competente a proposta orçamentária da Pasta;
d. autorizar, mediante Resolução, a distribuição de recursos orçamentários para as

unidades de despesa.
VI – em relação à Administração de Transportes Internos Motorizados:

a. encaminhar proposições aos órgãos centrais relativas à: fixação, alteração e pro-
grama anual de renovação da frota, criação e extinção, instalação e fusão de pos-
tos e oficinas;

b. baixar normas, no âmbito da Secretaria, para frotas, oficinas e garagens.

Seção II
Do Chefe de Gabinete

Art. 26. Ao Chefe de Gabinete, além das competências que lhe forem conferidas por lei ou
decreto, em sua área de atuação, compete:

I – em relação às atividades gerais:
a. assistir ao Titular da Pasta no desempenho de suas funções;
b. propor ao Secretário o programa de trabalho e as alterações que se fizerem ne-

cessárias;
c. zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos;
d. responder conclusivamente às consultas formuladas pelos órgãos da Administra-

ção Pública sobre assuntos de sua competência;
e. pedir informações a órgãos da Administração Pública.

II – em relação à Administração do Pessoal:
a. propor a admissão, requisição ou nomeação de pessoal;
b. admitir e dispensar servidores, nos termos da legislação pertinente;
c. autorizar a expedição de Pedidos de Indicação de Candidatos – PIC, para fins de

nomeação de concursados aprovados;
d. dar posse a funcionários que lhe sejam diretamente subordinados e a nomeados

para cargos em comissão das unidades que lhe são subordinadas;
e. apresentar estudo relativo aos horários de trabalho dos servidores;
f. autorizar horários especiais de trabalho;
g. autorizar a inclusão ou exclusão de servidores no Regime de Dedicação Exclusi-

va, nos termos da legislação pertinente;
h. designar servidor para o exercício de substituição remunerada;
i. aprovar a indicação ou designar substituto de cargos ou funções de direção, che-

fia ou encarregatura das unidades administrativas que lhes são subordinadas;
j. aprovar a indicação ou designar servidores para responder pelo expediente das

unidades administrativas que lhe são subordinadas;
l. autorizar ou prorrogar a convocação de servidores para a prestação de serviços

extraordinários;
m. encaminhar ao Titular da Pasta, propostas de designações de servidores nos ter-

mos do artigo 28 da Lei n. 10.168, de 10 de julho de 1968;
n. decidir, nos casos de absoluta necessidade dos serviços, sobre a impossibilidade

do gozo de férias regulamentares;
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o. autorizar o gozo de férias não usufruídas no exercício correspondente;
p. autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de servidor para dentro do País e por

prazo não superior a 30 (trinta) dias: em missão ou estudo de interesse do servi-
ço público, para participação em congressos e outros certames culturais, técnicos
ou científicos; para participação em provas de competições desportivas, desde
que haja requisição de autoridade competente;

q. autorizar o pagamento de diárias a servidores, até 30 (trinta) dias;
r. autorizar o pagamento de transporte a servidor;
s. requisitar passagens aéreas até o máximo de 3 (três) por mês para servidor a ser-

viço dentro do País;
t. autorizar por Ato específico, as autoridades que lhes são subordinadas a requisitar

transporte de pessoal, por conta do Estado, observadas as restrições legais vigentes;
u. conceder licença a funcionários para tratar de interesses particulares;
v. conceder licença especial a funcionário para freqüência a curso de graduação em Ad-

ministração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, ou da Universidade de São Paulo;
x. exonerar, a pedido, funcionário efetivo;
z. dispensar, a pedido, servidor, observados os termos da legislação pertinente:

z.1. determinar a instauração de processo administrativo ou de sindicância;
z.2. ordenar a prisão administrativa de servidor, até 60 (sessenta) dias e providen-

ciar a realização do processo de tomada de contas;
z.3. ordenar ou prorrogar suspensão preventiva de servidor, até 60 (sessenta) dias;
z.4. determinar providências para a instauração de inquérito policial;
z.5. aplicar pena de repreensão e suspensão, limitada a 60 (sessenta) dias, bem

como converter em multa a suspensão aplicada.
III – em relação à Administração de Material e Patrimônio:

a. decidir sobre assuntos referentes a licitações, podendo: autorizar sua abertura ou
dispensa; designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite de que trata
o artigo 38 da Lei n. 89, de 27 de dezembro de 1972; exigir, quando julgar con-
veniente a prestação de garantia; homologar a adjudicação, anular ou revogar a
licitação e decidir os recursos; autorizar a substituição, a liberação e a restituição
da garantia; autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo;
designar servidor ou comissão para recebimento do objeto de contrato; autorizar
a rescisão administrativa ou amigável do contrato; aplicar penalidades exceto a de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

b. decidir sobre a utilização de próprios do Estado;
c. autorizar por Ato específico, as autoridades que lhe são subordinadas e requisitar

transporte de material por conta do Estado;
d. autorizar a transferência de bens móveis.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete tem também em relação à Assessoria Técnica, as com-
petências previstas neste artigo, exceto as das alíneas b, c e e do inciso I e as das alíneas a,
d, e, f, h, i, j, m, n, o, u e v, do inciso II, que cabem ao dirigente desse órgão.

Art. 27. Ao Chefe de Gabinete compete, ainda, responder pelo expediente da Secretaria nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta.

Seção III
Do Secretário-Executivo do CONSULTI e do CODEGRAN

Art. 28. Ao Secretário-Executivo do CONSULTI e do CODEGRAN, em sua respectiva área de
atuação, compete:

I – assessorar o Secretário-Geral no desempenho de suas funções;
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II – acompanhar as atividades dos órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais
relacionadas com os assuntos de competência do CONSULTI e do CODEGRAN;

III – cumprir o disposto nos Regimentos Internos do CONSULTI e do CODEGRAN;
IV – redigir as súmulas das decisões, manifestações dos Conselhos e de suas Deliberações;
V – proceder estudos e emitir pareceres sobre assuntos relacionados com as atribuições

e atividades dos Conselhos;
VI – cumprir outros encargos que lhe sejam atribuídos pelo Presidente e pelo Secretário-

Geral dos Conselhos.

Seção IV
Do Dirigente da Assessoria Técnica

Art. 29. Ao Dirigente da Assessoria Técnica, em sua área de atuação além das competências
previstas no parágrafo único do artigo 26, compete:

I – acompanhar, controlar e avaliar a execução dos contratos relativos às atividades téc-
nicas celebrados pela Secretaria, inclusive opinando sobre a equação econômico-fi-
nanceira e sua realização;

II – dirigir o atendimento técnico aos Municípios em assuntos de interesse metropolitano;
III – aplicar sanções aos infratores do Sistema de Disciplinamento do Uso do Solo para a Pro-

teção aos Mananciais da Grande São Paulo, na forma prevista em seu Regulamento;
IV – emitir documento de aprovação, licenças, pareceres e certidões em relação às ativi-

dades que dependam por imposição legal de manifestação da Secretaria, na área de
competência da Assessoria Técnica;

V – determinar a instauração de sindicância;
VI – ordenar prisão administrativa de servidor até 30 (trinta) dias e providenciar a realiza-

ção do processo de tomada de contas;
VII – ordenar suspensão preventiva de servidor por prazo não superior a 30 (trinta) dias;
VIII – aplicar pena de repreensão e de suspensão limitada a 30 (trinta) dias, bem como

converter em multa a suspensão aplicada.

Seção V
Do Diretor do Departamento de Administração

Art. 30. Ao Diretor do Departamento de Administração, além das competências que lhe fo-
rem conferidas por lei ou decreto, em sua área de atuação, compete:

I – em relação às atividades gerais de sua área:
a. supervisionar o Departamento de Administração no exercício das atividades de

administração geral;
b. propor ao Chefe de Gabinete o programa de trabalho e as alterações que se fize-

rem necessárias;
c. zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos;
d. prestar orientação ao pessoal subordinado;
e. responder, conclusivamente, às consultas formuladas por órgãos da Administra-

ção Pública, sobre assuntos de sua competência;
f. pedir informações a órgãos da Administração Pública, sobre assuntos de sua

competência;
g. decidir sobre pedidos “de vista” de processos;
h. visar extratos para publicação de matéria no Diário Oficial do Estado;
i. exercer outras atribuições determinadas pela autoridade superior.

II – em relação à Administração de Pessoal:
a. encaminhar ao Departamento de Administração de Pessoal do Estado os pedidos

de indicação de candidatos aprovados em concurso;
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b. propor a admissão, requisição ou nomeação de pessoal;
c. dar posse a funcionário que lhe seja diretamente subordinado e nomeado para

cargo em comissão, de direção e chefia das unidades subordinadas;
d. proceder à classificação e ao remanejamento do pessoal dos órgãos subordinados;
e. apresentar estudos relativos aos horários de trabalho de servidor subordinado;
f. autorizar horários especiais de trabalho;
g. designar servidor para o exercício de substituição remunerada em cargo ou fun-

ção do Departamento de Administração;
h. encaminhar ao Chefe de Gabinete proposta de designação de servidor, nos ter-

mos do artigo 28 da Lei n. 10.168, de 10 de julho de 1968;
i. designar servidor para responder pelo expediente das unidades administrativas

subordinadas;
j. autorizar ou prorrogar a convocação de servidores para a prestação de serviços

extraordinários, por prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias;
l. autorizar o pagamento de diárias a servidores, até 15 (quinze) dias;
m. autorizar o pagamento de transporte a servidor que lhe seja diretamente subor-

dinado;
n. propor a requisição de transportes de pessoal, por conta do Estado, observadas

as restrições legais vigentes;
o. dispensar, a pedido, servidor admitido nos termos da legislação pertinente;
p. determinar a instauração de processo administrativo e sindicância, referente a ser-

vidor que lhe seja diretamente subordinado;
q. ordenar suspensão preventiva de servidor até 30 (trinta) dias;
r. propor à autoridade superior a instauração de inquérito administrativo para apurar

infrações de servidor;
s. ordenar a prisão administrativa, até 30 (trinta) dias em relação a servidor que lhe

seja diretamente subordinado.
III – em relação à Administração de Material e Patrimônio:

a. assinar editais de concorrência;
b. propor a locação de imóveis e respectiva despesa;
c. autorizar a transferência de bens móveis entre as unidades administrativas subor-

dinadas;
d. decidir sobre assuntos relativos a licitações nas modalidades de tomada de pre-

ços e convite, podendo autorizar a sua abertura ou dispensa, designar a comis-
são julgadora ou o responsável pelo convite de que trata o artigo 38 da Lei n. 89,
de 27 de dezembro de 1972, bem como as demais competências referidas na alí-
nea a do inciso III do artigo 26, deste Decreto.

Seção VI
Do Diretor da Divisão de Pessoal e Atividades Complementares e do Diretor do
Serviço de Finanças

Art. 31. Ao Diretor de Pessoal e Atividades Complementares, além das competências que lhe
forem conferidas por lei ou decreto, em sua área de atuação compete:

I – em relação às atividades gerais:
a. orientar e acompanhar o andamento das atividades das unidades subordinadas;
b. aplicar pena de repreensão e suspensão, limitada a 15 (quinze) dias, bem como

converter em multa, pena de suspensão por ele aplicada;
c. exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Diretor do Departa-

mento de Administração.
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II – em relação à Administração do Pessoal, no âmbito da Secretaria de Estado dos Ne-
gócios Metropolitanos:
a. conceder prorrogação de prazo para posse;
b. apostilar títulos de provimento de cargos da posse, nos casos de retificação de nome;
c. dar posse a funcionários não abrangidos na alínea b do inciso III do artigo 25, na

alínea d do inciso II do artigo 26 e na alínea c do inciso II do artigo 30;
d. tornar sem efeito nomeação de funcionário que não tomar posse no prazo legal;
e. declarar sem efeito a admissão quando o servidor não entrar em exercício no pra-

zo legal;
f. exonerar funcionário que não entrar em exercício no prazo legal;
g. despachar, expedir ou apostilar títulos referentes à exoneração ou dispensa, a pe-

dido ou em conseqüência de nomeação ou admissão para outro cargo ou função;
extinção de cargo quando determinada em lei; aposentadoria e vantagem de or-
dem pecuniária, observados os critérios firmados pela Administração quanto ao
seu cumprimento;

h. assinar certidões de tempo de serviço, atestado de freqüência e fichas de exercício;
i. apostilar títulos de nomeação no caso de mudança de nome do servidor;
j. conceder adicionais por qüinqüênio, sexta parte e aposentadoria;
l. conceder ou suprimir salário-família e salário-esposa aos servidores;
m. conceder licença-prêmio em pecúnia;
n. conceder licença à funcionária casada com funcionário ou militar que for manda-

do servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do Estado ou do ter-
ritório nacional ou no estrangeiro;

o. conceder afastamento a servidores públicos em virtude de mandato legislativo fe-
deral, estadual ou municipal, bem como de mandato de Prefeito, nos termos e li-
mites previstos na legislação pertinente;

p. conceder afastamento a servidores para atender às requisições das autoridades
eleitorais competentes;

q. exonerar funcionário em virtude de nomeação para outro cargo;
r. expedir títulos de promoção, exoneração e dispensa com base em ato ou despa-

cho superior;
s. apostilar títulos de provimento com base em lei ou delegação de competência.

III – em relação à Administração de Material e Patrimônio, no âmbito da Secretaria de Es-
tado dos Negócios Metropolitanos:
a. aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque;
b. aprovar a relação de materiais a serem adquiridos;
c. assinar convites e editais de tomada de preços;
d. requisitar materiais ao órgão central;
e. autorizar a baixa no patrimônio dos bens móveis;
f. coordenar e fiscalizar as atividades relativas à aquisição e distribuição de materiais

permanentes e de consumo, no âmbito da Pasta;
g. coordenar e fiscalizar as atividades relativas à área de zeladoria.

Art. 32. Ao Diretor do Serviço de Finanças, em sua respectiva área de atuação, além de ou-
tras competências que lhe forem conferidas por lei ou decreto compete:

I – orientar e acompanhar o andamento das atividades técnicas e administrativas das
unidades subordinadas;

II – aplicar pena de repreensão e suspensão, limitada a 15 (quinze) dias, bem como con-
verter em multa a pena de suspensão por ele aplicada;

III – exercer outras atribuições determinadas pela autoridade superior.
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Seção VII
Dos Chefes de Seção

Art. 33. Aos Chefes de Seção e responsáveis por unidades de nível equivalente, em suas res-
pectivas áreas de atuação, além de outras competências que lhes forem conferidas por lei ou
decreto, compete:

I – distribuir os serviços;
II – orientar e acompanhar as atividades dos servidores subordinados;
III – aplicar pena de repreensão e de suspensão, limitada a 8 (oito) dias, bem como con-

verter em multa a pena de suspensão por eles aplicada;
IV – exercer outras atribuições determinadas pela autoridade superior.

Seção VIII
Das Competências Comuns

Art. 34. São competências comuns ao Chefe de Gabinete e demais dirigentes de unidades
até o nível de Diretor de Serviço, inclusive, nas suas respectivas áreas de atuação:

I – conceder prorrogação de prazo para exercício de servidores;
II – aprovar a escala de férias de servidores;
III – autorizar o gozo de licença-prêmio;
IV – conceder licença nas seguintes hipóteses:

a. a servidor para tratamento de saúde;
b. a servidor por motivos de doença em pessoa da família;
c. a servidor quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de

doença profissional;
d. a servidor para atender às obrigações relativas ao serviço militar;
e. a servidor, compulsoriamente, como medida profilática;
f. à servidora gestante.

Art. 35. São competências comuns ao Chefe de Gabinete e demais dirigentes de unidades,
até o nível de Chefe de Seção, inclusive nas suas respectivas áreas de atuação:

I – em relação às atividades gerais de suas respectivas áreas:
a. cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões, os prazos para de-

senvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores;
b. transmitir a seus subordinados a estratégia a ser adotada no desenvolvimento dos

trabalhos;
c. avaliar o desempenho das unidades subordinadas e responder pelos resultados

alcançados;
d. estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados;
e. opinar e propor medidas que visem ao aprimoramento de sua área;
f. manter a regularidade dos serviços expedindo as necessárias determinações ou

representando à autoridade superior conforme o caso;
g. manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;
h. praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competên-

cias dos órgãos, autoridades ou funcionários subordinados;
i. avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer servidor,

órgão ou autoridade subordinados;
j. providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à

consideração superior, manifestando-se, conclusivamente, a respeito da matéria;
l. decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente

subordinada, desde que não esteja esgotada a instância administrativa;
m.indicar seu substituto, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes ao cargo;
n. apresentar relatórios sobre os serviços executados pelas unidades subordinadas.
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II – em relação à Administração de Pessoal:
a. dar exercício aos servidores classificados na unidade administrativa sob sua su-

bordinação;
b. conceder período de trânsito;
c. proceder à classificação e ao remanejamento do pessoal dos órgãos subordinados;
d. controlar a freqüência diária dos servidores diretamente subordinados e atestar a

freqüência mensal;
e. autorizar a retirada do servidor durante o expediente;
f. decidir sobre pedido de abono ou justificação de faltas ao serviço;
g. conceder o gozo de férias aos subordinados;
h. avaliar o mérito dos funcionários que lhes são mediata ou imediatamente subordinados.

III – em relação à Administração de Material: requisitar material permanente ou de consumo.

Parágrafo único. Os Encarregados de Setor, nas suas respectivas áreas de atuação, têm as
competências previstas no inciso I, exceto a da alínea l, e a prevista na alínea h do inciso II.

Seção IX
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração Financeira
e Orçamentária

Art. 36. Ao dirigente de unidade orçamentária compete:
I – submeter à aprovação da autoridade a que estiver subordinado, a proposta orça-

mentária da respectiva unidade orçamentária;
II – aprovar as propostas orçamentárias elaboradas pelas unidades de despesa;
III – propor, à autoridade a que estiver subordinado, a distribuição das dotações orça-

mentárias pelas unidades de despesa;
IV – baixar normas, no âmbito da respectiva unidade orçamentária, relativas à Administra-

ção Financeira e Orçamentária, atendendo à orientação emanada dos órgãos centrais;
V – manter contato com os órgãos centrais de Administração Financeira e Orçamentária;
VI – exercer as competências previstas no artigo 37 quando for responsável por unidades

de despesa.

Art. 37. Aos dirigentes de unidades de despesa compete:
I – autorizar despesa, dentro dos limites impostos pelas dotações liberadas para as res-

pectivas unidades de despesa, bem como firmar contratos, quando for o caso;
II – autorizar adiantamentos;
III – submeter a proposta orçamentária à aprovação do dirigente da unidade orçamentária;
IV – autorizar liberação, restituição ou substituição de caução em geral e de fiança, quan-

do em garantia de execução de contrato.

Art. 38. Ao Diretor do Serviço de Finanças, em relação à Administração Financeira e Orça-
mentária, compete:

I – autorizar pagamentos, de conformidade com a programação financeira;
II – aprovar a prestação de contas referentes a adiantamentos;
III – assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e outros tipos de

documentos adotados para a realização de pagamentos em conjunto com o Chefe
da Seção de Despesa ou com o dirigente da unidade de despesa correspondente.

Art. 39. Ao Chefe da Seção de Despesas do Serviço de Finanças em relação à Administra-
ção Financeira e Orçamentária, compete:

I – assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e outros tipos de
documentos adotados para a realização de pagamento em conjunto com o Diretor do
Serviço de Finanças ou com o dirigente da unidade de despesas correspondente;

II – assinar notas de empenho e subempenho.
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Seção X
Dos Dirigentes dos Órgãos do Sistema de Administração dos Transportes Internos
Motorizados

Art. 40. O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos é o dirigente da frota da Secre-
taria dos Negócios Metropolitanos e tem as competências previstas nos artigos 14 e 16 do
Decreto n. 9.543, de 1º de março de 1977.

Art. 41. O Diretor da Divisão de Pessoal e Atividades Complementares é o dirigente do órgão
detentor da Secretaria e tem as competências previstas no artigo 20 do Decreto n. 9.543, de
1º de março de 1977.

Capítulo VII
Dos Órgãos Colegiados

Seção I
Comissão Processante Permanente

Subseção I
Da Composição

Art. 42. A Comissão Processante Permanente é integrada por 3 (três) funcionários dentre
os quais um Procurador do Estado, que é seu Presidente, observadas as restrições legais
vigentes.

§ 1º Os membros da Comissão são designados pelo Titular da Pasta, com aprovação do Go-
vernador do Estado, para mandato de 2 (dois) anos, facultada a recondução.

§ 2º A Comissão conta com um servidor encarregado de secretariar os respectivos trabalhos,
designado pelo Presidente com o aprovo do Chefe de Gabinete.

Subseção II
Das Atribuições

Art. 43. A Comissão Processante Permanente tem por atribuição realizar os processos admi-
nistrativos de servidores civis da Secretaria e, quando determinado, a realização de sindicância.

Subseção III
Das Competências

Art. 44. Ao Presidente da Comissão Processante Permanente compete dirigir os trabalhos da
Comissão e praticar todos os atos e termos processuais previstos na legislação pertinente.

Seção II
Da Comissão de Promoção

Subseção I
Da Composição

Art. 45. A Comissão de Promoção é integrada por até 7 (sete) membros designados pelo Se-
cretário de Estado, dos quais pelo menos 4 (quatro) devem ser profissionais com formação
universitária relacionada com as classes integrantes do Quadro da Secretaria.

Subseção II
Das Atribuições

Art. 46. A Comissão de Promoção tem as seguintes atribuições:
I – eleger seu presidente;
II – decidir das reclamações contra avaliação do mérito podendo alterar, fundamental-

mente, os pontos atribuídos ao reclamante ou a outros funcionários;
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III – avaliar o mérito do funcionário quando houver divergência igual ou superior a 20 (vin-
te) pontos entre os totais atribuídos pelas autoridades avaliadoras;

IV – propor, à autoridade competente, penalidade que couber aos responsáveis por:
a. atraso na expedição e remessa do Boletim de Merecimento;
b. falta de qualquer informação ou de elementos solicitados;
c. fatos de que decorram irregularidades ou parcialidade no processo das promoções.

V – avaliar os títulos e os certificados de cursos apresentados pelos funcionários, obede-
cidos os critérios fixados pelo órgão competente;

VI – dar conhecimento aos interessados, mediante a fixação na unidade administrativa:
a. das alterações de pontos feitas nos Boletins de Merecimento;
b. dos pontos atribuídos aos títulos e certificados de cursos.

Subseção III
Das Competências

Art. 47. Ao Presidente da Comissão de Promoção, compete:
I – dirigir os trabalhos da Comissão;
II – representar a Comissão junto a autoridades e órgãos;
III – designar seu substituto eventual, dentre os membros da Comissão.

Seção III
Do Grupo de Planejamento Setorial

Subseção I
Da Composição do Colegiado

Art. 48. O Colegiado do Grupo de Planejamento Setorial é integrado por 3 (três) membros,
designados pelo Secretário, sendo:

I – 2 (dois) representantes da Secretaria, um dos quais será seu Coordenador;
II – 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento.

Subseção II
Das Atribuições

Art. 49. O Grupo de Planejamento Setorial tem as seguintes atribuições:
I – por meio do Colegiado:

a. fixar as diretrizes setoriais, em consonância com as diretrizes gerais do planeja-
mento governamental, emanadas dos órgãos centrais correspondentes;

b. aprovar os Planos de Aplicação, a serem submetidos ao Governador na forma da
legislação vigente;

c. aprovar os programas e orçamentos-programas, que constituem o plano da Secretaria.
II – por meio da Equipe Técnica:

a. orientar e coordenar a elaboração dos programas e orçamentos-programas das
unidades administrativas do setor e integrá-los no plano da Secretaria;

b. analisar os programas e orçamentos-programas submetidos ao Secretário de Estado;
c. realizar ou promover a realização de estudos e diagnósticos relacionados com o

plano da Secretaria;
d. controlar o andamento físico e financeiro dos programas e orçamentos-programas;
e. elaborar relatórios da execução do plano da Secretaria.

Parágrafo único. As atividades do Grupo de Planejamento Setorial abrangem também, as en-
tidades descentralizadas vinculadas à Secretaria para o efeito de integrar as respectivas pro-
gramações no planejamento geral das atividades do Setor.
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Subseção III
Das Competências

Art. 50. Ao Coordenador do Grupo de Planejamento Setorial compete:
I – dirigir os trabalhos do Grupo;
II – convocar e coordenar as reuniões do Colegiado;
III – submeter à aprovação do Secretário de Estado as decisões do Colegiado.

Título II
Do Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana

Art. 51. A coordenação e a operação do Sistema de Planejamento e Administração Metro-
politana regem-se pelas normas estabelecidas neste Decreto.

§ 1º A Região Metropolitana da Grande São Paulo nos termos do artigo 164 da Constituição
da República Federativa do Brasil, da Lei Complementar Federal n. 14, 8 de junho de 1973, e
das Leis Complementares Estaduais n. 94, de 29 de maio de 1974[1] e n. 144, de 22 de se-
tembro de 1976,[2] constitui comunidade socioeconômica que abrange a área territorial dos se-
guintes Municípios: São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba,
Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juqui-
tiba, Mairiporã, Mauá, Moji das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Ber-
nardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e Taboão da Serra.

§ 2º Reputam-se de interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos Municípios
que integram ou que venham a integrar a Região Metropolitana da Grande São Paulo:
1. planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;
2. saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e serviço de

limpeza pública;
3. uso do solo metropolitano;
4. transportes e sistema viário;
5. produção e distribuição de gás combustível canalizado;
6. aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que dis-

puser a Lei Federal;
7. outros serviços que assim forem definidos por Lei Federal.

Capítulo I
Das Unidades do Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana

Art. 52. O Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana, cujo objetivo é promover a
coordenação das atividades governamentais, de modo a assegurar o desenvolvimento integrado
da Região Metropolitana da Grande São Paulo, compreende os seguintes órgãos e entidades:

I – unidade consultiva: Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado
da Grande São Paulo – CONSULTI;

II – unidade deliberativa e normativa: Conselho Deliberativo da Grande São Paulo –
CODEGRAN;

III – unidade coordenadora e operadora: Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos;
IV – unidade técnica e executiva: Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São

Paulo S/A. – EMPLASA;
V – unidade financiadora: Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI; e
VI – outros órgãos e entidades atuantes na Região Metropolitana da Grande São Paulo,

diretamente relacionados com os serviços comuns de interesse metropolitano.
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Capítulo II
Da Unidade Consultiva – Conselho Consultivo Metropolitano de
Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo – CONSULTI

Seção I
Da Composição

Art. 53. O Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São
Paulo – CONSULTI, será constituído por 1 (um) representante de cada Município da Região Me-
tropolitana da Grande São Paulo, sob a presidência do Governador do Estado de São Paulo.

§ 1º O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos será o Secretário-Geral do
CONSULTI e substituirá o Presidente nas suas ausências ou impedimentos.

§ 2º O Secretário-Geral do CONSULTI designará elemento da Secretaria dos Negócios Me-
tropolitanos, ou de unidade vinculada, para desempenhar as funções de Secretário-Execu-
tivo do Conselho, o qual participará de suas reuniões e o assessorará no desempenho de
suas funções.

Art. 54. A representação municipal no CONSULTI caberá ao Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Prefeito Municipal poderá nomear ou designar um representante ou indi-
car um suplente devidamente credenciado mediante ofício ao Presidente do Conselho.

Seção II
Da Competência

Art. 55. Compete ao Conselho:
I – opinar, por solicitação do CODEGRAN, sobre questões de interesse da Região Me-

tropolitana da Grande São Paulo;
II – sugerir ao CODEGRAN a elaboração de planos regionais e a adoção de provi-

dências relativas à execução dos serviços da Região Metropolitana da Grande
São Paulo;

III – escolher o representante dos Municípios da Região Metropolitana da Grande São
Paulo, exclusive o da Capital, para compor o CODEGRAN, na forma disposta por seu
Regimento Interno;

IV – escolher os representantes das Sub-Regiões Norte, Sul, Leste e Oeste no CODEGRAN,
mediante a indicação da maioria dos municípios de cada Sub-Região, feita, por es-
crito, ao Presidente;

V – constituir Comissões Especiais, temporárias ou permanentes, com o objetivo de estu-
dar e emitir pareceres sobre assuntos de interesse metropolitano;

VI – examinar e deliberar sobre moções, indicações, relatórios, pareceres e demais as-
suntos a ele submetidos na forma disposta em seu Regimento Interno;

VII – elaborar o seu Regimento Interno.

Seção III
Da Atuação

Art. 56. O CONSULTI reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente,
quando convocado pelo Presidente, opinando sobre matérias que, uma vez aprovadas em
Plenário, passarão a constituir deliberações.

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas por maioria absoluta e serão publicadas no
Diário Oficial do Estado.

Art. 57. As atividades executivas do CONSULTI serão exercidas por intermédio da Secretaria
do CONSULTI e do CODEGRAN, unidade da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.
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Capítulo III
Da Unidade Deliberativa e Normativa – Conselho Deliberativo da Grande São
Paulo – CODEGRAN

Seção I
Da Composição

Art. 58. O Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, presidido pelo Gover-
nador do Estado, é composto por mais 5 (cinco) membros de reconhecida capacidade técni-
ca ou administrativa, todos por ele nomeados, a saber:

I – Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos, que será o Secretário-Geral do
CODEGRAN e substituirá o Presidente em casos de ausência ou impedimentos;

II – representante do Município da Capital;
III – representante dos demais Municípios integrantes da Região Metropolitana da Gran-

de São Paulo;
IV – 2 (dois) membros de livre escolha do Governador do Estado.

Parágrafo único. O representante do Município da Capital será escolhido dentre os nomes que
figuram em lista tríplice, apresentada pelo Prefeito, e o dos demais Municípios integrantes da
Região Metropolitana, mediante indicação do Conselho Consultivo Metropolitano de Desen-
volvimento Integrado – CONSULTI, pela forma que seu Regimento Interno dispuser.

Art. 59. Participarão das reuniões do CODEGRAN, sem direito a voto, o Presidente da Em-
presa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA e os represen-
tantes das Sub-Regiões Norte, Sul, Leste e Oeste, escolhido cada um deles, em reunião do
CONSULTI, pelos Municípios que as integram.

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, ficam estabelecidas as se-
guintes Sub-Regiões:
a. Sub-Região Norte: integrada pelo Municípios de Arujá, Caieiras, Cajamar, Francisco Mora-

to, Franco da Rocha, Guarulhos, Mairiporã e Santa Isabel;
b. Sub-Região Leste: integrada pelos Municípios de Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos,

Guararema, Itaquaquecetuba, Moji das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano;
c. Sub-Região Sul: integrada pelos Municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande

da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;
d. Sub-Região Oeste: integrada pelos Municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu,

Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom
Jesus, Santana do Parnaíba e Taboão da Serra.

Art. 60. A critério do Presidente do CODEGRAN, e mediante sua solicitação, poderão, tam-
bém, participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, Secretários de Estado, Direto-
res e representantes de órgãos ou entidades da União, do Estado e dos Municípios, bem
como de entidades de direito privado, cuja atuação interesse, direta ou indiretamente, à Re-
gião Metropolitana da Grande São Paulo.

Art. 61. O elemento designado na forma do § 2º do artigo 53, será também o Secretário-Exe-
cutivo do CODEGRAN, participando de suas reuniões e assessorando o Secretário-Geral do
Conselho no desempenho de suas funções.

Seção II
Da Competência

Art. 62. Compete ao Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN:
I – promover a elaboração e a permanente atualização do Plano Metropolitano de Desen-

volvimento Integrado da Grande São Paulo;
II – coordenar, acompanhar e controlar a execução do plano a que se refere o inciso an-

terior, promovendo as medidas necessárias ao seu cumprimento;
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III – programar os serviços comuns de interesse metropolitano e disciplinar a aplicação
dos recursos que lhe sejam destinados;

IV – promover a elaboração de normas gerais referentes à execução dos serviços co-
muns de interesse metropolitano;

V – coordenar o planejamento relativo aos investimentos setoriais de órgãos e entidades
que se destinarem à Região Metropolitana da Grande São Paulo ou que a ela inte-
ressem direta ou indiretamente, mediante:
a. análise de programas e projetos setoriais;
b. a análise de propostas orçamentárias e planos de aplicação setorial;
c. a definição de prioridades para o fim da obtenção de financiamento perante enti-

dades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais com a expe-
dição do competente certificado pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos nos
termos da legislação em vigor;

d. o acompanhamento, a atualização e o controle da execução de programas e projetos.
VI – promover as medidas necessárias à unificação da execução dos serviços comuns de

interesse metropolitano;
VII – opinar e decidir sobre as questões que lhe sejam submetidas pelo CONSULTI;
VIII – fiscalizar as concessões, autorizações, permissões de serviços comuns de interesse

metropolitano e propor a fixação das tarifas a eles relativas;
IX – prestar assistência técnica na sua área de atuação, aos Municípios integrantes da

Região Metropolitana da Grande São Paulo;
X – propor as desapropriações e a constituição de servidões necessárias aos serviços

comuns de interesse metropolitano;
XI – gerir os recursos financeiros que lhe sejam destinados;
XII – promover por intermédio das entidades competentes, a execução de serviços, obras

e atividades locais, decorrentes do planejamento integrado da Região Metropolitana,
quando for o caso;

XIII – elaborar seu Regimento Interno.

Seção III
Da Atuação

Art. 63. O CODEGRAN reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, desde que haja matéria
a ser deliberada pelo Conselho, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, opi-
nando sobre matérias que, aprovadas, passarão a constituir Deliberações e serão publicadas no
Diário Oficial do Estado.

Art. 64. As atividades executivas do CODEGRAN serão exercidas por intermédio da Secre-
taria do CONSULTI e do CODEGRAN, unidade da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 65. O CODEGRAN expedirá instruções para execução de suas deliberações e certifica-
rá seu cumprimento.

Capítulo IV
Da Unidade Coordenadora e Operadora – Secretaria de Estado dos Negócios
Metropolitanos

Art. 66. A Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos tem por finalidade coordenar e
operar o Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana.

Capítulo V
Da Unidade Técnica e Executiva – Empresa Metropolitana de Planejamento da
Grande São Paulo S/A. – EMPLASA

Art. 67. A Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA,
vinculada à Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, tem por objetivo a realização
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dos serviços necessários ao planejamento, programação, coordenação e controle da execu-
ção dos serviços comuns de interesse metropolitano ou a eles relativos.

§ 1º No controle da execução dos serviços comuns de interesse metropolitano, ou a eles rela-
tivos, a EMPLASA exercerá as atividades úteis ou necessárias à sua efetiva realização inclusi-
ve tomando medidas de caráter preventivo e fiscalizador, que importem em ação cautelar e cor-
retiva, tendo em vista a aplicação e observância da legislação disciplinadora daqueles serviços,
bem como exercendo todos os atos administrativos indispensáveis à consecução desses fins.

Capítulo VI
Da Unidade Financiadora – Fundo Metropolitano de Financiamento e
Investimento – FUMEFI

Seção I
Das Finalidades

Art. 68. O Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, vinculado à Se-
cretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, tem por finalidade financiar e investir em pro-
jetos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo.

Art. 69. Consideram-se projetos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo,
aqueles relacionados com os serviços comuns aos municípios que a integram ou venham a
integrá-la, dispostos no § 2º do artigo 51 deste Decreto.

Seção II
Da Receita e da Aplicação dos Recursos

Art. 70. Constituem receita do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento:
I – dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no Orçamento Estadual;
II – transferência da União e dos Municípios integrantes da Região Metropolitana da

Grande São Paulo, destinadas à execução dos serviços comuns;
III – produto de operações de crédito;
IV – rendas provenientes da aplicação de seus recursos;
V – financiamentos para operações de repasse;
VI – recursos eventuais.

Art. 71. Os recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI se-
rão aplicados em:

I – financiamento de projetos de interesse metropolitano;
II – investimento de projetos de interesse metropolitano;
III – aplicações não reembolsáveis a critério do Conselho Deliberativo da Grande São

Paulo – CODEGRAN.

Art. 72. Os recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, não
podem ser aplicados em despesas correntes, com exceção do seu custo de administração.

Art. 73. Os recursos do Estado, destinados a financiar e investir em projetos de interesse da
Região Metropolitana, somente poderão ser aplicados através do Fundo Metropolitano de Fi-
nanciamento e Investimento – FUMEFI.

Seção III
Da Gestão Operacional

Subseção I
Do Conselho de Orientação

Art. 74. O Conselho de Orientação do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimen-
to – FUMEFI é integrado por 7 (sete) membros:

I – o Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos, que é seu Presidente nato;
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II – o Secretário de Estado da Secretaria de Economia e Planejamento;
III – o Secretário de Estado de Obras e do Meio Ambiente;
IV – o Secretário de Estado dos Transportes;
V – um representante da instituição de crédito do Estado, designado;
VI – um representante da Junta de Coordenação Financeira do Estado de São Paulo, da

Secretaria da Fazenda;
VII – um representante da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo

S/A. – EMPLASA.

§ 1º Os representantes da Junta de Coordenação Financeira do Estado de São Paulo, órgão
da Secretaria da Fazenda, e da EMPLASA, entidade vinculada à Secretaria dos Negócios Me-
tropolitanos, serão indicados pelos titulares das respectivas Pastas.

§ 2º A critério do Presidente e mediante sua solicitação, poderão participar das reuniões do
Conselho de Orientação, sem direito a voto, representantes de órgão da União, do Estado e
dos Municípios, bem como de entidades de direito público ou privado, cuja atuação interes-
se, direta ou indiretamente, à Região Metropolitana da Grande São Paulo.

§ 3º O Conselho de Orientação terá um Secretário, designado pelo seu Presidente, após apro-
vação do Colegiado.

§ 4º O Secretário participará das reuniões do Conselho de Orientação sem direito a voto.

Art. 75. O Conselho de Orientação reunir-se-á ordinariamente uma vez cada bimestre e ex-
traordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente ou por solicitação de, pelo me-
nos, 3 (três) Conselheiros.

§ 1º As deliberações do Conselho de Orientação serão tomadas por maioria de votos dos
seus membros, cabendo ao Presidente, além do seu, o voto de qualidade.

§ 2º O membro do Conselho, impedido de comparecer a uma reunião, poderá designar, me-
diante ofício, representante, devidamente habilitado, para representá-lo com plenos poderes,
inclusive de votar e assinar as deliberações aprovadas.

Art. 76. O Conselho de Orientação tem as seguintes atribuições:
I – aprovar os Planos de Aplicação do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investi-

mento – FUMEFI, ouvido o Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN;
II – apreciar quanto ao aspecto financeiro os projetos de interesse metropolitano a serem

desenvolvidos com recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investi-
mento – FUMEFI;

III – supervisionar a aplicação de recursos e acompanhar o fluxo das disponibilidades
através de registros adequados, em consonância com os da instituição de crédito,
designada nos termos do artigo 80 deste Decreto;

IV – elaborar, modificar e aprovar o Regulamento de Operação do Fundo Metropolitano
de Financiamento e Investimento – FUMEFI, observadas as diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN;

V – deliberar sobre o oferecimento de garantia em operações de crédito;
VI – deliberar sobre a redução dos recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e

Investimento – FUMEFI quando comprovadamente excederem às necessidades das
operações a que forem destinadas;

VII – elaborar seu Regimento Interno;
VIII – deliberar, sobre a aplicação, no mercado financeiro de eventuais disponibilidades de

caixa desde que não prejudique o cumprimento dos Planos de Aplicação do Fundo
Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI;

IX – deliberar sobre garantia de operações de crédito, até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do total dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo Metropolita-
no de Financiamento e Investimento – FUMEFI, destinados à sua finalidade.
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Art. 77. Ao Presidente do Conselho de Orientação compete:
I – dirigir os trabalhos do Conselho;
II – convocar e presidir as reuniões do Colegiado;
III – autorizar que as despesas decorrentes das atividades previstas no parágrafo único

do artigo 79 sejam levadas diretamente à conta do Fundo Metropolitano de Financia-
mento e Investimento – FUMEFI;

IV – decidir sobre assuntos da área de atuação do Conselho e que independam de deli-
berações do Colegiado;

V – representar o Conselho junto a autoridades e órgãos;
VI – exercer as demais atribuições previstas em Regimento Interno.

Subseção II
Das Atribuições das demais Entidades

Art. 78. A Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, na qualidade de coordenado-
ra e operadora do Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana de São Paulo, tem
as seguintes atribuições:

I – promover gestões junto às entidades e órgãos de todos os níveis de Governo, organi-
zações particulares, nacionais, estrangeiras ou internacionais, para a obtenção de recur-
sos destinados ao Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI;

II – promover e fomentar as aplicações dos recursos do Fundo Metropolitano de Finan-
ciamento e Investimento – FUMEFI junto a todas as entidades e órgãos públicos ou
privados que direta ou indiretamente se relacionem com os serviços comuns de in-
teresse metropolitano;

III – elaborar os Planos de Aplicação dos recursos do FUMEFI a serem submetidos ao
Conselho de Orientação;

IV – promover as articulações necessárias com os agentes do Fundo e com todas as en-
tidades e órgãos públicos e privados envolvidos ou interessados na realização das
obras, serviços e projetos constantes dos Planos de Aplicação aprovados, visando
ao seu pleno desenvolvimento e a otimização dos recursos alocados.

Art. 79. A Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA,
como agente técnico, tem as seguintes atribuições:

I – analisar, acompanhar e fiscalizar quanto ao aspecto técnico, os projetos que forem
desenvolvidos ou executados com recursos do Fundo Metropolitano de Financia-
mento e Investimento – FUMEFI;

II – fornecer recursos humanos e materiais ao Fundo Metropolitano de Financiamento e
Investimento – FUMEFI, quando solicitado pelo Conselho de Orientação para o de-
sempenho de suas atividades;

III – executar as atividades de apoio e processamento de informações relacionadas com a apli-
cação dos recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI;

IV – executar, quando for o caso, os serviços técnicos de apoio relacionados com a ela-
boração dos Planos de Aplicação do Fundo Metropolitano de Financiamento e Inves-
timento – FUMEFI;

V – elaborar, periodicamente, pareceres técnico-financeiros relacionados com a progra-
mação detalhada das aplicações dos recursos do Fundo Metropolitano de Financia-
mento e Investimento – FUMEFI.

Parágrafo único. As despesas decorrentes dos serviços técnicos da EMPLASA, quando pres-
tado ao Conselho de Orientação, serão ressarcidos com recursos do FUMEFI.

Art. 80. A instituição do sistema de crédito do Estado, designada pela Junta de Coordenação
Financeira do Estado de São Paulo da Secretaria da Fazenda, tem as seguintes atribuições:

I – administrar financeiramente o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimen-
to – FUMEFI;
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II – encaminhar, mensalmente, relatório da administração financeira do Fundo Metropoli-
tano de Financiamento e Investimento – FUMEFI ao Conselho de Orientação, à Junta
de Coordenação Financeira do Estado de São Paulo da Secretaria da Fazenda, à
Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA;

III – prestar informações, sobre o movimento e a posição financeira do Fundo Metropoli-
tano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, ao Conselho de Orientação, à Se-
cretaria dos Negócios Metropolitanos e à Empresa Metropolitana de Planejamento da
Grande São Paulo S/A. – EMPLASA, sempre que solicitadas.

Seção IV
Das Disposições Finais

Art. 81. O Conselho de Orientação não iniciará, nem dará seguimento a qualquer solicitação
ou negociação de auxílio financeiro, empréstimo ou financiamento, relacionados com investi-
mentos na Região Metropolitana da Grande São Paulo ou que a ela interessem direta ou indi-
retamente, sem que a Secretaria dos Negócios Metropolitanos certifique estarem os projetos
em conformidade com o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São
Paulo – PMDI e demais diretrizes estabelecidas pelo CODEGRAN.

Art. 82. A sistemática e os critérios a serem adotados nos processos de financiamento, in-
vestimento e aplicações não reembolsáveis serão fixados de conformidade com as diretrizes
do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, no Regulamento de Opera-
ções do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, aprovado pelo Con-
selho de Orientação.

Art. 83. A Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA,
poderá solicitar recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI
para a elaboração e execução de projetos de interesse metropolitano.

Parágrafo único. Na hipótese do disposto neste artigo, a Empresa Metropolitana de Planeja-
mento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA, assumirá cumulativamente as responsabilida-
des de mutuário final ou beneficiário e agente técnico do FUMEFI.

Art. 84. A critério do Conselho de Orientação, o Fundo Metropolitano de Financiamento e In-
vestimento – FUMEFI poderá se desdobrar em subcontas representativas de programas me-
tropolitanos de caráter setorial.

Título III
Do Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos da Região
Metropolitana da Grande São Paulo
Art. 85. O Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Gran-
de São Paulo, previsto na Lei n. 1.492, de 13 de dezembro de 1977, como componente do
Sistema Nacional dos Transportes Urbanos integrado no Plano Nacional de Viação, nos ter-
mos da Lei Federal n. 6.261, de 14 de novembro de 1975,[3] compreende as etapas e parce-
las dos serviços de transportes, determinadas como de interesse metropolitano, pelo Conse-
lho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, na forma de que dispõe o artigo 9º da
Lei Complementar n. 94, de 29 de maio de 1974,[4] abrangendo especialmente:

I – a infra-estrutura viária expressa e as de articulação com os sistemas viários federal,
estadual e municipal;

II – os sistemas de transportes públicos sobre trilhos (metrô, ferrovias de subúrbios e ou-
tros), sobre pneus, hidroviário e de pedestres, operados nas áreas urbanas;

III – as conexões intermodais de transportes, tais como estacionamento, terminais e outras;
IV – a estrutura operacional, como tal definido o conjunto de atividades e meios estatais

de administração, compreendendo a regulamentação, o controle e a fiscalização di-
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reta dos transportes, nas conexões intermodais e nas infra-estruturas viárias, de
modo a possibilitar o seu uso adequado.

Parágrafo único. As etapas e parcelas do Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos, a
que se referem os incisos II e III deste artigo, destinadas ao transporte de passageiros, cons-
tituem o Sistema Metropolitano de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropo-
litana da Grande São Paulo.

Art. 86. Integram o Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos da Região Metropolitana
da Grande São Paulo:

I – as unidades que compõem o Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana;
II – a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP;
III – as empresas e os órgãos executores dos serviços compreendidos no Sistema;
IV – outros órgãos e entidades responsáveis pela implementação de projetos de transpor-

tes urbanos.

Art. 87. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP,
vinculada ao Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, tem por finalidade
promover a efetivação das diretrizes, condições e normas gerais aprovadas por esse Conse-
lho e relativas ao Sistema Metropolitano de Transportes Públicos de Passageiros da Região
Metropolitana da Grande São Paulo.

Art. 88. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP
atuará em toda a Região Metropolitana da Grande São Paulo, de forma integrada com enti-
dades federais, estaduais e municipais, envolvidas na implantação da Política Nacional dos
Transportes e de Desenvolvimento Urbano.

Art. 89. Ficam vinculados ao Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI,
para aplicação em projetos e programas relacionados com o Sistema Metropolitano de Trans-
portes Públicos de Passageiros, através da EMTU/SP, 75% (setenta e cinco por cento) dos
20% (vinte por cento) da quota do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos
e Gasosos – IULCLG, que cabe ao Estado e destinada aos transportes coletivos, conforme
dispõe o artigo 4º do Decreto-lei Federal n. 1.420, de 9 de outubro de 1975.

Título IV
Do Sistema Cartográfico Metropolitano – SCM e do Sistema de
Informações Técnicas para o Planejamento Metropolitano – SIPLAM

Art. 90. O Sistema Cartográfico Metropolitano – SCM realizado pela Secretaria dos Negócios
Metropolitanos mediante os trabalhos técnicos da Empresa Metropolitana de Planejamento da
Grande São Paulo S/A. – EMPLASA, constitui referência oficial obrigatória para todos os tra-
balhos de topografia, cartografia, demarcação, estudos, anteprojetos, projetos, implantação e
acompanhamento das obras realizadas na Região Metropolitana da Grande São Paulo:

I – por ou para órgãos ou entidades do Estado;
II – por órgãos ou entidades públicas, bem assim por entidades de direito privado, quando

o andamento ou os resultados destes trabalhos devam ser acompanhados, verificados
ou aprovados por órgãos ou entidades do Sistema de Planejamento e Administração
Metropolitana – SPAM.

Art. 91. O Sistema de Informações Técnicas para o Planejamento Metropolitano – SIPLAM, rea-
lizado pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos mediante os trabalhos técnicos da Empresa
Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA, que tem por objetivo a
vinculação de dados de diversas naturezas a uma base geográfica, constitui fonte oficial dos da-
dos e indicadores físico-geográficos e socioeconômicos a serem utilizados em quaisquer estu-
dos, anteprojetos e projetos realizados na Região Metropolitana da Grande São Paulo:
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I – por ou para órgãos ou entidades do Estado;
II – por órgãos ou entidades públicas, bem assim por entidades de direito privado, quan-

do seus resultados devam ser acompanhados, verificados ou aprovados por órgãos
ou entidades do Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana – SPAM.

Art. 92. Os elementos cartográficos e digitais do Sistema Cartográfico Metropolitano – SCM
e do Sistema de Informações Técnicas para o Planejamento Metropolitano – SIPLAM, de cará-
ter não sigiloso, são acessíveis ao público em geral mediante pagamento e observância de
condições estabelecidas pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 93. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos determinará à Empresa Metropolitana de
Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA, a atualização periódica dos elementos
do Sistema Cartográfico Metropolitano – SCM e do Sistema de Informações Técnicas para o
Planejamento Metropolitano – SIPLAM, prevendo-se anualmente os recursos orcamentários
necessários a este serviço, bem como o inter-relacionamento de ambos os Sistemas com os
serviços semelhantes dos órgãos e entidades governamentais que coletem e processem da-
dos relacionados com a Região Metropolitana da Grande São Paulo, em especial com o Pla-
no Cartográfico do Estado e o Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos – SEADE.

Título V
Das Disposições Finais
Art. 94. Os dirigentes dos órgãos diretamente subordinados ao Titular da Pasta poderão
complementar as atribuições de suas respectivas unidades administrativas.

Art. 95. Para fins de arbitramento do pro labore previsto no artigo 28, da Lei n. 10.168, de 10
de julho de 1968, as funções de Direção, Chefia e Encarregatura das unidades que trata este
Decreto ficam fixados e classificadas na seguinte conformidade:

I – 1 (uma) de Bibliotecário-Chefe, Referência 23, destinada à Seção de Documentação
e Biblioteca;

II – 2 (duas) de Chefe de Seção, Referência 19, destinadas a:
a. Protocolo, Arquivo e Atividades Complementares da Secretaria do CONSULTI e do

CODEGRAN;
b. Seção de Expedição de Licenças e Certidões, da Assessoria Técnica.

Parágrafo único. A designação para o exercício das funções abrangidas por este artigo recai-
rá em servidores que atendam aos seguintes requisitos:

I – para a de Bibliotecário-Chefe, possuir a habilitação profissional legal de Bibliotecário.

Art. 96. Após a verificação pelo Grupo Executivo da Reforma Administrativa – GERA, da efe-
tiva implantação e funcionamento das unidades mencionadas no artigo anterior, o Secretário
dos Negócios Metropolitanos fixará, mediante Resolução, o valor dos pro labore para servido-
res designados para o exercício das funções de Chefia a elas correspondentes.

Art. 97. A implantação da estrutura constante deste Decreto será feita, gradativamente, de
acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Art. 98. Este Decreto e suas Disposições Transitórias entrarão em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:

I – Decreto n. 6.111, de 5 de maio de 1975;
II – Decreto n. 6.315, de 19 de junho de 1975;
III – Decreto n. 6.676, de 2 de setembro de 1975;
IV – Decreto n. 7.540, de 5 de fevereiro de 1976;
V – Decreto n. 8.838, de 20 de outubro de 1976;
VI – Decreto n. 8.958, de 4 de novembro de 1976;
VII – Decreto n. 9.697, de 18 de abril de 1977;
VIII – Decreto n. 9.971, de 8 de julho de 1977.
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Título VI
Das Disposições Transitórias

Artigo único. Os Fundos de Financiamentos e Investimentos já existentes que aplicam seus
recursos em projetos de interesse metropolitano, continuarão a operar da mesma forma até
que o Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN, promova a sua integração
no tocante às parcelas relativas a financiamentos e investimentos setoriais, destinados à Re-
gião Metropolitana da Grande São Paulo.

Paulo Egydio Martins – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 10.951/77
[1] Vide Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974, à pág. 293.

[2] Vide Lei Complementar Estadual n. 144, de 22 de setembro de 1976, à pág. 300.

[3] Vide Lei Federal n. 6.261, de 14 de novembro de 1975, à pág. 45.

[4] Vide Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974, à pág. 293.

DECRETO N. 11.835,
DE 3 DE JULHO DE 1978
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 95 DO DECRETO N. 10.951, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977[1]

Paulo Egydio Martins, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do Ato Institucional n. 8, de 2 de abril de 1969, e do artigo 89 da Lei n. 9.717,
de 30 de janeiro de 1967, decreta:

Art. 1º O artigo 95 do Decreto n. 10.951, de 13 de dezembro de 1977, que reorganizou a
Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, passa a ter seguinte redação:

“Art. 95. Para fins de arbitramento do pro labore previsto no artigo 28 da Lei n. 10.168, de
10 de julho de 1968, as funções de Direção, Chefia e Encarregatura das Unidades de que
trata este Decreto ficam classificados na seguinte conformidade:

I – 1 (uma) de Bibliotecário-Chefe, referência 23, destinada à Seção de Documentação
e Biblioteca, da Assessoria Técnica;

II – 2 (duas) de Chefe de Seção, referência 19, destinadas à:
a. Seção de Protocolo, Arquivo e Atividades Complementares da Assistência Técnica

da Secretaria do CONSULTI e do CODEGRAN;
b. Seção de Expedição de Licenças e Certidões, da Assessoria Técnica.

III – 1 (uma) de Encarregado de Setor, referência 12, destinada ao Setor de Reprografia,
da Seção de Comunicação Administrativa da Divisão de Pessoal e Atividades Com-
plementares do Departamento de Administração”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data da publicação do Decreto n. 10.951, de 13 de dezembro de 1977.

Paulo Egydio Martins – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 11.835/78
[1] Vide Decreto Estadual n. 10.951, de 13 de dezembro de 1977, à pág. 307.
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LEI N. 2.062,
DE 20 DE JULHO DE 1979
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PRESTAR GARANTIA DO TESOURO DO ESTADO EM FAVOR DA

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prestar a Garantia do Tesouro do Estado, expres-
sa em termos de fiança ou aval, em favor da Companhia do Metropolitano de São Paulo –
METRÔ, nos casos em que a assunção dessa responsabilidade se torne indispensável à ob-
tenção de empréstimos ou de financiamentos internos ou externos provenientes de programas
financeiros, ou de cooperação, e de Fundos ou repasses de recursos específicos, bem como
à aquisição de equipamentos, instalações e tecnologia.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 2º Fica outrossim o Poder Executivo autorizado, por intermédio de órgão de sua Admi-
nistração Direta e Indireta, a caucionar ações representativas do capital das sociedades de
que seja acionista, nas instituições financeiras oficiais da União e do Estado, a título de garan-
tia ou de contragarantia dos empréstimos ou financiamentos a que se refere o artigo 1º.

§ 1º Nos casos de contragarantia, a autorização contida neste artigo somente será concedi-
da quando imprescindível à operação e expressamente exigida pelo órgão financiador ou pela
legislação federal.

§ 2º A caução de ações de que trata este artigo, no caso de sociedades de que o Estado seja
acionista com mais de 50% do capital votante, não poderá ultrapassar o limite que prive o Es-
tado de sua condição de acionista majoritário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Salim Maluf – Governador do Estado.

DECRETO N. 14.018,
DE 27 DE SETEMBRO DE 1979
REGULA A CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS TÉCNICOS, PROJETOS E OUTROS

Paulo Salim Maluf, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando que a contratação de serviços técnicos relativos à consultoria, assessoramen-
to, elaboração de planos, estudos, programas, projetos, levantamentos e diagnósticos, para
a Administração Centralizada e Descentralizada do Estado, deverá corresponder à efetiva in-
tenção do Governo de executá-las em caráter prioritário;

Considerando que, na presente conjuntura financeira do Estado, impõe-se que tais contrata-
ções obedeçam a critérios de economia e de estrita necessidade, decreta:

Art. 1º As contratações de novos serviços técnicos relativos à consultoria, assessoramento,
elaboração de planos, estudos, programas, projetos, levantamentos e diagnósticos, pela Ad-
ministração Centralizada e Descentralizada do Estado deverão, necessariamente, observar ri-
gorosa necessidade e oportunidade, bem como, estar devidamente justificadas.

Art. 2º As Secretarias de Estado e os órgãos da Administração Descentralizada encaminharão
os estudos e projetos à Casa Civil, que os submeterá à aprovação do Governador do Estado.
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Parágrafo único. Os órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada do Estado ficam
proibidos de contratar diretamente, sem a expressa observância dos artigos 1º e 2º.[1]

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Salim Maluf – Governador do Estado

Nota sobre o Decreto n. 14.018/79
[1] A expressão “sem a expressa observância dos artigos 1º e 2º”, originou-se de retificação,

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na seção “Poder Executivo”.

DECRETO N. 14.692,
DE 24 DE JANEIRO DE 1980
DISPÕE SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS DE QUE PARTICIPEM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

CENTRALIZADA OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

José Maria Marin, Vice-Governador em exercício no cargo de Governador do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Nenhum órgão de Administração Centralizada poderá realizar operações imobiliárias
sem prévia consulta e manifestação da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário da Procurado-
ria-Geral do Estado acerca da existência de disponibilidades de próprios estaduais, que pos-
sam atender às necessidades do órgão interessado.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as doações recebidas, sem encargo,
pela Fazenda do Estado.

Art. 2º Antes de realizarem operações para a aquisição de imóveis, as entidades descentraliza-
das, sem prejuízo de sua autonomia, consultarão a Coordenação das Entidades Descentralizadas
sobre a existência de disponibilidades de próprios estaduais que lhes possam interessar.

Art. 3º A Procuradoria do Patrimônio Imobiliário da Procuradoria-Geral do Estado e a Coor-
denação das Entidades Descentralizadas manterão intercâmbio de informações a respeito da
disponibilidade de imóveis que, para fins de aquisição, possam interessar, respectivamente,
aos órgãos da Administração Centralizada e às entidades da Administração Descentralizada.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

José Maria Marin – Vice-Governador em exercício.

LEI N. 2.374,
DE 27 DE JUNHO DE 1980
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÕES ECONÔMICAS À COMPANHIA DO

METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que, nos termos dos §§ 1º e 3º do artigo 24 da Constituição do Estado,[1] promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções econômicas à Compa-
nhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, consignando, nas propostas orçamentárias
anuais, dotações para esse fim.
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Salim Maluf – Governador do Estado.

Notas sobre a Lei n. 2.374/80
[1] Diz o artigo 24, e seus §§ 1º e 3º, da Constituição do Estado de São Paulo (Emenda

Constitucional n. 2, de 30 de outubro de 1969): “Artigo 24. O Governador poderá enviar
à Assembléia projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais, se o solicitar, deverão ser
apreciados dentro de noventa dias a contar do seu recebimento. § 1º Se o Governador
julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em
quarenta dias... § 3º Esgotados os prazos previstos neste artigo e parágrafos anteriores,
serão os projetos considerados aprovados”.

DECRETO N. 15.319,
DE 7 DE JULHO DE 1980
DISPÕE SOBRE MEDIDAS NECESSÁRIAS À INCORPORAÇÃO DE EMPRESA DO ESTADO

Paulo Salim Maluf, Governador do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
decreta:
Art. 1º Fica o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC autorizado a tomar as
medidas necessárias à efetivação da incorporação da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP pela Empresa Metropolitana de Planejamento da
Grande São Paulo S/A. – EMPLASA.
Art. 2º As medidas e providências referidas no artigo 1º deste Decreto, serão orientadas e
coordenadas pelo Secretário da Fazenda com a colaboração das Secretarias de Economia e
Planejamento e dos Negócios Metropolitanos.
Art. 3º Caberá à Secretaria dos Negócios Metropolitanos tomar as medidas operacionais e
funcionais necessárias à incorporação referida nos artigos anteriores, sem prejuízo das provi-
dências de competência do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulo Salim Maluf – Governador do Estado.

DECRETO N. 15.451,
DE 30 DE JULHO DE 1980
DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS E

SISTEMA VIÁRIO DE INTERESSE METROPOLITANO, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO

Paulo Salim Maluf, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:
Considerando, o disposto no artigo 5º da Lei Complementar n. 94, de 29 de maio de 1974,[1]

combinado com o artigo 2º do Decreto n. 10.951, de 18 de dezembro de 1977;[2]

Considerando, as disposições contidas no Decreto n. 15.319, de 7 de julho de 1980, que dispõe
sobre a incorporação da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. –
EMTU/SP pela Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA;
Considerando, que com a extinção da EMTU/SP, através da incorporação pela EMPLASA,
houve o retorno da titularidade dos serviços ao Governo do Estado; e
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Considerando, finalmente que a prestação dos serviços de transporte público de passageiros,
bem como de sistema viário entregues à supervisão da EMTU/SP não pode sofrer solução de
continuidade, devendo ser assegurada a exploração daqueles serviços e sua fiscalização no
interesse dos usuários, decreta:

Art. 1º Compete à Secretaria dos Negócios Metropolitanos dispor sobre a execução e au-
torizar, disciplinar, supervisionar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo de passageiros
e também de sistema viário de interesse metropolitano executados com finalidade comercial
na Região Metropolitana da Grande São Paulo.

Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria dos Negó-
cios Metropolitanos deverá promover a compatibilização dos serviços ali referidos, objetivan-
do sua integração com os demais serviços de transporte coletivo de passageiros e sistema
viário executados na Região Metropolitana, respeitadas as competências de outras entidades
da Administração Pública Direta e Indireta na mesma Região.

Art. 2º A execução dos serviços de que trata o artigo anterior será feita sob uma das seguin-
tes modalidades:

I – contratação com entidade pública, empresa pública, sociedade de economia mista sob
o controle da União, do Estado ou de Município integrante da Região Metropolitana;

II – contratação de serviço com empresa privada;
III – outorga de permissão de serviço público;
IV – outorga de concessão de serviço público;
V – reconhecimento e ratificação de permissão de serviços públicos regularmente outor-

gados antes da promulgação deste Decreto.

Art. 3º As modalidades de execução de serviços previstas nos itens II e III do artigo anterior de-
verão ser precedidas de licitação pública, promovida pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Parágrafo único. Independerá de licitação:
I – a autorização temporária da execução de serviço quando houver urgência com vistas a

garantir o interesse público e a adequada, regular, segura e eficaz prestação do serviço;
II – a permissão de serviço que corresponder a simples prolongamento, justificado pelo

interesse público, do itinerário de serviços já existentes de transporte intermunicipal
e intramunicipal de interesse metropolitano.

Art. 4º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos baixará as normas e as diretrizes neces-
sárias à complementação deste Decreto, respeitados os direitos adquiridos das permissioná-
rias de serviços de interesse metropolitano já em exploração regular.

Parágrafo único. Até que sejam baixadas as normas e diretrizes complementares deste De-
creto serão aplicadas, no que couber, as disposições aprovadas pelo Decreto n. 36.780, de
17 de junho de 1960, relativas a penalidades e aos deveres e obrigações das permissionárias.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente o Decreto n. 12.313, de 21 de setembro de 1978.

Paulo Salim Maluf – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 15.451/80
[1] Diz o artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 94, de 29 de maio de 1974:

“Art. 5º Os serviços comuns de interesse metropolitano serão executados por entidades
ou órgãos federais, estaduais e municipais e por empresas de âmbito metropolitano,
podendo também ser objeto de concessão, permissão, autorização ou convênio”.

[2] Diz o artigo 2º do Decreto Estadual n. 10.951, de 13 de dezembro de 1977:
“Constitui o campo funcional da Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos: ...
II – a organização, coordenação e operação do Sistema de Planejamento e
Administração da Região Metropolitana da Grande São Paulo, compreendendo entre
outros: ... h) a promoção do Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos da Região
Metropolitana da Grande São Paulo...”.
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RESOLUÇÃO SNM N. 82,
DE 18 DE SETEMBRO DE 1980
APROVA NORMAS PARA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE

PASSAGEIROS NA RMSP

O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos, considerando as disposições contidas
no Decreto 10.951, de 13 de dezembro de 1977,[1] e no Decreto 15.451, de 30 de julho de
1980,[2] resolve:

Art. 1º Aprovar as seguintes normas para licitação de serviços de transporte coletivo inter-
municipal de passageiros na Região Metropolitana de São Paulo.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

NORMAS PARA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Título I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º A execução dos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, na Re-
gião Metropolitana de São Paulo, será feita, nos termos do disposto no artigo 2º do Decreto
n. 15.451, de 30 de julho de 1980,[3] sob uma das seguintes modalidades:

I – contratação do serviço com entidade pública, empresa pública, sociedade de eco-
nomia mista sob controle da União, do Estado ou de Município integrante da Região
Metropolitana;

II – contratação do serviço com empresa privada;
III – outorga de permissão de serviço público.

Art. 2º As modalidades de delegação de execução de serviços previstas nos incisos II e III
do artigo anterior deverão ser precedidas de licitação promovida pela Secretaria dos Negó-
cios Metropolitanos.

Art. 3º Independerá da licitação:
I – a contratação de serviço prevista no inciso I do artigo 1º destas normas;
II – a delegação de execução de serviço, em qualquer de suas modalidades, quando

não acudir interessado à licitação anterior e desde que mantidas as condições
preestabelecidas;

III – a delegação temporária da execução de serviço, em qualquer de suas modalidades
quando houver urgência para substituir entidade ou empresa executora, ou suprir fa-
lha ou deficiência na execução, com vistas a garantir a adequada, continuada, regu-
lar, segura e eficaz prestação do serviço;

IV – a critério da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, a delegação de execução de
serviço que corresponder a simples prolongamento do itinerário de serviço existente
e desde que não exceda a 25% (vinte e cinco por cento) da extensão originalmente
contratada ou permitida.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso III deste artigo a Secretaria dos Negócios
Metropolitanos deverá pôr em imediata licitação o serviço, sem prejuízo da providência ali
mencionada.
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Título II
Da Licitação

Seção I
Do Processamento

Art. 4º O procedimento da licitação será iniciado através de Resolução baixada pelo Secre-
tário dos Negócios Metropolitanos, que conterá indicação sucinta de seu objeto e nomeação
da Comissão Julgadora.

Parágrafo único. Com base na Resolução de que trata o caput deste artigo, será aberto pro-
cesso administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, no qual serão juntados
oportunamente:

I – edital e respectivos anexos;
II – comprovante das publicações do edital resumido;
III – original das propostas e dos documentos que as instruírem;
IV – atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
V – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação;
VI – atos de adjudicação e de homologação do objeto da licitação;
VII – recursos eventualmente apresentados pelos interessados e respectivas manifesta-

ções e decisões;
VIII – despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso;
IX – termo de contrato ou termo de compromisso e autorização de operação de linha, no

caso de permissão;
X – outros comprovantes de publicações;
XI – demais documentos relativos à licitação.

Art. 5º O Edital conterá o número de ordem em série anual, a finalidade da licitação, a men-
ção de que será regida por estas normas, o local, o dia e hora para recebimento da documen-
tação e propostas, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará o seguinte:

I – objeto da licitação, em descrição clara e sucinta;
II – requisitos de participação e forma de apresentação das propostas;
III – critérios de qualificação;
IV – critérios para julgamento;
V – sanções previstas em decreto e nas presentes normas;
VI – critérios para o cálculo e fixação das tarifas;
VII – local e horário em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos

relativos à licitação;
VIII – outras indicações necessárias.

§ 1º Original do edital deverá ser datado e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo
no processo da licitação, e dele extraindo-se as cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação.

§ 2º O edital será publicado, em resumo, no DO do Estado, durante três dias consecutivos, e
uma ou mais vezes em jornal diário da Capital do Estado, com a indicação do local em que os
interessados poderão obter o texto integral e todas as informações sobre o objeto da licitação.

Seção II
Da Qualificação

Art. 6º Para qualificação nas licitações, exigir-se-á dos interessados documentação relativa à:
I – personalidade jurídica;
II – capacidade técnica;
III – idoneidade financeira.
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§ 1º A documentação relativa à personalidade jurídica consiste em:
a. cédula de identidade;
b. inscrição comercial, no caso de firma individual;
c. ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados da ata arqui-
vada da assembléia da última eleição da diretoria.

§ 2º A documentação relativa à capacidade técnica consiste em:
a. registro ou inscrição na entidade profissional competente.

§ 3º A documentação relativa à idoneidade financeira consiste em:
a. inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes;
b. prova de capital integralizado correspondente a um mínimo de Obrigações Reajustáveis do

Tesouro Nacional, a ser fixado em Edital, mediante apresentação da ata da última assem-
bléia registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedade por ações e, de contra-
to social devidamente registrado em suas alterações nos demais casos;

c. último balanço e respectivo demonstrativo de resultado, publicados na imprensa oficial, no
caso de sociedade por ações; nos demais casos, balanço e demonstrativo de resultado
autenticados, certificados por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

d. atestado de Idoneidade Financeira da Empresa, expedido no lugar de sua sede por dois
estabelecimentos bancários que, por si ou pelos seus acionistas detentores de seu contro-
le e administração, não participem do capital ou da direção da empresa, cuja validade não
deve ultrapassar 60 dias da data de sua expedição;

e. certidão negativa de pedido de falência ou concordata, passada pelo distribuidor judicial da
sede da Empresa, abrangendo 5 (cinco) anos anteriores cuja validade não deve ultrapas-
sar 60 (sessenta) dias da data de sua expedição;

f. certidão negativa do Imposto de Renda;
g. certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;
h. certidão de regularidade de situação expedida pelo Instituto Nacional de Previdência Social;
i. certidão de regularidade de situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Pro-

grama de Integração Social;
j. documento comprobatório de recolhimento da Contribuição Sindical, Patronal e de Empregados.

Seção III
Do Julgamento

Art. 7º A licitação será processada e julgada com observância do seguinte procedimento:
I – abertura dos envelopes “documentação de habilitação” e sua apreciação;
II – devolução dos envelopes “proposta técnica” fechados, aos licitantes inabilitados,

desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação;
III – abertura dos envelopes “proposta técnica” dos licitantes habilitados, desde que

transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência ex-
pressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

IV – classificação das propostas.

§ 1º As propostas serão classificadas por ordem numérica a partir da mais vantajosa, a que
se atribuirá o primeiro lugar.

§ 2º A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, desclassificar licitantes,
por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, se a Administração tiver notícia de qualquer fato ou circunstância, an-
terior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade fi-
nanceira, técnica ou administrativa; ou no caso do artigo 8º, § 2º.
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§ 3º A abertura dos envelopes “documentação” e “proposta” será realizada sempre em ato
público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitan-
tes presentes, facultativamente, e pelo presidente da Comissão.

§ 4º Todos os documentos e envelopes “proposta” serão rubricados pelos licitantes presen-
tes e pelo presidente da Comissão.

§ 5º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promo-
ção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

Art. 8º A execução dos serviços de que trata estas normas será contratada com o licitante
classificado em primeiro lugar.

§ 1º O licitante vencedor será notificado para, no prazo que a Administração estabelecer, satisfa-
zer os requisitos previstos no edital para a contratação ou assinatura de termo de compromisso.

§ 2º Ocorrendo desclassificação do licitante vencedor por desatendimento da notificação a que
se refere este artigo, ou na hipótese do § 2º do artigo 7º a Administração poderá convocar se-
gundo a ordem de classificação outros licitantes se não preferir proceder à nova licitação.

Art. 9º No julgamento das licitações serão considerados os seguintes fatores:
I – capacidade econômico-financeira da empresa;
II – localização das garagens;
III – instalações das garagens e administração da empresa;
IV – recursos humanos alocados na administração e nas garagens da empresa;
V – reserva técnica da frota de ônibus;
VI – experiência e desempenho anterior da empresa;
VII – interferências de itinerários;
VIII – área de atuação da empresa;
IX – idade média atual da frota.

Parágrafo único. Ocorrendo empate no julgamento das propostas, será dada preferência em
igualdade de condições, à empresa que, na ordem:

I – for permissionária da Região Metropolitana de São Paulo;
II – for mais antiga;
III – servir em maior extensão, na data da abertura da licitação;
IV – realize maior número de viagens, na data de abertura da licitação.

Art. 10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital.

Art. 11. A licitação será anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento
e poderá ser revogada, a juízo exclusivo do Secretário dos Negócios Metropolitanos, quando
for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público. Em qualquer caso a deci-
são deverá ser fundamentada.

Título III
Dos Contratos e dos Termos de Compromisso

Seção I
Dos Prazos

Art. 12. O prazo máximo das contratações previstas nos incisos I e II do artigo 1º destas nor-
mas será de 5 anos, fixado, em cada caso, em função das peculiaridades da operação do ser-
viço a ser contratado e dos investimentos necessários.

§ 1º No caso da contratação prevista no inciso II do artigo 1º destas normas o prazo deverá
constar do respectivo edital de licitação.

§ 2º O prazo máximo estabelecido neste artigo poderá ser renovado por igual período nos casos de
contratação para operação do serviço mediante utilização de veículos movidos à tração elétrica.
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Art. 13. O contrato somente poderá ser prorrogado, a critério da Secretaria dos Negócios
Metropolitanos, durante o período em que se processa a nova licitação.

Art. 14. As permissões previstas no inciso III do artigo 1º destas normas serão outorgadas
pelo prazo máximo de 5 anos, podendo ser prorrogado a critério da Secretaria dos Negócios
Metropolitanos.

Art. 15. A transferência do controle acionário, ou alteração na pessoa jurídica que importar
em transferência do controle da empresa contratada ou permissionária, dependerá de prévia
anuência da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 16. É vedada a transferência para outra empresa, de serviço objeto de contrato ou permissão.

Seção II
Das Penalidades

Art. 17. Pela inobservância das disposições relativas às contratações e/ou permissões, as
empresas contratadas ou permissionárias estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I – advertência;
II – multa;
III – rescisão unilateral do contrato ou cassação de permissão.

§ 1º Normas Complementares regularão a aplicação das penalidades mencionadas nos inci-
sos I e II deste artigo e fixadas no Decreto.

§ 2º As multas poderão ser agravadas nos casos de reincidência, na forma prevista em nor-
mas complementares.

Art. 18. Caberá rescisão unilateral de contrato ou a cassação de permissão nos casos:
I – falência ou dissolução da empresa;
II – interrupção ou suspensão de serviço, salvo motivo de força maior, comunicado ime-

diatamente à Secretaria dos Negócios Metropolitanos e por esta reconhecido;
III – transferência de controle acionário ou alteração na pessoa jurídica que importar em

transferência do controle da empresa, sem a prévia anuência da Secretaria dos Ne-
gócios Metropolitanos;

IV – superveniência de incapacidade técnico-operacional ou econômico-financeira, com-
provada;

V – cerceamento das atividades de auditoria na empresa;
VI – reincidência da empresa, num período de 12 (doze) meses, em mais de 5 infrações

da mesma espécie, como tal relacionada em normas complementares;
VII – não recolhimento pela empresa, nos prazos estipulados, do valor das multas que lhe

forem aplicadas.
VIII – transferência a outra empresa do contrato ou da permissão.

Art. 19. A rescisão unilateral do contrato ou a cassação da permissão, de competência da
Secretaria dos Negócios Metropolitanos, serão declaradas em processo regular, assegurada
ampla defesa à empresa.

Art. 20. A rescisão unilateral do contrato, ou a cassação da permissão, impedirá a empresa
de habilitar-se perante a Secretaria dos Negócios Metropolitanos, para a prestação de qual-
quer novo serviço durante o prazo de 3 anos.

Título IV
Dos Recursos

Art. 21. Dos atos da Comissão Julgadora cabe recurso, com efeito suspensivo, ao Secretário
dos Negócios Metropolitanos, no prazo de 5 (cinco) dias da intimação do ato, que se fará me-
diante publicação no Diário Oficial do Estado.
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Art. 22. Da aplicação das penalidades previstas no artigo 17, incisos I, II e III cabe recurso ao
Secretário dos Negócios Metropolitanos, no prazo de 15 dias da intimação do ato que se fará
mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. O recurso previsto nos incisos I e II do artigo 17 tem efeito suspensivo.

Título V
Disposições Gerais

Art. 23. Na contagem dos prazos estabelecidos nestas normas excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia útil,
se recair em dia sem expediente.

Notas sobre a Resolução SNM n. 82/80
[1] Vide Lei Complementar Federal n. 14, de 8 de junho de 1973, à pág. 40.

[2] Vide Decreto Estadual n. 10.951, de 13 de dezembro de 1977, à pág. 307.

[3] Vide Decreto Estadual n. 15.451, de 30 de julho de 1980, à pág. 339.

RESOLUÇÃO SNM N. 114,
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1980
DELEGA ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS AO ASSISTENTE TÉCNICO PARA COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO

DOS TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS POR ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NA REGIÃO METROPOLITANA DE

SÃO PAULO

O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos, no uso das suas atribuições e com
base no disposto na alínea e, item II, do artigo 25, do Decreto n. 10.951, de 13 de dezembro
de 1977,[1] e no Decreto n. 15.451, de 30 de julho de 1980,[2] resolve:

Art. 1º Delegar ao Assistente Técnico para Coordenação da Operação dos Transportes In-
termunicipais por ônibus e microônibus na Região Metropolitana de São Paulo, designado
através da Resolução SNM n. 113/80, as seguintes atribuições e competências:
a. cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Resolução SNM n. 44/80, tomando as pro-

vidências necessárias, expedindo atos e documentos, quando, isolada ou simultaneamente,
ocorrerem: alteração das tarifas das linhas municipais de cada um dos Municípios da Região
Metropolitana de São Paulo, da tarifa do metrô e da base tarifária das linhas intermunicipais de
transporte coletivo por ônibus e microônibus, na Região Metropolitana de São Paulo;

b. determinar e expedir os atos e os documentos relativos a:
1. alteração de horários (remanejamento, redução ou aumento);
2. alteração de itinerário (prolongamento, redução ou modificação);
3. seccionamento tarifário (estabelecimento ou eliminação).

c. desempenhar os serviços relativos ao cadastramento dos veículos das frotas de ônibus, as-
sinando e apondo vistos nos Certificados de Registro, fichas de inspeção, bem como, nos
Certificados de Propriedade, autorizando ou impedindo substituição de veículos e suas
transferências;

d. fiscalizar e supervisionar os serviços de transportes públicos de passageiros, no que se re-
fere: cumprimento dos horários, itinerários, condições dos terminais, documentação dos
veículos, estado geral dos veículos, frota de ônibus em operação, aplicação das tarifas, co-
municação visual, atendimento aos usuários, composição da tripulação, dentre outros;
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e. aplicar, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Decreto n. 15.451/80, penalida-
des aos infratores das disposições aprovadas pelo Decreto n. 36.780/60, exceto cassa-
ção de permissão.

Parágrafo único. No caso de eventos especiais, tais como festas cívicas, obras, visitas de auto-
ridades e outros, o Assistente Técnico para Coordenação de Operação de Transportes Intermu-
nicipais poderá efetuar as modificações necessárias à regularização dos serviços de transportes
públicos intermunicipais de passageiros, expedindo os respectivos atos e determinações.

Art. 2º Para desempenho de suas funções, o Assistente Técnico para Coordenação de
Operação de Transportes Intermunicipais utilizar-se-á dos serviços técnicos da Empresa Me-
tropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Silvio Fernandes Lopes – Secretário dos Negócios Metropolitanos.

Notas sobre a Resolução n. 114/80
[1] Vide Decreto Estadual n. 10.951, de 13 de dezembro de 1977, à pág. 307.

[2] Vide Decreto Estadual n. 15.451, de 30 de julho de 1980, à pág. 339.

DECRETO N. 19.835,
DE 29 DE OUTUBRO DE 1982
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE

PASSAGEIROS, DE INTERESSE METROPOLITANO, SOB O REGIME DE FRETAMENTO

José Maria Marin, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
decreta:

Art. 1º Fica aprovado o anexo Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passa-
geiros, de Interesse Metropolitano, sob regime de fretamento.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

José Maria Marin – Governador do Estado.

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS,
DE INTERESSE METROPOLITANO, SOB O REGIME DE FRETAMENTO

Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 1º As presentes normas disciplinam os serviços de transporte coletivo de passageiros,
de interesse metropolitano, sob o regime de fretamento.

Parágrafo único. As presentes normas aplicam-se no que couber, ao transporte particular me-
diante a utilização de veículo próprio.

Art. 2º Os serviços de transporte coletivo de passageiros, de interesse metropolitano, obje-
to deste Regulamento, classificam-se em:

I – serviço de fretamento contínuo;
II – serviço de fretamento eventual; e
III – serviço particular com veículo próprio.
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Art. 3º Compete à Secretaria dos Negócios Metropolitanos, autorizar, disciplinar e fiscalizar
os serviços previstos nas presentes normas.

Art. 4º Somente poderão operar os serviços de que tratam as presentes normas as empre-
sas ou entidades que estiverem registradas, para esse fim específico, na Secretaria dos Ne-
gócios Metropolitanos.

Parágrafo único. O registro poderá ser cancelado a qualquer tempo por motivo de interes-
se público.

Capítulo II
Do Registro (ou Cadastro)

Art. 5º Os pedidos de registro e suas renovações formulados por empresas ou entidades
destinadas a explorar serviços de transporte coletivo de passageiros, de interesse metropoli-
tano, sob o regime de fretamento, deverão ser dirigidos ao Secretário dos Negócios Metropo-
litanos e instruídos com a seguinte documentação:

I – relativa à personalidade jurídica:
a. prova do registro da empresa individual no Registro do Comércio;
b. ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente arquivados no Registro do

Comércio, em se tratando de sociedades e, no caso de sociedades anônimas, certidão
fornecida pela Junta Comercial da ata da Assembléia que elegeu a última Diretoria;

c. inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes;
d. prova de registro na Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, quando for o caso.

II – relativa aos titulares, sócio-gerentes e dirigentes:
a. cópia autenticada da cédula de identidade;
b. atestado de antecedentes criminais;
c. certidões negativas da Justiça Federal e da Justiça Estadual.

III – relativa à capacidade técnica e operacional:
a. inventário com descrição pormenorizada das instalações e do aparelhamento téc-

nico, adequado e disponível para a realização dos serviços;
b. relação das equipes técnica e administrativa da empresa;
c. relação dos veículos disponíveis para a realização do serviço e comprovação da

plena propriedade de, pelo menos 3 (três) veículos dos tipos ônibus rodoviário ou
microônibus, com a idade máxima de 5 (cinco) anos;

d. prova de disponibilidade de garagem e oficina, próprias ou alugadas, adequadas para
atendimento dos serviços de manutenção, estacionamento e circulação da frota.

IV – relativa à capacidade financeira e ao cumprimento das obrigações tributárias e tra-
balhistas:
a. prova de capital integralizado correspondente a 10.000 (dez mil) Obrigações Rea-

justáveis do Tesouro Nacional – ORTN;
b. certidão negativa de pedido de falência ou de concordata, expedida pelo distribui-

dor da sede de seu principal estabelecimento;
c. atestados de idoneidade financeira fornecidos por 2 (dois) estabelecimentos bancários;
d. certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;
e. prova de situação de regularidade de recolhimento do ISTR;
f. prova de cumprimento das normas de nacionalização do trabalho e da Previdên-

cia Social.

Art. 6º As empresas e entidades que operem serviço particular com veículo próprio instrui-
rão o pedido de registro com os documentos referentes à comprovação da personalidade ju-
rídica e da propriedade dos veículos, mencionados no artigo 5º deste Regulamento.
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Art. 7º Deferido o registro, a Secretaria dos Negócios Metropolitanos expedirá o competen-
te certificado de autorização de operação.

§ 1º Os documentos necessários ao registro ou as renovações deverão ser atualizados
anualmente.

§ 2º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá exigir a qualquer tempo a renovação
do registro.

§ 3º Será de 5 (cinco) anos o prazo de validade do registro.

Art. 8º As empresas que operem serviços de fretamento comunicarão à Secretaria dos Ne-
gócios Metropolitanos quaisquer alterações relativas à sua personalidade jurídica, capacidade
técnica ou idoneidade financeira, e, as que operem serviços particulares, as alterações refe-
rentes à personalidade jurídica e à propriedade dos veículos utilizados.

Art. 9º Os documentos especificados neste Capítulo poderão ser substituídos pela apresen-
tação do registro no Departamento de Estradas de Rodagem, nos termos do Decreto n.
13.691, de 11 de julho de 1979, que comprove que os documentos exigidos neste Decreto
já foram apresentados àquela autarquia.

Capítulo III
Da Classificação dos Serviços

Art. 10. Fretamento contínuo é o serviço prestado a um cliente pessoa jurídica, mediante
contrato escrito, tendo por objeto o transporte de empregados, dirigentes de empresas e es-
tudantes, por um número determinado de viagens.

§ 1º A empresa transportadora, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da contratação, co-
municará por escrito à Secretaria dos Negócios Metropolitanos a prestação de serviço defini-
do neste artigo, apresentando comprovante no prazo de 10 (dez) dias a referida comunicação.

§ 2º Qualquer alteração do contrato ou sua rescisão, bem assim o término da prestação do ser-
viço, serão comunicados à Secretaria dos Negócios Metropolitanos pela empresa transportado-
ra, no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua ocorrência, juntando uma via do documento.

Art. 11. Fretamento eventual é o serviço prestado a um cliente ou a um grupo de pessoas,
mediante contrato escrito, para uma viagem.

§ 1º Quando o transporte eventual for de natureza turística, observado o que dispõe a Empre-
sa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, a empresa transportadora comunicará a realização da
viagem de fretamento eventual à Secretaria dos Negócios Metropolitanos, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a contar da data da contratação.

§ 2º Nos demais casos de fretamento eventual, a empresa transportadora deverá requerer à
Secretaria dos Negócios Metropolitanos autorização com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas, para a realização da viagem.

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a autorização fica condicionada à caracterização da
eventualidade e excepcionalidade da viagem, a critério da Secretaria dos Negócios Metro-
politanos.

Art. 12. Serviço particular com veículo próprio, é a atividade realizada pela empresa ou enti-
dade no exclusivo transporte de pessoas relacionadas com sua atividade-fim.

Parágrafo único. O veículo será dirigido por empregado da empresa ou entidade.

Capítulo IV
Dos Veículos

Art. 13. Os serviços de transporte definidos no artigo 1º serão executados por veículos que
atendam às condições de segurança, conforto, higiene, bem como às especificações exigidas
pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos e disposições do Código Nacional de Trânsito.
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§ 1º Nenhum veículo poderá modificar suas características, sem prévia autorização da autori-
dade de trânsito.

§ 2º A inclusão ou a exclusão de veículos da frota deverá ser previamente autorizada pela Se-
cretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 14. Além dos requisitos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, os veículos deverão
estar equipados com tacógrafo.

§ 1º Sempre que necessário, a critério da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, poderá ser
exigida a exibição do disco de tacógrafo.

§ 2º Para o fim previsto no parágrafo anterior, a empresa ou entidade é obrigada a conservar
os discos de tacógrafo por 12 (doze) meses.

Art. 15. Os veículos utilizados no serviço de fretamento deverão apresentar:
I – na parte externa:

a. cores e desenhos aprovados pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
b. inscrição visível da firma ou razão social da empresa;
c. número de ordem do veículo;
d. no letreiro frontal, o nome do cliente, no caso de fretamento contínuo;
e. a expressão “fretamento metropolitano”, na hipótese de fretamento contínuo.

II – na parte interna, perfeitamente visível:
a. os endereços e telefones da empresa transportadora e da Secretaria dos Negó-

cios Metropolitanos, para reclamações;
b. o certificado de vistoria pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
c. o cartão de identificação da tripulação.

Art. 16. Para ser utilizado, o veículo deve ser vistoriado e aprovado previamente pela Secre-
taria dos Negócios Metropolitanos.

Parágrafo único. Os veículos-ônibus e microônibus, deverão ter 1 (uma) porta e poltronas ro-
doviárias.

Art. 17. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos, fará a vistoria dos veículos sempre que
julgar conveniente.

Art. 18. Os veículos registrados no serviço de fretamento não poderão ser utilizados no trans-
porte regular e vice-versa.

Capítulo V
Do Pessoal de Serviço

Art. 19. A tripulação dos veículos do serviço de fretamento deverá estar uniformizada, osten-
tando identificação funcional.

Capítulo VI
Do Controle Operacional

Art. 20. As empresas de fretamento deverão enviar previamente os roteiros das viagens con-
tratadas à Secretaria dos Negócios Metropolitanos que poderá alterá-los, tendo em vista o
melhor desempenho do fluxo viário.

Capítulo VII
Das Penalidades

Art. 21. Será aplicada à empresa transportadora multa no valor de 2 (duas) Obrigações Rea-
justáveis do Tesouro Nacional – ORTN quando:

I – não estiver uniformizada e identificada a tripulação nos termos do artigo 19;
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II – no interior do veículo não estiverem afixados os cartões de identificação da tripula-
ção e outras indicações exigíveis;

III – deixar a empresa de atender às notificações ou determinações referentes ao serviço;
IV – forem negados esclarecimentos à fiscalização;
V – não forem exibidos ou apresentados à fiscalização documentos pela mesma exigíveis;
VI – deixar de atualizar os documentos relativos ao registro e suas renovações.

Art. 22. Será aplicada multa no valor de 5 (cinco) ORTN quando:
I – a empresa transportar passageiros além da lotação permitida;
II – for utilizado veículo com o certificado da vistoria vencido;
III – ocorrer retardamento na entrega dos elementos estatísticos ou outros que venham a

ser exigidos pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos da empresa.

Art. 23. Será aplicada multa no valor de 10 (dez) ORTN quando:
I – a empresa utilizar veículo não registrado na Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
II – for mantido em serviço preposto da empresa cujo afastamento foi exigido pela Se-

cretaria dos Negócios Metropolitanos;
III – ocorrer cobrança indevida a qualquer título;
IV – for recusada ou dificultada a viagem a agente da fiscalização em serviço;
V – a empresa infringir qualquer das disposições do presente Regulamento.

Art. 24. Será aplicada multa no valor de 15 (quinze) ORTN quando a empresa:
I – recusar o fornecimento de elementos estatísticos à Secretaria dos Negócios Metro-

politanos;
II – utilizar veículo de outra empresa sem autorização da Secretaria dos Negócios Metro-

politanos, salvo em caso de socorro;
III – utilizar veículos cujas especificações foram alteradas sem submetê-los previamente à

nova vistoria.

Art. 25. Será aplicada multa no valor de 20 (vinte) ORTN quando:
I – a empresa proceder de modo a induzir o público a erro, com relação às finalidades

do serviço;
II – o agente da fiscalização for desacatado por Diretor, gerente ou preposto da empresa;
III – for recusada a entrega do disco do tacógrafo quando requisitado pela Secretaria dos

Negócios Metropolitanos;
IV – faltar ou apresentar-se com defeito equipamento obrigatório exigido pelo Código Na-

cional de Trânsito.

Art. 26. Será aplicada multa no valor de 25 (vinte e cinco) ORTN quando:
I – a empresa utilizar qualquer documento adulterado ou falsificado;
II – a empresa adulterar o disco do tacógrafo;
III – a empresa apresentar elementos estatísticos que não correspondam ao real trans-

porte de passageiros;
IV – o motorista dirigir o veículo de modo a comprometer a segurança ou conforto dos

passageiros;
V – o veículo em operação não apresentar condições de perfeita segurança;
VI – for mantido em serviço veículo cuja retirada tenha sido exigida pela Secretaria dos

Negócios Metropolitanos.

Art. 27. Será aplicada multa em dobro em caso de reincidência da empresa na mesma infra-
ção no prazo de 1 (um) ano.

Art. 28. As empresas não registradas nos termos deste Regulamento que executarem os ser-
viços definidos no artigo 1º, terão seus veículos apreendidos, aplicando-se-lhes multa no va-
lor de 25 (vinte e cinco) ORTN.
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Art. 29. Será aplicada a pena de cassação do registro quando a empresa transportadora:
I – desviar suas finalidades, agindo dolosamente em detrimento dos demais serviços de

transporte;
II – deixar de recolher as multas definitivamente aplicadas no prazo de 30 (trinta) dias, a

contar da notificação;
III – cometer infrações de natureza grave ao presente Regulamento;
IV – não renovar o registro se exigida a renovação.

Parágrafo único. Aplicada a pena a que se refere o presente artigo, a empresa poderá obter
novo registro somente depois de transcorrido 1 (um) ano e a critério da Secretaria dos Negó-
cios Metropolitanos.

Art. 30. A aplicação das penalidades previstas neste Capítulo competirá:
I – ao Secretário dos Negócios Metropolitanos, nos casos de cassação do registro pre-

vistos no artigo 28;
II – ao Chefe de Gabinete nos demais casos.

Capítulo VIII
Dos Recursos

Art. 31. Das decisões do Chefe de Gabinete caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da publicação do ato no Diário Oficial, ao Secretário dos Negócios Metropolitanos.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade superior sempre por intermédio de quem
praticou o ato recorrido, que poderá, todavia, reconsiderar sua própria decisão no prazo de
10 (dez) dias ou fazê-lo subir devidamente informado.

Art. 32. Das decisões do Secretário dos Negócios Metropolitanos caberá pedido de reconsi-
deração, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do ato no Diário Oficial.

Capítulo IX
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 33. As empresas transportadoras em atividade terão, a contar da entrada em vigor das
presentes normas, os prazos de:

I – 90 (noventa) dias para o registro previsto no Capítulo II;
II – 180 (cento e oitenta) dias para atender às demais exigências de caráter operacional

previstas nas presentes normas.

Parágrafo único. Fica assegurada a execução dos contratos de fretamento em curso na data
da edição deste Decreto, desde que as empresas ou entidades interessadas remetam cópia
dos instrumentos correspondentes no prazo de 30 (trinta) dias, à Secretaria dos Negócios Me-
tropolitanos.

Art. 34. O Secretário dos Negócios Metropolitanos poderá expedir instruções complementa-
res às presentes normas.

José Maria Marin – Governador do Estado.
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INSTRUÇÃO SNM N. 3,
DE 7 DE MARÇO DE 1983
INSTRUÇÕES SOBRE O MODO E FORMA DE PROCEDER AO REGISTRO DE EMPRESAS OU ENTIDADES PARA

OPERAÇÃO DE SERVIÇOS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE COLETIVO POR FRETAMENTO

Disposições Gerais

Art. 1º Somente podem operar os serviços metropolitanos de transporte coletivo por freta-
mento as empresas e entidades que se registrem para esse fim, na SNM.

Art. 2º Poderão registrar-se na SNM, para o fim de operar os serviços metropolitanos de
transporte coletivo por fretamento contínuo e eventual, assim definidos nos artigos 10 e 11 do
Regulamento aprovado pelo Decreto n. 19.835/82, as empresas ou entidades devidamente
constituídas que comprovem capacidade técnica, operacional e financeira, inscritas, quando
for o caso, na EMBRATUR.

Parágrafo único. Poderão registrar-se para o fim de operar os serviços de transporte de pes-
soas relacionadas com sua atividade-fim as empresas ou entidades legalmente constituídas e
que sejam proprietárias dos veículos a serem utilizados nos serviços de transporte.

Do Registro para Operação de Serviços de Transporte por Fretamento Contínuo e
Eventual

Art. 3º Os pedidos de registros e suas renovações formulados por empresas ou entidades
destinadas a explorar serviços de transporte coletivo de passageiros, de interesse metropoli-
tano, sob o regime de fretamento, contínuo e eventual, deverão ser dirigidos ao Secretário dos
Negócios Metropolitanos e instruídos com a seguinte documentação:

I – relativa à personalidade jurídica:
a. prova do registro da empresa individual no Registro do Comércio;
b. ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente arquivados no Registro do

Comércio, em se tratando de sociedade e, no caso de sociedades anônimas, certidão
fornecida pela Junta Comercial da ata da Assembléia que elegeu a última diretoria;

c. inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte;
d. prova de registro na Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, quando for o

caso.
II – relativa aos titulares, sócios-gerentes e dirigentes:

a. cópia autenticada da cédula de identidade;
b. atestado de antecedentes criminais;
c. certidões negativas da Justiça Federal e da Justiça Estadual.

III – relativa à capacidade técnica e operacional:
a. inventário com descrição pormenorizada das instalações e do aparelhamento téc-

nico, adequado e disponível para a realização dos serviços;
b. relação das equipes técnicas e administrativas da empresa;
c. relação dos veículos disponíveis para a realização do serviço e comprovação da

plena propriedade de, pelo menos, 3 veículos dos tipos ônibus rodoviário ou mi-
croônibus, com a idade máxima de 5 anos;

d. prova de disponibilidade de garagem e oficina, próprias ou alugadas, adequadas para
atendimento dos serviços de manutenção, estacionamento e circulação da frota.

IV – relativa à capacidade financeira e ao cumprimento das obrigações tributárias e tra-
balhistas:
a. prova de capital integralizado correspondente a 10.000 Obrigações Reajustáveis

do Tesouro Nacional – ORTN’s;
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b. certidão negativa de pedido de falência ou de concordata, expedida pelo distribui-
dor da sede de seu principal estabelecimento;

c. atestados de idoneidade financeira fornecidos por 2 estabelecimentos bancários;
d. certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;
e. prova de situação de regularidade de recolhimento do ISTR;
f. prova de cumprimento das normas de nacionalização do trabalho e da previdên-

cia social.

Parágrafo único. Não poderão figurar na relação a que se refere a letra c do inciso III, os veículos
registrados em qualquer órgão da Administração Pública para transporte regular de passageiros.

Art. 4º O certificado válido de registros no DER para exploração de serviços intermunicipais
de transporte coletivo por fretamento, em qualquer modalidade, substitui a documentação
para a inscrição de empresas e entidades na SNM.

Parágrafo único. O registro mediante a apresentação do certificado do DER deverá ser reno-
vado no prazo de 30 dias, mediante a apresentação dos documentos referidos no artigo 3º,
destas instruções.

Do Registro para Operação de Serviços de Transporte de Pessoas Relacionadas com
a Atividade-Fim da Empresa ou Entidade

Art. 5º Os pedidos de registros formulados por empresas ou entidades que queiram operar
os serviços de transporte de pessoas relacionadas com sua atividade-fim, deverão ser dirigi-
dos ao Secretário dos Negócios Metropolitanos e instruídos com a documentação indicada
no artigo 3º, incisos I e II, destas instruções, mais a xerocópia autenticada do certificado de
propriedade de cada veículo.

Disposições Finais

Art. 6º Feito o registro, a SNM expedirá Certificado de Autorização de Operação.

Parágrafo único. O Certificado será expedido após 20 dias do registro.

Art. 7º Os documentos necessários ao registro ou as renovações deverão ser atualizadas
anualmente.

Art. 8º A SNM poderá exigir a qualquer tempo a renovação do registro.

Art. 9º Será de 5 anos o prazo de validade do registro.

Art. 10. Não se concederá novo registro à empresa ou entidade cujo registro tenha sido cas-
sado há menos de 5 anos.

Art. 11. As empresas que operem serviços de fretamento contínuo e eventual comunicarão à
SNM quaisquer alterações à sua personalidade jurídica, capacidade técnica ou idoneidade fi-
nanceira, e as que operem serviços particulares, as alterações referentes à personalidade ju-
rídica e à propriedade dos veículos utilizados.

Art. 12. As empresas ou entidades que estejam operando serviços metropolitanos de trans-
porte coletivo por fretamento, ainda não inscritas na SNM, poderão registrar-se no prazo de
90 dias, para os fins previstos nestas instruções.

Art. 13. O transporte clandestino ou irregular será reprimido na forma da lei, procedendo-se
à apreensão dos veículos nele utilizados, pagas as despesas pelo infrator, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade penal.

Parágrafo único. O veículo apreendido só poderá ser liberado pela autoridade competente, a
requerimento de seu proprietário e após a abertura do inquérito policial.
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DECRETO N. 20.846,
DE 11 DE MARÇO DE 1983[1]

DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE REGULAR

José Maria Marin, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
decreta:

Art. 1º Compete à Secretaria dos Negócios Metropolitanos dispor sobre a execução e au-
torizar, disciplinar, supervisionar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo de passageiros
e também o sistema viário de interesse metropolitano, executados com finalidade comercial
na Região Metropolitana da Grande São Paulo.

Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria dos Negó-
cios Metropolitanos deverá promover a compatibilização dos serviços ali referidos, objetivan-
do sua integração com os demais serviços de transporte coletivo de passageiros e sistema
viário executados na Região Metropolitana, respeitada a competência de outras entidades da
Administração Pública.

Art. 5º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá delegar a execução dos serviços
de que trata o artigo 1º deste Decreto, a empresas, mediante a outorga de permissão, com-
petindo ao Governador do Estado a fixação e as revisões de tarifas.

§ 1º Às permissões outorgadas para a execução de serviços metropolitanos de transporte co-
letivo regular, aplicam-se as Normas e Diretrizes aprovadas pelo Decreto n. 36.780, de 17 de
junho de 1960, contidas nos Títulos II (Da Permissão), III (Das Condições do Regime da Per-
missão), IV (Dos Deveres das Permissionárias), V (Da Comissão de Tráfego), VI (Das Penalida-
des) e no artigo 24 do Título VI (Das Disposições Gerais), ressalvada a competência prevista
no artigo 1º e parte final, do artigo 2º, deste Decreto.

§ 2º A Comissão de Tráfego, órgão da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, subordinada
ao Titular da Pasta, competente para julgar recursos de suas decisões, será composta de 5
(cinco) membros, designados pelo Secretário, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo:

I – 2 (dois) engenheiros da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São
Paulo S/A. – EMPLASA;

II – 1 (um) funcionário da Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
III – 1 (um) Procurador do Estado em exercício na Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
IV – 1 (um) representante das permissionárias dos serviços metropolitanos de transporte

coletivo regular, indicado pelo respectivo Sindicato, em lista tríplice.

Art. 3º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos baixará no prazo de 120 (cento e vinte)
dias as normas e diretrizes necessárias à complementação deste Decreto, que se aplica aos
casos pendentes, respeitadas as situações das permissionárias de serviços metropolitanos de
transporte coletivo regular já em exploração.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

José Maria Marin – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 20.846/83
[1] Em vista das incorreções com que foi publicado, este Decreto foi revogado e teve sua

redação substituída pelo Decreto Estadual n. 20.876, de 23 de março de 1983, que
transcrevemos a seguir.
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DECRETO N. 20.876,
DE 23 DE MARÇO DE 1983[1]

DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE REGULAR

André Franco Montoro, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º Compete à Secretaria dos Negócios Metropolitanos dispor sobre a execução e au-
torizar, disciplinar, supervisionar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo de passageiros
e também o sistema viário de interesse metropolitano, executados com finalidade comercial
na Região Metropolitana da Grande São Paulo.

Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria dos Negó-
cios Metropolitanos deverá promover a compatibilização dos serviços ali referidos, objetivan-
do sua integração com os demais serviços de transporte coletivo de passageiros e sistema
viário executados na Região Metropolitana, respeitada a competência de outras entidades da
Administração Pública.

Art. 2º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá delegar a execução dos serviços
de que trata o artigo anterior a empresas, mediante outorga de permissão.

Parágrafo único. Às permissões outorgadas para a execução de serviços metropolitanos de
transporte coletivo regular, aplicam-se as Normas e Diretrizes aprovadas pelo Decreto n.
36.780, de 17 de junho de 1960, contidas nos Títulos II (Da Permissão), III (Das Condições do
Regime da Permissão), IV (Dos Deveres das Permissionárias), V (Da Comissão de Tráfego), VI
(Das Penalidades) e no artigo 24 do Título VI (Das Disposições Gerais), ressalvada a compe-
tência prevista no artigo 1º deste Decreto.

Art. 3º A Comissão de Tráfego, órgão da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, subordi-
nada ao Titular da Pasta, competente para julgar recursos de suas decisões, será composta
de 5 (cinco) membros, designados pelo Secretário, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo:

I – 2 (dois) engenheiros da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São
Paulo S/A. – EMPLASA;

II – 1 (um) funcionário da Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
III – 1 (um) Procurador do Estado em exercício na Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
IV – 1 (um) representante das permissionárias dos serviços metropolitanos de transporte

coletivo regular, indicado pelo respectivo sindicato, em lista tríplice.

Art. 4º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos baixará no prazo de 120 (cento e vinte)
dias as normas e diretrizes necessárias à complementação deste Decreto, que se aplica aos
casos pendentes, respeitadas as situações das permissionárias de serviços metropolitanos de
transporte coletivo regular já em exploração.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decre-
to n. 20.846, de 11 de março de 1983.

André Franco Montoro – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 20.876/83
[1] Revoga o Decreto Estadual n. 20.846, de 11 de março de 1983, vide à pág. 355.
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RESOLUÇÃO SNM N. 59,
DE 17 DE MAIO DE 1983
CONSTITUI A COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE COM A INCUMBÊNCIA DE OPINAR SOBRE ASSUNTOS

RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE INTERESSE METROPOLITANO SOB O REGIME

DE FRETAMENTO

O Secretário dos Negócios Metropolitanos, no uso de suas atribuições, resolve:

Art. 1º Fica constituída, junto ao Gabinete do Secretário dos Negócios Metropolitanos, Co-
missão Técnica Permanente com a incumbência de opinar sobre assuntos relativos aos ser-
viços de transporte coletivo de interesse metropolitano sob o regime de fretamento, ressalva-
das as atribuições legais dos demais órgãos.

Art. 2º A Comissão Técnica Permanente será constituída de:
– 1 (um) representante com indicação de suplente da Secretaria dos Negócios Metropolita-

nos, com seu Presidente;
– 1 (um) representante com indicação de suplente da área jurídica da Empresa Metropolitana

de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA;
– 1 (um) representante com indicação de suplente da área técnica de transportes da Empre-

sa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA;
– 1 (um) representante com indicação de suplente da Associação dos Empresários de Trans-

portes e Turismo do Estado de São Paulo;
– 1 (um) representante com indicação de suplente da Associação dos Transportadores de Tu-

ristas, Industriários, Colegiais e Similares do Estado de São Paulo.

Art. 3º A Comissão Técnica Permanente poderá, por iniciativa de quaisquer de seus mem-
bros, efetuar estudos sobre os serviços de transporte coletivo, de interesse metropolitano, sob
o regime de fretamento, ouvindo os órgãos técnicos da Secretaria dos Negócios Metropolita-
nos e da EMPLASA.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, tornando sem efeito o
disposto na Resolução SNM n. 94, de 23.12.82, Resolução SNM n. 95, de 23.12.82, Reso-
lução SNM n. 13, de 04.02.83 e Resolução SNM n. 14, de 04.02.83

Almino Affonso – Secretário dos Negócios Metropolitanos.

DECRETO N. 21.177,
DE 18 DE AGOSTO DE 1983
INSTITUI O PROGRAMA TROLEBUS NO ESTADO DE SÃO PAULO, CRIA O GRUPO EXECUTIVO DO

PROGRAMA, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

André Franco Montoro, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento no artigo 89 da Lei n. 9.717, de 30 de janeiro de 1967, decreta:

Art. 1º É instituído o Programa Trolebus no Estado de São Paulo com o objetivo de pro-
mover:

I – a melhoria no sistema de transporte urbano;
II – a substituição de derivados de petróleo pela utilização de energia elétrica nos trans-

portes;
III – a redução da poluição urbana;

IV – o incentivo à indústria nacional.
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Art. 2º É criado, junto ao Gabinete do Governador o Grupo Executivo do Programa Trolebus
no Estado de São Paulo.

Art. 3º O grupo criado pelo artigo anterior tem as atribuições de coordenar e desenvolver,
na Região Metropolitana da Grande São Paulo, e em cidades grandes e médias do interior, o
Programa Trolebus no Estado de São Paulo.

Art. 4º O Grupo Executivo do Programa Trolebus no Estado de São Paulo será integrado pe-
los seguintes membros:

I – (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento, com as funções de
Secretário-Executivo;

II – 1 (um) representante da Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
III – 1 (um) representante da Secretaria dos Transportes;
IV – 1 (um) representante da CESP – Companhia Energética de São Paulo;
V – mediante convite do Governador do Estado, 1 (um) representante da Prefeitura do

Município de São Paulo;
VI – 1 (um) técnico de reconhecida especialidade na matéria, designado pelo Governador

do Estado.

Art. 5º Dentro do Programa Trolebus no Estado de São Paulo, caberá:
I – ao Grupo Executivo do Programa:

a. elaborar as normas gerais do Programa;
b. estabelecer os critérios de avaliação dos programas e projetos das Prefeituras e

da Região Metropolitana da Grande São Paulo;
c. coordenar as demais atividades ligadas ao Programa;
d. credenciar entidades a prestar apoio técnico às Prefeituras do interior do Estado;
e. elaborar seu regimento interno.

II – à Secretaria de Economia e Planejamento:
a. equacionar financeiramente a disponibilidade global dos recursos a serem utiliza-

dos no Estado;
b. definir as prioridades de aplicações do Programa a nível estadual, tendo em vista os

projetos apresentados e os critérios definidos pelo Grupo Executivo do Programa.
III – à Secretaria dos Negócios Metropolitanos:

a. planejar, projetar e coordenar a implantação do Sistema Metropolitano de Trolebus;
b. apoiar tecnicamente os municípios da Região Metropolitana da Grande São Paulo

no estudo da viabilidade de instalação de seus sistemas próprios de Trolebus;
c. prestar colaboração ao Grupo Executivo do Programa.

IV – à Secretaria dos Transportes:
a. dar apoio técnico no estudo e nos projetos de transporte urbano das cidades

grandes e médias do interior;
b. prestar colaboração ao Grupo Executivo do Programa.

V – às empresas de eletricidade:
a. implantar, operar e manter a infra-estrutura elétrica na Região Metropolitana da

Grande São Paulo e no interior do Estado;
b. construir as redes e subestações necessárias ao desenvolvimento do Programa;
c. prestar colaboração ao Grupo Executivo do Programa.

Parágrafo único. A Prefeitura do Município de São Paulo será convidada a colaborar com os
órgãos estaduais no planejamento e execução do Sistema Metropolitano de Trolebus, bem
como a prestar colaboração ao Grupo Executivo do Programa.

Art. 6º O Programa deverá contar com os recursos provenientes de diversas fontes a nível
federal, estadual e municipal, inclusive créditos internos e externos, além de investimentos do
setor privado.
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Art. 7º A Secretaria de Economia e Planejamento prestará ao Grupo Executivo do Programa
o necessário suporte técnico-administrativo, sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos
e entidades nele representados.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

André Franco Montoro – Governador do Estado.

LEI N. 3.865,
DE 19 DE OUTUBRO DE 1983
DISPÕE SOBRE REQUISITOS A SEREM OBEDECIDOS PELOS VEÍCULOS DE CARGA, QUANDO UTILIZADOS

NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os veículos de carga, quando utilizados no transporte de passageiros, somente po-
derão transitar nas estradas estaduais se estiverem dotados de cobertura de madeira ou me-
tálica, bancos fixos com encostos individuais e guardas altas de madeira.

Art. 2º A infringência do disposto no artigo anterior acarretará ao infrator a imposição das
penalidades previstas na legislação que regula o tráfego em rodovias.

Art. 3º O Poder Executivo adotará as medidas cabíveis visando à fiel execução da presente
Lei, inclusive no que se refere à fiscalização e à aplicação de penalidades.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Franco Montoro – Governador do Estado.

RESOLUÇÃO SNM N. 33,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1985
AUTORIZA AS EMPRESAS OPERADORAS A CONCEDER TRANSPORTE GRATUITO AOS POLICIAIS MILITARES

FARDADOS

O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos,

Considerando que os motoristas e cobradores de ônibus na Região Metropolitana de São
Paulo, vêm sendo submetidos a constantes atos de violência;

Considerando que a presença de policiais militares fardados irá inspirar maior segurança aos
usuários desses veículos, resolve:

Art. 1º As empresas permissionárias de serviços metropolitanos de transporte coletivo regu-
lar por ônibus ficam obrigadas a conceder nas respectivas linhas, transporte gratuito a poli-
ciais militares, quando fardados.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO SNM N. 182,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1985
AUTORIZA A COMPANHIA DO METRÔ A CONCEDER EM SUAS LINHAS, TRANSPORTE GRATUITO ÀS

PESSOAS COM 65 OU MAIS ANOS DE IDADE

O Secretário dos Negócios Metropolitanos, autoriza a Companhia do METRÔ a conceder, em suas
linhas, transporte gratuito a pessoas com 65 ou mais anos de idade, considerando que o Poder
Público tem o dever de proteger e amparar as pessoas idosas e favorecer-lhes o lazer, resolve:

Art. 1º Fica a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ empresa vinculada a
esta Secretaria de Estado, autorizada a conceder, em suas linhas, transporte gratuito às pes-
soas com 65 ou mais anos de idade.

Art. 2º Para a fiel execução deste ato, a Companhia do Metropolitano de São Paulo –
METRÔ poderá tomar todas as providências administrativas necessárias.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de novembro de 1985.

LEI N. 4.953,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985
PROÍBE A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS NO INTERIOR DOS ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS QUE PREJUDIQUEM

A SEGURANÇA, O CONFORTO E O LIVRE ACESSO DOS SEUS USUÁRIOS

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibida a instalação de dispositivos no interior dos ônibus intermunicipais que
prejudiquem a segurança, o conforto e o livre acesso dos seus usuários.

Art. 2º (Vetado).

Art. 3º As portas dos veículos deverão ser guarnecidas com borracha macia, visando amor-
tecer o golpe contra pessoas ou objetos, num eventual fechamento inoportuno.

Parágrafo único. O prazo para a adaptação aos veículos das portas de que trata este artigo
será de 60 (sessenta) dias.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
contrárias.

Franco Montoro – Governador do Estado.

DECRETO N. 24.675,
DE 30 DE JANEIRO DE 1986[1]

REGULAMENTA OS SERVIÇOS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS,
POR ÔNIBUS, NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Franco Montoro, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais à vis-
ta da exposição de motivos do Secretário dos Negócios Metropolitanos, decreta:

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1985/86

360 O



Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Os serviços metropolitanos de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus,
na Região Metropolitana de São Paulo passam a ser disciplinados por este Decreto.

§ 1º Os serviços de transporte deverão ser prestados com regularidade e eficiência, objetivan-
do a satisfação dos interesses comuns dos cidadãos e a ordenação do uso e ocupação do
solo metropolitano.

§ 2º Respeitados os objetivos de que trata o parágrafo anterior, os serviços destinam-se, ba-
sicamente, à alimentação de modalidades estruturadas de transporte de maior capacidade,
tais como os sistemas metroviário, ferroviário ou de trolebus ou de ônibus em via exclusiva.

Art. 2º Não serão permitidos o cartel, a concorrência ruinosa e outras práticas que colo-
quem em risco a estabilidade dos serviços ou contrariem o interesse da coletividade.

Capítulo II
Da competência

Art. 3º Compete à Secretaria dos Negócios Metropolitanos o planejamento, criação, implan-
tação, supressão, coordenação, execução, regulamentação, controle e fiscalização dos serviços
metropolitanos de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região Metropo-
litana de São Paulo, bem como a aplicação das sanções e fixação das tarifas respectivas.

Art. 4º No desempenho de suas atribuições, a Secretaria dos Negócios Metropolitanos po-
derá utilizar os serviços da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ.

Capítulo III
Das Linhas de Transporte

Art. 5º As linhas metropolitanas de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus,
na Região Metropolitana de São Paulo classificam-se em comuns e seletivas.

§ 1º Nas comuns serão utilizados veículos do tipo urbano, permitido o transporte de passa-
geiros em pé, nos limites fixados pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

§ 2º Nas seletivas serão utilizados veículos especiais, vedado o transporte de passageiro em pé.

Art. 6º Nas linhas metropolitanas de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus,
a Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá autorizar viagens parciais, derivações, bifur-
cações e prolongamentos.

§ 1º As complementações previstas no caput não poderão ter execução autônoma.

§ 2º As viagens parciais deverão ter:
1. itinerário totalmente coincidente com a linha;
2. seus terminais no itinerário da linha, salvo a hipótese de adequação ao sistema viário local;
3. quantidade de viagens inferior a 40% (quarenta por cento) das viagens da linha.

§ 3º A derivação deverá ter:
1. terminais coincidentes com os de linha;
2. distância de qualquer ponto do itinerário da linha, medida em linha reta e perpendicular à

mesma, que não ultrapasse 20% (vinte por cento) de sua extensão ou 3 (três) quilômetros,
adotando-se o menor valor entre elas;

3. diferença de extensão, em relação à linha, inferior a 30% (trinta por cento) ou 5 (cinco) qui-
lômetros, adotando-se o menor valor entre elas;

4. trecho de itinerário, não coincidente com a linha, não superior a 30% (trinta por cento) ou
5 (cinco) quilômetros, adotando-se o menor valor entre elas;

5. quantidade de viagens inferior a 40% (quarenta por cento) das viagens da linha.
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§ 4º A bifurcação deverá ter:
1. um dos terminais não coincidentes com os da linha;
2. extensão do itinerário não coincidente, de no máximo 30% (trinta por cento) ou 5 (cinco)

quilômetros, adotando-se o menor valor entre elas;
3. quantidade de viagens inferior a 40% (quarenta por cento) das viagens da linha.

§ 5º O prolongamento deverá ter:
1. um dos terminais coincidentes com os da linha;
2. itinerário abrangendo todo o itinerário da linha, acrescido do trecho prolongado;
3. extensão não superior a 30% (trinta por cento) da linha ou 5 (cinco) quilômetros, adotan-

do-se o menor valor entre elas;
4. quantidade de viagens inferior a 40% (quarenta por cento) das viagens da linha.

§ 6º No acréscimo de qualquer serviço complementar em região ou área de influência de duas
ou mais permissionárias, será dada preferência, em igualdade de condições, à empresa que,
com o acréscimo, melhor atender aos interesses dos usuários da referida área ou região.

§ 7º Considera-se área ou região de influência de linha ou de terminal a área compreendida
num raio de 500m (quinhentos metros) a partir de qualquer um de seus pontos. Ultrapassado
este limite, será a área ou região considerada desservida de transporte.

Art. 7º Cada linha poderá ter no máximo dois serviços complementares, salvo prolongamentos.

Capítulo IV
Da Integração de Serviços

Art. 8º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá determinar a integração físico-ta-
rifário-operacional de serviços, obedecidos os seguintes critérios aferidos por meio de estu-
dos técnicos:
a. redução do tempo de viagens para o usuário;
b. tarifa de integração inferior à soma das tarifas de todas as viagens.

Capítulo V
Da Criação de Linhas de Transporte

Art. 9º A oportunidade e conveniência da criação de novas linhas serão apuradas pela Se-
cretaria dos Negócios Metropolitanos através de estudo da necessidade de transporte, anali-
sados os fatores considerados tecnicamente importantes e comprovada a impossibilidade de
serviços complementares com as restrições do artigo 6º e no limite previsto no artigo 7º.

§ 1º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá criar, excepcionalmente, linhas desti-
nadas à execução de serviços especiais.

§ 2º O processo de criação de novas linhas poderá ser iniciado à vista de pedido da parte in-
teressada na execução do serviço, do qual deverão constar:

1. dados gerais de estimativa da receita e custos operacionais, que permitam aferir a conve-
niência da nova linha e a influência desta sobre os meios de transportes existentes;

2. vias a serem utilizadas, com croqui do itinerário;

3. estimativa de atendimento quanto a horários ou freqüências;

4. estimativa de quantidade de veículos necessários;

5. outros dados operacionais.

§ 3º Caracteriza-se a conveniência pela ausência de serviço metropolitano de transporte co-
letivo regular de passageiros, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo, sem trans-
bordo, num raio de 500m (quinhentos metros).
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Capítulo VI
Das Zonas de Operação

Art. 10. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá estabelecer zonas de operação
para a racionalização do transporte, por aplicação de regras homogêneas de tarifação.

Parágrafo único. Zona de Operação é uma área geográfica determinada em função de corre-
dores de transporte, padrões de custo operacional e características da demanda.

Capítulo VII
Da Prestação dos Serviços

Art. 11. Os serviços serão prestados pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos que pode-
rá executá-los direta ou indiretamente.

Art. 12. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá delegar a execução dos serviços
a empresas qualificadas, mediante permissão ou autorização.

Art. 13. A permissão ou autorização será outorgada à empresa regularmente constituída, que
satisfaça, pelo menos, os seguintes requisitos:

I – possuir registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo;
II – possuir capital realizado e suficiente para plena execução do serviço;
III – possuir disponibilidade de frota de ônibus correspondente à necessidade do serviço;
IV – possuir capacidade técnica e idoneidade econômica e financeira;
V – dispor de garagem com equipamento e pessoal adequados à manutenção da frota

em condições normais de tráfego.

§ 1º A permissão será outorgada por prazo de até 5 (cinco) anos.

§ 2º A empresa permissionária deverá, 6 (seis) meses antes do vencimento do prazo da permis-
são, manifestar seu interesse em renová-lo, cabendo à Secretaria dos Negócios Metropolitanos
decidir da conveniência da renovação, considerando neste caso o conjunto das permissões.

Art. 14. Em caso de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento à situação
que possa ocasionar prejuízo aos usuários ou comprometer a regular execução do serviço, a
Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá autorizar sua execução por empresa qualifica-
da, a título precário, por prazo não superior a 6 (seis) meses, prorrogável por igual período.

Parágrafo único. Não podendo a permissionária suprir, com seus próprios meios, demanda ex-
cepcional, poderá a Secretaria dos Negócios Metropolitanos autorizar a execução em acrésci-
mo concorrente do serviço com viagens definidas enquanto perdurar a situação de exceção.

Art. 15. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá delegar a execução de serviço de
transporte, independentemente de procedimento seletivo, a concessionário de serviço público,
pessoas de direito público interno ou empresas sujeitas ao controle acionário do Poder Público.

Art. 16. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá autorizar a penetração de linha lo-
cal, para operação de retorno, em área de outro Município, sob prévia anuência deste.

Capítulo VIII
Das Condições da Permissão e da Autorização

Art. 17. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá, a qualquer tempo, unilateralmen-
te, alterar as condições da permissão ou da autorização, desde que mantido, no caso de per-
missão, o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§ 1º Se a empresa for titular de 2 (duas) ou mais permissões, será mantido o equilíbrio eco-
nômico-financeiro do conjunto das permissões.

§ 2º O equilíbrio a que se refere o caput e o parágrafo anterior, não prevalece no caso de al-
teração introduzida pelo plano previsto no artigo 29.
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§ 3º As empresas permissionárias e autorizadas são obrigadas a fornecer dados sobre o nú-
mero de passageiros transportados, viagens realizadas, frota e pessoal utilizados, em grau de
periodicidade e de segregação definidos pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

§ 4º As empresas permissionárias e autorizadas são obrigadas a participar de sistemas de integra-
ção dos meios de transporte, na forma do plano operacional de transportes previsto no artigo 29.

§ 5º A recusa no caso do parágrafo anterior implicará a perda automática das permissões e
autorizações.

Capítulo IX
Da Transferência

Art. 18. A transferência da prestação do serviço permitido ou a substituição do permissioná-
rio depende de prévia e expressa anuência da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

§ 1º Não será admitida transferência ou substituição no caso de serviço autorizado.

§ 2º A transferência ou substituição deverá recair em empresa que demonstre condições téc-
nicas, operacionais, administrativas e financeiras que assegurem a plena execução do serviço.

§ 3º No caso de empresa titular de duas ou mais permissões, a transferência ou substituição
fica condicionada à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da permissão ou do con-
junto das permissões das empresas.

Capítulo X
Do Procedimento Seletivo

Art. 19. O executor de serviço de transporte será escolhido por meio de procedimento sele-
tivo, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 14 e 15.

§ 1º Para a habilitação exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à
personalidade jurídica, capacidade técnica e idoneidade financeira.

§ 2º O edital indicará os fatores que serão considerados na avaliação para a prestação do ser-
viço e os critérios de julgamento.

§ 3º No julgamento, em caso de empate, será dada preferência à empresa que tiver obtido a
maior pontuação nos itens do edital que dispuserem sobre capacidade econômico-financei-
ra, garagens, instalações, frota a ser alocada na operação da linha e manutenção.

Capítulo XI
Dos Veículos e Garagens

Art. 20. Os veículos deverão atender às especificações e normas do Código Nacional de
Trânsito e as que vierem a ser determinadas pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

§ 1º As características que forem aprovadas para cada tipo de veículo só poderão ser altera-
das com expresso assentimento da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

§ 2º Os veículos só poderão ser usados nos serviços para os quais foram registrados.

§ 3º Os veículos deverão possuir, interna e externamente, número de identificação visível, con-
forme padrão a ser estabelecido pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 21. As empresas permissionárias ou autorizadas deverão dispor de garagem com equi-
pamento e pessoal adequados à manutenção dos veículos em normais condições de tráfego.

Capítulo XII
Dos Terminais

Art. 22. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá prolongar, sem prejuízo do servi-
ço, linha de transporte, deslocando um de seus terminais para servir área ou região com de-
ficiente oferta de transporte.
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Art. 23. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá reduzir a extensão da linha transferin-
do seu terminal, desde que a área ou região de influência deste não fique privada de transporte.

Capítulo XIII
Do Itinerário

Art. 24. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos deverá estabelecer o itinerário da linha de
transporte de modo a atender seus objetivos e o interesse dos usuários, fixando locais e tempo
de parada, limite de velocidade, pontos terminais e frota.

Parágrafo único. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos ouvirá o Município sobre o itinerá-
rio e os pontos terminais.

Art. 25. As empresas permissionárias e autorizadas não poderão alterar o itinerário das linhas
sem prévia anuência da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Parágrafo único. Quando por motivo de força maior a empresa permissionária ou autorizada
for obrigada a alterar o itinerário, deverá comunicar o fato à Secretaria dos Negócios Metro-
politanos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ainda que nesse prazo tenha sido restabe-
lecida a situação anterior.

Art. 26. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá alterar o itinerário da linha dentro
da área ou região de sua influência, desde que não prejudique o atendimento da demanda.

Capítulo XIV
Do Seccionamento

Art. 27. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá seccionar a tarifa da linha dentro
do Município, salvo na hipótese de comprovada existência de linha local coincidente em mais
de 50% (cinqüenta por cento) com o trecho do seccionamento.

Parágrafo único. As linhas locais de que trata este artigo, deverão ter intervalo máximo de 60
(sessenta) minutos e operação contínua por 18 (dezoito) horas em dias úteis.

Capítulo XV
Dos Horários

Art. 28. Os horários das linhas serão fixados em função do nível da demanda de transporte
e do interesse público, podendo ser aumentados e diminuídos a critério da Secretaria dos Ne-
gócios Metropolitanos.

Capítulo XVI
Do Controle Operacional

Art. 29. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos deverá elaborar plano operacional de
transportes metropolitanos, por ônibus, que conterá programa de ação para a operação do
transporte de passageiros na Região Metropolitana de São Paulo.

Parágrafo único. Serão realizados levantamentos estatísticos para efeito de verificação do
atendimento ao público, podendo ser implantados sistemas de controle das condições ope-
racionais dos serviços.

Art. 30. As empresas permissionárias e autorizadas ficam obrigadas a apresentar o balanço
anual e, mensalmente, as seguintes informações:

I – relatórios padronizados de operação;
II – demonstrativo da receita operacional;
III – demonstrativo do consumo de materiais;
IV – evolução do quadro de pessoal e despesas.

Art. 31. As empresas permissionárias e autorizadas ficam obrigadas a manter, pelo prazo de
5 (cinco) anos, registro das despesas de operação e manutenção dos seus veículos.
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Parágrafo único. No caso de execução de outros serviços em garagem utilizada para o serviço
metropolitano, a empresa deverá escriturar os dados com a segregação contábil dos custos
atinentes à atividade.

Capítulo XVII
Das Tarifas

Art. 32. Na composição da tarifa dos serviços de que trata o artigo 1º, serão computados to-
dos os equipamentos do custo operacional e a remuneração do capital.

§ 1º Os critérios para a remuneração do capital e os componentes do custo operacional que
integram a planilha para o cálculo da tarifa serão fixados em ato específico.

§ 2º Na fixação da tarifa a Secretaria dos Negócios Metropolitanos observará um critério úni-
co, que assegure o equilíbrio econômico-financeiro do conjunto das permissões.

§ 3º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá arredondar a tarifa, quando de sua fi-
xação ou alteração, de modo a facilitar o troco, segundo critérios que serão fixados em ato
específico.

§ 4º Nas linhas sujeitas ao pagamento de pedágio, este custo será acrescido à tarifa.

§ 5º É vedado cobrar do usuário qualquer importância além da tarifa e da parcela proporcio-
nal do pedágio, exceto a relativa ao embarque.

§ 6º A cobrança da parcela proporcional do pedágio e da importância relativa ao embarque
depende de prévia autorização da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

§ 7º O valor da tarifa e do troco máximo deverão ser afixados, com letras legíveis, em ponto
de destaque nos locais de venda de passagens e no interior do veículo.

Art. 33. A emissão de passes será disciplinada pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 34. As empresas permissionárias ou autorizadas obrigam-se a fornecer passes, com
desconto de 50% (cinqüenta por cento) da tarifa, a alunos e professores de estabelecimentos
de ensino oficiais, oficializados e reconhecidos.

Art. 35. Estão isentos do pagamento de tarifa:
I – os membros da Comissão de Transportes;
II – os fiscais dos serviços disciplinados neste Decreto;
III – os policiais-militares uniformizados;
IV – os menores de até 5 (cinco) anos de idade, desde que não ocupem assentos.

Art. 36. Nenhuma empresa permissionária ou autorizada direta ou indiretamente, por si, por
seus prepostos, agentes ou intermediários, ou empresas de turismo ou propaganda, poderá
conceder descontos, abatimentos ou qualquer tipo de redução da tarifa, nem distribuir prê-
mios, com ou sem sorteio, ou dar transporte gratuito que, a critério da Secretaria dos Negó-
cios Metropolitanos, importe em concorrência ruinosa.

Art. 37. O preço da passagem poderá ser reduzido, a critério da Secretaria dos Negócios
Metropolitanos, a requerimento da empresa permissionária ou autorizada, se a redução não
importar em prejuízo às demais empresas.

Art. 38. No caso de serviços especiais, a tarifa será estabelecida através de análise econô-
mico-financeira específica.

Art. 39. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos, respeitadas as condições seguintes, po-
derá elevar a tarifa de linha metropolitana, desde que lhe solicite, sob prévia anuência da Pre-
feitura Municipal, a empresa que esteja operando serviço local de transporte coletivo regular
de passageiros, por ônibus:

I – itinerário da linha local coincidente em mais de 50% (cinqüenta por cento) com o da
linha metropolitana;
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II – linha local coincidente com intervalo máximo de 60 (sessenta) minutos e operação
contínua mínima de 18 (dezoito) horas nos dias úteis;

III – comprovação da inviabilidade econômico-financeira da empresa local quanto ao ser-
viço de transporte em face da tarifa da linha metropolitana.

Parágrafo único. A inviabilidade econômico-financeira deverá ser cabalmente demonstrada
pela empresa local, mediante exibição dos documentos previstos no artigo 30.

Capítulo XVIII
Da Fiscalização

Art. 40. A fiscalização dos serviços de que trata este Decreto será exercida pelos órgãos
competentes da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 41. As funções de fiscal serão exercidas por funcionários devidamente designados pelo
Secretário dos Negócios Metropolitanos.

Parágrafo único. Aos fiscais incumbe:
1 – efetuar vistorias em geral;
2 – lavrar auto de infração;
3 – fiscalizar o cumprimento das normas relativas aos serviços metropolitanos de transporte.

Art. 42. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos estabelecerá sistema auxiliar de fiscaliza-
ção, destinado a dar apoio às atividades de fiscalização.

Capítulo XIX
Das Vistorias

Art. 43. O registro de que trata o § 2º, do artigo 20, depende de prévia vistoria para verifica-
ção das condições de segurança, conforto, higiene e conservação.

§ 1º As empresas permissionárias e autorizadas são obrigadas a manter, pelo prazo de 12
(doze) meses, registro das inspeções, manutenções e reparos que efetuarem nos veículos.

§ 2º Concluída a vistoria e aprovado o veículo, será emitido certificado de autorizações de trá-
fego, válido para o exercício, colocando-se, paralelamente, um selo de vistoria no interior do
veículo, em local de fácil leitura.

§ 3º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá efetuar, a qualquer tempo, inspeções
e vistorias nos veículos e garagens, diretamente ou através de firmas credenciadas, provendo
a empresa permissionária ou autorizada as despesas correspondentes.

§ 4º Serão apreendidos os certificados de autorização de tráfego dos veículos sem condições
de uso.

§ 5º Não será permitida, em qualquer hipótese, a utilização de veículo que não disponha do
certificado de autorização de tráfego válido e do selo de vistoria.

§ 6º O certificado de autorização de tráfego não isenta a empresa permissionária e autorizada
de manter o veículo em bom estado operacional.

Capítulo XX
Dos Direitos dos Usuários

Art. 44. São direitos dos usuários:
I – dispor de transporte em condições de segurança, conforto e higiene;
II – obter informações pertinentes à operação das linhas;
III – formular reclamações sobre deficiência na operação do serviço;
IV – propor medidas que visem à melhoria do serviço.
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Capítulo XXI
Das Infrações e Penalidades

Art. 45. A inobservância das disposições deste Decreto e de resoluções específicas sujeita o
infrator às seguintes penalidades:

I – multa;
II – retirada do veículo de circulação;
III – apreensão do veículo;
IV – cassação das permissões e autorizações.

Parágrafo único. O infrator responde pelas faltas praticadas por seus agentes, empregados ou
prepostos.

Art. 46. Verificada a infração de norma deste Decreto, de resolução ou portaria será lavrado
auto de infração, em 3 (três) vias de igual forma e teor.

Art. 47. Cometidas, concomitantemente, duas ou mais infrações, aplicar-se-á a penalidade
correspondente a cada uma delas.

Art. 48. A aplicação da penalidade não desobriga o infrator de sanar a falta que lhe deu origem.

Art. 49. Considera-se reincidência a prática da mesma infração, pela mesma empresa, den-
tro do período de 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Na reincidência a multa cabível será aplicada em dobro.

Art. 50. As penalidades de multa serão publicadas no Diário Oficial do Estado, juntamente
com resumo do auto de infração.

Art. 51. Da penalidade de multa cabe defesa com efeito suspensivo à Comissão de Trans-
portes, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Art. 52. Da decisão da Comissão de Transportes cabe recurso com efeito suspensivo ao
Chefe de Gabinete do Secretário dos Negócios Metropolitanos, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da publicação no Diário Oficial do Estado.

Art. 53. As defesas e os recursos de que tratam os artigos 51 e 52, quando produzidos por
procurador, deverão estar acompanhados do instrumento do mandato.

Art. 54. O transporte clandestino sujeita o infrator à multa prevista na letra x, do inciso V, do
artigo 55 ou no artigo 57, sem prejuízo da apreensão do veículo.

Art. 55. A pena de multa será aplicada nos seguintes casos:
I – infrações relativas a veículo em operação:

a. trafegar sem condições de asseio e conservação;
b. nas linhas urbanas, fora do perímetro urbano, trafegar com as luzes apagadas no

período noturno;
c. trafegar no período noturno sem a iluminação do letreiro;
d. parar irregularmente no ponto ou fora dele;
e. abastecer com passageiro em seu interior;
f. parar ou efetuar manobras de forma brusca ou desnecessária;
g. trafegar com as portas abertas;
h. trafegar com prefixo irregular;
i. nas linhas urbanas, transportar passageiros além do limite estabelecido pela Se-

cretaria dos Negócios Metropolitanos;
j. nas linhas seletivas, transportar passageiro em pé;
k. utilizar veículo registrado em serviço de outra natureza;
l. trafegar em inadequado estado de funcionamento;
m. utilizar veículo cujas especificações tenham sido alteradas, sem submetê-lo à nova

vistoria;
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n. utilizar veículo não registrado, vistoriado e aprovado pela Secretaria dos Negócios
Metropolitanos;

o. utilizar veículo de terceiro, sem autorização prévia e expressa da Secretaria dos
Negócios Metropolitanos, exceto para prestar socorro.

II – infrações relativas a veículos:
a. utilizar na limpeza interna substância que prejudique o conforto do usuário ou da

tripulação;
b. afixar cartaz, letreiro ou qualquer forma de publicidade em desconformidade com

as instruções da Secretaria dos Negócios Metropolitanos.
III – infrações relativas aos dirigentes e empregados da empresa:

a. desacatar funcionário da fiscalização, membro da Comissão de Transportes ou
autoridade da Secretaria dos Negócios Metropolitanos;

b. entregar a condução do veículo à pessoa não habilitada.
IV – infrações relativas a motoristas e cobradores:

a. trabalhar com o uniforme em condições inadequadas de uso, asseio e limpeza, ou
sem ele;

b. não atender o sinal de parada, dado com antecedência, razoável ou recusar pas-
sageiro nos pontos de parada não estando lotado o veículo;

c. não favorecer o embarque e desembarque de criança, gestante, idoso e deficien-
te físico;

d. fumar ou permitir que se fume dentro do veículo em operação;
e. nas linhas seletivas, permitir o transporte de bagagem fora do local apropriado;
f. permitir o embarque de passageiro conduzindo animal, combustível ou material

nocivo à saúde;
g. permitir o transporte de volume que cause transtorno à movimentação dos pas-

sageiros e desconforto a qualquer deles;
h. transportar passageiro em visível estado de embriaguez;
i. recusar ou dificultar o transporte de funcionário da fiscalização ou membro da Co-

missão de Transportes;
j. negar troco ao passageiro;
k. não fazer ou interromper a viagem, sem justa causa;
l. omitir socorro a passageiro no caso de acidente;
m. transportar passageiro sem o pagamento da tarifa, ressalvada a exceção constante

do artigo 35.
V – infrações relativas à empresa permissionária ou autorizada:

a. não prestar esclarecimento aos funcionários da fiscalização em matéria de serviço;
b. não exibir a documentação do veículo ou de sua tripulação aos funcionários da fis-

calização;
c. não afixar no interior do veículo os cartões de identificação da tripulação, a tabela

de horário, o aviso sobre a tarifa e itinerário, o número do telefone da Secretaria
dos Negócios Metropolitanos para reclamações e outras informações a que este-
ja obrigada;

d. manter empregado cujo afastamento tenha sido exigido pela Secretaria dos Ne-
gócios Metropolitanos em razão de circunstância que prejudique a prestação do
serviço permitido ou autorizado;

e. não divulgar a alteração da tarifa com aviso no interior do veículo, em local de fá-
cil leitura;

f. alterar o itinerário sem prévia autorização;
g. deixar de observar, para menos, a tabela horária;
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h. cobrar, a mais ou a menos, a tarifa fixada;
i. deixar de providenciar transporte para os passageiros no caso de interrupção ou

paralisação da viagem;
j. deixar de observar o seccionamento tarifário;
k. nas linhas integradas aos serviços metroviários, não pôr à venda bilhetes de inte-

gração;
l. deixar de comunicar à Secretaria dos Negócios Metropolitanos, em 48 (quarenta

e oito) horas, acidente com vítima;
m. induzir o usuário em erro sobre as condições de prestação do serviço;
n. deixar de comunicar alterações do contrato social ou do estatuto da empresa no

prazo de 15 (quinze) dias;
o. deixar de fornecer, nos prazos fixados, as informações de que trata o artigo 30;
p. deixar de publicar na imprensa da região a alteração da tarifa;
q. operar serviço complementar não autorizado;
r. utilizar no serviço veículo que, após acidente grave, não tenha sido submetido à

vistoria especial;
s. falsificar ou utilizar documento falso em informação a funcionário da fiscalização

ou à Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
t. deixar de cumprir resolução, portaria, norma ou determinação de funcionário da

fiscalização ou de autoridade da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, em ma-
téria de serviço;

u. transferir a prestação do serviço ou nele fazer-se substituir;
v. nas linhas urbanas, não manter cobrador de passagem;
x. operar serviço metropolitano de transporte coletivo regular de passageiros, por

ônibus, não permitido ou autorizado;
y. deixar de manter a frota registrada;
z. ceder ou alienar veículo registrado sem prévia autorização da Secretaria dos Ne-

gócios Metropolitanos.

Parágrafo único. Às infrações definidas neste artigo serão aplicadas multa de:
1 – 2 (duas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional para as previstas nas letras a, b, c,

d, e, do inciso I, na letra a, do inciso II, nas letras a, b, c, d, e, f, g, h do inciso IV e nas le-
tras a e b do inciso V;

2 – 5 (cinco) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional para as previstas nas letras f, g, h
do inciso I, na letra b do inciso II, na letra i do inciso IV e nas letras c, d, e do inciso V;

3 – 10 (dez) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional para as previstas nas letras i e j do
inciso I, na letra a do inciso III, nas letras j, k, l, m, do inciso IV e nas letras f, g, h, i, j, k, l,
m, n, o, p, q do inciso V;

4 – 20 (vinte) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional para as previstas nas letras k, l,
m, n, o do inciso I, na letra b do inciso III e nas letras r, s, t, u, v, x, y, z do inciso V.

Art. 56. Aplicar-se-á multa de 100 (cem) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional no
caso de não manifestação do interesse em renovar ou não a permissão, no prazo fixado.

Art. 57. Aplicar-se-á multa de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
no caso de execução de serviço de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na
Região Metropolitana de São Paulo, não permitido ou autorizado, por empresa ou pessoa fí-
sica não titular de permissão ou autorização.

Art. 58. A multa deverá ser recolhida, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da im-
posição no Diário Oficial do Estado, nas agências do Banco do Estado de São Paulo S/A. –
BANESPA, ou nas Coletorias Estaduais, em favor da Fazenda do Estado de São Paulo.
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Parágrafo único. Havendo recurso, o prazo para o recolhimento de que trata este artigo será
de 10 (dez) dias, a contar da decisão, sob pena de inscrição da dívida.

Art. 59. Após o prazo estabelecido no artigo 58, o recolhimento da multa se fará pelo valor cor-
respondente ao da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, vigente no dia do pagamento.

Art. 60. A pena de retirada do veículo de circulação será aplicada, sem prejuízo da multa ca-
bível, nos seguintes casos:

I – utilização de veículo em inadequado estado de funcionamento de modo a compro-
meter a segurança dos passageiros;

II – condução do veículo por pessoa sem habilitação.

Parágrafo único. A empresa autuada deverá promover imediata substituição do condutor ou
do veículo, conforme o caso.

Art. 61. A pena de apreensão do veículo será aplicada, sem prejuízo da multa cabível, nos
seguintes casos:

I – execução de serviço metropolitano de transporte coletivo regular de passageiros, por
ônibus, não permitido ou autorizado pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos;

II – utilização de veículo não registrado na Secretaria dos Negócios Metropolitanos ou
por ela não vistoriado e aprovado;

III – utilização de veículo de terceiro sem autorização prévia e expressa da Secretaria dos
Negócios Metropolitanos, exceto para prestação de socorro;

IV – utilização de veículo cujas especificações tenham sido alteradas, sem submetê-lo à
nova vistoria e aprovação.

Parágrafo único. A empresa autuada deverá promover a imediata substituição do veículo
apreendido.

Art. 62. A pena de cassação do conjunto das permissões e autorizações será aplicada nos
seguintes casos:

I – manifesta deficiência na operação parcial ou total do serviço, a critério da Comissão
Especial de que trata o artigo 64;

II – interrupção, paralisação, suspensão ou abandono de serviço permitido ou autoriza-
do, sem a prévia e expressa autorização da Secretaria dos Negócios Metropolitanos;

III – incapacidade técnica ou financeira;
IV – falência ou insolvência decretada por sentença judicial;
V – lockout;
VI – não integração a sistema dos meios de transportes previstos no plano a que se re-

fere o artigo 29.

Parágrafo único. A cassação abrangerá o conjunto das permissões e autorizações e impedirá
a empresa punida de participar de procedimento seletivo para execução de serviços metropo-
litanos de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 63. A penalidade prevista no inciso IV, do artigo 45, será precedida de processo adminis-
trativo, assegurando-se amplo direito de defesa à empresa permissionária ou autorizada.

Parágrafo único. Compete ao Chefe de Gabinete do Secretário dos Negócios Metropolitanos
a aplicação da penalidade de cassação das permissões e autorizações.

Art. 64. Para realização do processo administrativo de que trata o artigo 63, será constituída
uma Comissão Especial, composta de 3 (três) membros, um deles o seu presidente, sendo:

I – 2 (dois) servidores da Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
II – 1 (um) Procurador de Estado, em exercício na Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 65. Para ordenar a instauração do processo, constituir a Comissão Especial e designar
seu presidente, é competente o Chefe de Gabinete. A portaria de instauração do processo
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será baixada pelo presidente da Comissão Especial e dela constarão a descrição do fato impu-
tado, o dispositivo violado, a razão social da empresa permissionária ou autorizada e o rol de
testemunhas, que não excederá a 8 (oito).

Parágrafo único. O ato de instauração do processo fixará o prazo de sua conclusão, o qual
poderá ser prorrogado mediante solicitação motivada pela Comissão Especial.

Art. 66. Autuada a portaria de instauração do processo, a ordem da autoridade e o ato de
constituição da Comissão Especial, o seu presidente determinará a citação da empresa per-
missionária ou autorizada e designará dia, hora e local para tomada do depoimento de seu re-
presentante legal.

Art. 67. A citação do representante legal da empresa permissionária ou autorizada será feita
pelo correio, por carta registrada, com aviso de recepção e conterá o inteiro teor da portaria
da instauração do processo, a constituição da Comissão Especial e o dia, hora e local em que
será tomado o depoimento.

Parágrafo único. A citação poderá ser feita por mandado.

Art. 68. No dia, hora e local designado será tomado o depoimento do representante legal da
empresa permissionária ou autorizada que, no prazo de 3 (três) dias, poderá arrolar testemu-
nhas até o máximo de 8 (oito).

Art. 69. Em seguida, o presidente da Comissão Especial designará dia, hora e local, para
tomada dos depoimentos das testemunhas arroladas na portaria e pela empresa permissio-
nária ou autorizada, as quais serão intimadas pelo correio, por carta registrada, com aviso
de recepção.

Art. 70. As testemunhas arroladas não poderão eximir-se da obrigação de depor, exceto nas
hipóteses dos artigos 206 e 207 do Código de Processo Penal.

§ 1º Ao servidor público que se recusar a depor sem fundamento será aplicada pela autorida-
de competente a sanção a que se refere o artigo 262, da Lei n. 10.261, de 28 de outubro de
1968, mediante comunicação da Comissão Especial.

§ 2º Quando pessoa estranha ao serviço público se recuse a depor perante a Comissão Es-
pecial, o presidente solicitará à autoridade policial que lhe colha o depoimento. Nesse caso, o
presidente encaminhará à autoridade policial, deduzida por itens, a matéria de fato sobre a
qual deverá versar a inquirição.

Art. 71. Durante o processo, poderá o presidente da Comissão Especial ordenar toda e qual-
quer diligência que julgar conveniente e ouvir, a seu critério, as testemunhas referidas.

Parágrafo único. Caso seja necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presiden-
te os requisitará à autoridade competente.

Art. 72. O presidente da Comissão Especial poderá indeferir a produção de provas manifes-
tamente protelatórias ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, fundamentando
sua decisão.

Art. 73. Encerrada a instrução probatória será dada vista dos autos à empresa permissioná-
ria ou autorizada para apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 74. Findo o prazo a que alude o artigo anterior, a Comissão Especial apresentará seu re-
latório no prazo de 10 (dez) dias, remetendo os autos, a seguir, ao Chefe de Gabinete, para
julgamento.

Art. 75. O relatório apreciará de forma sucinta os fatos imputados, as provas coligidas, as ra-
zões da defesa, propondo, por fim, a cassação ou a improcedência da imputação.

Art. 76. Todos os termos processuais terão forma reduzida, quanto possível. Os depoimen-
tos serão reduzidos a termo, assinados pelo depoente, pelos membros da Comissão Espe-
cial e pelo defensor, quando presente.
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Art. 77. A empresa permissionária ou autorizada deverá designar defensor, que a represente
em qualquer ato processual.

§ 1º No caso de revelia, o presidente da Comissão Especial designará defensor de sua livre
escolha, devendo a designação recair em bacharel em Direito, de preferência.

§ 2º O defensor e os membros da Comissão Especial poderão reperguntar às testemunhas,
por intermédio do presidente, que poderá indeferir reperguntas que não tiverem pertinência
com os fatos, consignando no termo as indeferidas, se requerido.

Art. 78. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na
apreciação dos fatos ou diretamente na decisão do processo.

Art. 79. Da decisão do Chefe de Gabinete cabe recurso ao Secretário dos Negócios Metro-
politanos, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação no Diário
Oficial do Estado.

Parágrafo único. O recurso de que trata este artigo será interposto ao Chefe de Gabinete, que
o instruirá e o remeterá ao Secretário de Estado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data
de sua manifestação.

Art. 80. Cassadas as permissões e autorizações, a empresa punida não terá direito à indeni-
zação de qualquer espécie.

Capítulo XXII
Da Intervenção

Art. 81. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos poderá retomar temporariamente, total ou
parcialmente, a execução de serviço permitido ou autorizado, para garantir sua continuidade
se paralisado ou abandonado sem justa causa, podendo utilizar-se de bens e serviços da em-
presa, nos termos do artigo 11.

§ 1º Do termo da permissão ou autorização deverá constar que a empresa permissionária ou
autorizada dá sua expressa aquiescência a que a Secretaria dos Negócios Metropolitanos re-
tome a execução dos serviços nos termos deste artigo.

§ 2º Poderá, ainda, a Secretaria dos Negócios Metropolitanos, nas condições deste artigo, re-
tomar temporariamente a prestação do serviço permitido ou autorizado no caso de sua defi-
ciente execução, considerando-se como tal a redução de número de veículos superior a 20%
(vinte por cento) dos que são utilizados na linha de transporte.

§ 3º A deficiente execução será apurada em sindicância, garantida a plena defesa.

Art. 82. A intervenção terá duração indeterminada, até que se restabeleça a regular presta-
ção do serviço.

Capítulo XXIII
Da Comissão de Transportes

Art. 83. A Comissão de Tráfego criada pelo Decreto n. 20.876, de 23 de março de 1983, na
Secretaria dos Negócios Metropolitanos, passa a denominar-se Comissão de Transportes,
que será composta de 8 (oito) membros e respectivos suplentes, designados pelo Secretário
dos Negócios Metropolitanos, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo:

I – 2 (dois) servidores da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, um deles seu presidente;
II – 2 (dois) funcionários da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
III – 1 (um) Procurador do Estado, em exercício na Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
IV – 1 (um) representante das empresas permissionárias, indicado em lista tríplice pelo

respectivo órgão de classe;
V – 1 (um) representante dos usuários;
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VI – 1 (um) representante de Município integrante da Região Metropolitana de São Paulo,
indicado pelo Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da
Grande São Paulo.

Parágrafo único. Nas deliberações da Comissão, quando for o caso, além de seu voto, como
membro, o presidente terá o voto de desempate.

Art. 84. Compete à Comissão de Transportes:
I – elaborar e aprovar seu regimento interno;
II – assessorar as autoridades da Secretaria dos Negócios Metropolitanos em matéria de

serviços de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região Metro-
politana de São Paulo;

III – propor a elaboração de normas complementares;
IV – sugerir alterações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços de transporte coletivo

regular de passageiros, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo;
V – emitir pareceres, quando solicitados pelas autoridades da Secretaria dos Negócios

Metropolitanos, sobre matéria dos serviços de que trata este Decreto;
VI – representar ao Chefe de Gabinete, propondo a adoção de medidas tendentes ao

aperfeiçoamento das normas sobre transporte;
VII – julgar as defesas contra a imposição de penalidade.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete, por ato próprio, poderá atribuir outros encargos à Co-
missão de Transportes, obedecida a delimitação de áreas determinadas neste Decreto.

Art. 85. Das decisões da Comissão de Transportes cabe recurso com efeito suspensivo, ao
Chefe de Gabinete, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 86. A Comissão de Transportes instalar-se-á com a presença mínima de 4 (quatro)
membros.

Art. 87. Fica mantida aos integrantes da Comissão de Transportes a gratificação prevista nos
Decretos-leis ns. 152, de 18 de setembro de 1969 e 162, de 18 de novembro de 1969, atri-
buída aos membros da Comissão de Tráfego.

Capítulo XXIV
Das Disposições Gerais

Art. 88. Fica a Secretaria dos Negócios Metropolitanos autorizada a expedir atos e normas
complementares, regulamentando a matéria disciplinada neste Decreto.

Art. 89. Depende de prévia autorização da Secretaria dos Negócios Metropolitanos a execu-
ção de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana
de São Paulo, e suas alterações.

Art. 90. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos dará publicidade a pedido de criação de
linha, instituição de serviço complementar previsto no artigo 6º e alteração das condições da
permissão, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Qualquer impugnação contra a matéria prevista neste artigo deverá ser apre-
sentada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da respectiva publicação.

Art. 91. Incumbe ao Chefe de Gabinete, além de suas atribuições legais, regulamentares, das
fixadas neste Decreto e as que lhe forem delegadas, a decisão de todos os assuntos sobre
serviços de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região Metropolitana
de São Paulo, ressalvadas as competências atribuídas ao Secretário de Estado, aos órgãos
competentes da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, aos fiscais, à Comissão de Trans-
portes e à Comissão Especial.

Art. 92. As determinações da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, em matéria de trans-
porte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo, de-
verão ser cumpridas dentro dos prazos nelas fixados.
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Capítulo XXV
Disposições Finais

Art. 93. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, respeitados, exclusiva-
mente, os prazos ainda não findos das permissões e autorizações outorgadas.

Art. 94. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 20.876, de 23
de março de 1983.

Nota sobre o Decreto n. 24.675/86
[1] Revoga o Decreto Estadual n. 20.876, de 23 de março de 1983, vide à pág. 356.

RESOLUÇÃO SNM N. 28,
DE 11 DE MARÇO DE 1986
DETERMINA À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, A IMPLANTAÇÃO DO

VALE-TRANSPORTE

O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos,
Considerando o disposto na Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985,[1] que institui o
Vale-Transporte, regulamentada através do Decreto n. 92.180, de 19 de dezembro de 1985;[2]

Considerando que o Vale-Transporte é do mais elevado alcance social e que sua implantação
deverá ser providenciada na Região Metropolitana de São Paulo;

Considerando que a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ encontra-se em
condições de operar o Vale-Transporte, resolve:

Art. 1º Determinar à Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, que proceda à
implantação do Vale-Transporte em todos os serviços cuja operação esteja ou venha a ser
conferida à empresa.

Art. 2º Fica a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ obrigada a prover siste-
maticamente esta Secretaria de todas as informações inerentes aos serviços decorrentes da
implantação do Vale-Transporte.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Notas sobre a Resolução SNM n. 28/86
[1] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

[2] Vide Decreto Federal n. 92.180, de 19 de dezembro de 1985, à pág. 64.

DECRETO N. 24.998,
DE 16 DE ABRIL DE 1986
CRIA A COMISSÃO DE TARIFAS DOS TRANSPORTES JUNTO À SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Franco Montoro, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o objetivo fixado nas diretrizes do Governo de tornar transparentes e acessíveis
à população as decisões administrativas;
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Considerando que a participação dos interessados na fixação das tarifas dos transportes con-
tribuirá para uma melhor compreensão da relação entre custos, preço e qualidade dos serviços;

Considerando que o esclarecimento dos interessados no tocante às medidas tarifárias adota-
das facilitará a aceitação das mesmas;

Considerando a necessidade de aprimorar o tratamento da questão tarifária, de modo a as-
segurar o equilíbrio entre o preço e a qualidade dos serviços de transportes, decreta:

Art. 1º Fica criada, junto à Secretaria dos Transportes, a Comissão de Tarifas dos Transpor-
tes, com o objetivo de contribuir para a rápida veiculação de tarifas perante a opinião pública,
estabelecendo canais de comunicação entre usuários, gestores e operadores do Sistema de
Transportes, para discussão, avaliação e aprimoramento da relação entre preço, custo e qua-
lidade dos serviços, cabendo-lhe opinar sobre medidas direta ou indiretamente ligadas a es-
ses fatores no âmbito da Pasta.

§ 1º As proposituras atinentes à fixação, reajuste ou aumento de tarifas, submetidas à delibe-
ração dos órgãos competentes da Secretaria dos Transportes, deverão receber, previamente,
manifestação conclusiva da Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento de-
las, não possuindo, entretanto, tal parecer caráter vinculante.

§ 2º A falta de manifestação no qüinqüídio liberará a autoridade administrativa para decidir de
pronto.

§ 3º Para os fins deste artigo, consideram-se as tarifas de pedágios; de transporte intermuni-
cipal rodoviário de passageiros; de trens metropolitanos, de longas distâncias e de cargas; de
barcas de travessias e de balsas.

Art. 2º A Comissão de Tarifas dos Transportes será composta por:
I – 1 (um) representante da Secretaria dos Transportes;
II – 1 (um) representante da Assessoria Técnica do Governo;
III – 1 (um) representante do DER – Departamento de Estradas de Rodagem;
IV – 1 (um) representante da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A.;
V – 1 (um) representante da FEPASA – Ferrovia Paulista S/A.;
VI – 1 (um) representante do DH – Departamento Hidroviário;
VII – 1 (um) representante do GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transpor-

tes S/A.;
VIII – 1 (um) representante do Instituto de Engenharia;
IX – 1 (um) representante do Sindicato dos Economistas;
X – 1 (um) representante da ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos;
XI – 1 (um) representante do SETPESP – Sindicato das Empresas de Transportes de Pas-

sageiros do Estado de São Paulo;
XII – 1 (um) representante da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo;
XIII – 1 (um) representante indicado pelos Sindicatos dos Trabalhadores em Empresas Fer-

roviárias – Zona Sorocabana, Zona Mojiana, Zona Paulista, Zona Araraquarense;
XIV – 1 (um) representante da NTC – Associação Nacional de Empresas de Transportes

de Carga;
XV – 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários

do Estado de São Paulo;
XVI – 1 (um) representante da CONAM – Confederação Nacional de Associações de Mo-

radores;
XVII – 1 (um) representante do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estu-

dos Socioeconômicos;
XVIII – 1 (um) representante da Associação Paulista de Municípios;
XIX – 5 (cinco) representantes da comunidade, indicados pelos Escritórios Regionais de Go-

verno, sendo 1 (um) para cada um dos 5 (cinco) Setores de Transporte Coletivo do DER.
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Art. 3º A coordenação da Comissão de Tarifas dos Transportes caberá à Administração Su-
perior da Secretaria dos Transportes, que fornecerá o suporte administrativo necessário para
o seu funcionamento.

Art. 4º Compete à Comissão de Tarifas dos Transportes fixar, em Regimento Interno, as re-
gras de seu funcionamento, estabelecendo a divisão de funções entre os seus membros e os
procedimentos para discussões e votações inerentes às suas atividades, procurando adotar
mecanismos que permitam agilidade e eficácia nos seus trabalhos.

Parágrafo único. A Comissão se reunirá quinzenalmente em sessões ordinárias, podendo ser
convocada extraordinariamente pelo Coordenador ou pela maioria de seus membros, para os
fins do disposto no § 1º, do artigo 1º, deste Decreto.

Art. 5º A participação na Comissão de Tarifas dos Transportes não gera direito à remunera-
ção de espécie alguma, seja a que título for.

Art. 6º A Secretaria dos Transportes editará os atos e tomará as providências complemen-
tares necessárias à concretização dos objetivos deste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Franco Montoro – Governador do Estado.

LEI N. 5.298,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1986
ESTABELECE QUE A CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS OU ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS POR

ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL DEVERÁ, PREFERENCIALMENTE, EFETIVAR-SE EM ÁREAS

LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES DE ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A construção de terminais rodoviários ou estações rodoviárias por órgãos do Gover-
no Estadual deverá preferencialmente efetivar-se em áreas localizadas nas proximidades de
estações ferroviárias.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Franco Montoro – Governador do Estado.

DECRETO N. 27.411,
DE 24 DE SETEMBRO DE 1987
DISPÕE SOBRE A RECONSTITUIÇÃO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE

SÃO PAULO S/A. – EMTU/SP

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com
base nos incisos II e IV, do artigo 34, da Constituição do Estado de São Paulo, decreta:

Art. 1º Fica o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, autorizado a tomar as
medidas necessárias à efetivação de cisão parcial da Empresa Metropolitana de Planejamen-
to da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA, para efeito de reconstituição da Empresa Metro-
politana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP.
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Art. 2º O objeto social da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. –
EMTU/SP consistirá em promover a operação e a expansão dos serviços metropolitanos de trans-
porte de passageiros sobre pneus, bem como de conexões intermodais de transportes de
passageiros, tais como estacionamentos, terminais e outras, competindo-lhe ainda exercer outras
atividades que lhe foram delegadas pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos.

Art. 3º As medidas e providências referidas no artigo 1º deste Decreto serão orientadas e
coordenadas pelo Secretário da Fazenda com a colaboração das Secretarias de Economia e
Planejamento e dos Negócios Metropolitanos.

Art. 4º Caberá à Secretaria dos Negócios Metropolitanos, órgão ao qual ficará vinculada a
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, tomar as me-
didas operacionais e funcionais destinadas ao efetivo funcionamento da citada empresa e à
consumação da referida cisão parcial, sem prejuízo das providências de competência do Con-
selho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

DECRETO N. 27.436,
DE 7 DE OUTUBRO DE 1987
ALTERA A REDAÇÃO, INTRODUZ E SUPRIME DISPOSITIVOS NO DECRETO N. 24.675,[1]

DE 30 DE JANEIRO DE 1986

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e à
vista da exposição de motivos do Secretário dos Negócios Metropolitanos, decreta:

Art. 1º Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos abaixo enumerados do De-
creto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986:
a. o artigo 4º:

“Art. 4º No desempenho de suas atribuições, a Secretaria dos Negócios Metropolitanos po-
derá utilizar os serviços da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ ou de ou-
tras entidades da Administração Descentralizada do Estado”.

b. o § 2º do artigo 5º:
“§ 2º Nas seletivas serão utilizados veículos especiais, com uma só porta, além da de emer-
gência, vedado o transporte de passageiros em pé”.

c. o artigo 32 e seu § 1º:
“Art. 32. Na composição da tarifa dos serviços de que trata o artigo 1º deste Decreto, se-
rão computados todos os componentes do custo operacional e a remuneração do capital.
§ 1º Os critérios para a remuneração do capital e os componentes do custo operacional,
que integram a planilha para o cálculo da tarifa, serão fixados em ato específico do Secre-
tário dos Negócios Metropolitanos”.

d. o inciso II do artigo 35:
“II – os agentes credenciados para os serviços disciplinados neste Decreto”.

e. o artigo 40:
“Art. 40. A fiscalização do cumprimento das normas e diretrizes estabelecidas neste Decre-
to será exercida por agentes credenciados pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos”.

f. o artigo 41 e o item 3 de seu parágrafo único:
“Art. 41. As funções de fiscal serão exercidas por agentes credenciados devidamente de-
signados pelo Secretário dos Negócios Metropolitanos”.
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“3 – fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas para a realização dos serviços
metropolitanos de transporte e das normas a estes relativas”.

g. os §§ 2º, 4º, 5º e 6º do artigo 43:
“§ 2º Concluída a vistoria e aprovado o veículo, será emitido certificado de autorização de
operação, válido pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, que deverá ser afixado no inte-
rior do veículo, em local de fácil leitura”.
“§ 4º Será apreendido o certificado de autorização de operação do veículo que venha a ser
considerado sem condição normal de uso, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
§ 5º Não será permitida a utilização de veículo que não disponha do certificado de autori-
zação de operação.
§ 6º O certificado de autorização de operação não isenta a empresa permissionária da obri-
gatoriedade de manter o veículo em bom estado operacional e de conservação”.

h. o artigo 50:
“Art. 50. As notificações das penalidades de multa, de retirada do veículo de circulação e
de apreensão do veículo serão publicadas no Diário Oficial do Estado, juntamente com o
resumo do Auto de Infração”.

i. o artigo 51:
“Art. 51. Da imposição das penalidades de multa, de retirada do veículo de circulação e de
apreensão do veículo cabe recurso, sem efeito suspensivo, à Comissão de Transportes, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado”.

j. o artigo 52:
“Art. 52. Não serão conhecidos os recursos contra a imposição da pena de multa que não
vierem acompanhados de cópia autenticada da Guia comprobatória de efetivo recolhimen-
to da multa”.

l. as alíneas b e i, do inciso I, do artigo 55:
“b) nas linhas comuns, fora do perímetro urbano, trafegar com as lâmpadas externas apa-
gadas, quando for obrigatório tê-las acesas...”.
“i) nas linhas comuns, transportar pingente ou passageiros além do limite permitido pelas
normas da Secretaria dos Negócios Metropolitanos”.

m. a alínea a, do inciso III, do artigo 55:
“a) desacatar o agente credenciado da fiscalização, o membro da Comissão de Transpor-
tes ou qualquer autoridade da Secretaria dos Negócios Metropolitanos”.

n. a alínea i, do inciso IV, do artigo 55:
“i) recusar ou dificultar o transporte de agente credenciado da fiscalização ou membro da
Comissão de Transportes”.

o. as alíneas a, b, h, o, s, e t, do inciso V, do artigo 55:
“a) não prestar esclarecimento aos agentes credenciados da fiscalização em matéria de
serviço;
b. não exibir a documentação do veículo ou de sua tripulação aos agentes credenciados
da fiscalização;”
“h) cobrar, a mais ou a menos, a tarifa fixada, apurando-se a infração em cada um dos veí-
culos utilizados na operação e por dia de infração;”
“o) descumprir o disposto no artigo 30 ou 31 deste Decreto;”
“s) falsificar ou utilizar documento falso em informação ao agente credenciado da fiscaliza-
ção ou a órgãos ou autoridades da Secretaria dos Negócios Metropolitanos”;
“t) deixar de cumprir resolução, portaria e norma das autoridades competentes da Secre-
taria dos Negócios Metropolitanos ou determinação de agente credenciado da fiscalização
ou de autoridade superior, em matéria de serviço”.

p. o inciso VII e parágrafo único do artigo 84:
“VII – julgar os recursos contra a imposição das penalidades previstas no artigo 45, incisos
I, II e III, deste Decreto.
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Parágrafo único. O chefe de Gabinete, por ato próprio, poderá atribuir outros encargos à
Comissão de Transportes, obedecidas as demais normas estabelecidas neste Decreto”.

q. o artigo 85:
“Art. 85. Das decisões da Comissão de Transportes cabe recurso ao Chefe de Gabinete,
no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua publicação no Diário Oficial do Estado”.

r. o artigo 90:
“Art. 90. A Secretaria dos Negócios Metropolitanos dará publicidade a pedido de criação
de linha, instituição de serviço complementar previsto no artigo 6º deste Decreto e altera-
ção das condições da permissão, mediante publicação no Diário Oficial do Estado por oca-
sião de sua entrada na pauta de deliberação da Comissão de Transportes”.

s. o artigo 91:
“Art. 91. Incumbe ao Chefe de Gabinete, além de suas atribuições legais e regulamentares,
das fixadas neste Decreto e das que forem delegadas, o exame e a decisão de todos os
assuntos sobre serviços de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Re-
gião Metropolitana de São Paulo, ressalvada a competência atribuída ao Secretário de Es-
tado e demais órgãos e autoridades da Secretaria dos Negócios Metropolitanos”.

Art. 2º Ficam acrescentados ao Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, os seguintes
dispositivos:

a. o § 3º do artigo 13:
“§ 3º A permissão não será renovada, porém, se a empresa interessada estiver em débito
decorrente de multas impostas nos termos deste Regulamento”.

b. o parágrafo único do artigo 15:
“Parágrafo único. No caso da delegação prevista neste artigo, as exigências deste Decreto,
em especial as dos seus artigos 13, 30 e 31 e a do § 1º do seu artigo 43, poderão ser dis-
pensadas, a juízo da autoridade competente da Secretaria dos Negócios Metropolitanos”.

c. o artigo 21-A e seu parágrafo único:
“Art. 21-A. As empresas permissionárias ou autorizadas são obrigadas a providenciar e
manter cadastro dos seus veículos, de acordo com as características da linha e em quan-
tidade necessária, conforme determinado no Anexo expedido para a operação da linha.
Parágrafo único. A frota reserva, que também deverá ser cadastrada, deverá ser igual a
10% (dez por cento) do total dos veículos empregados na operação das linhas de empre-
sa permissionária ou autorizada, exigindo o mínimo de 1 (um) veículo”.

d. o inciso V do artigo 30:
“V – relação dos veículos cadastrados”.

e. os incisos IV e V do artigo 35:
“IV – os integrantes uniformizados da Guarda Civil Metropolitana;
V – os menores de até 5 (cinco) anos de idade, desde que não ocupem assentos”.

f. os §§ 1º e 2º do artigo 40:
“§ 1º A competência para a fiscalização referida neste artigo poderá ser delegada pela auto-
ridade própria da Secretaria dos Negócios Metropolitanos a outros órgãos ou entidades da
Administração Centralizada ou Descentralizada do Estado, na forma legal ou regulamentar.
§ 2º No exercício da atividade fiscalizadora, aos agentes credenciados da Secretaria dos
Negócios Metropolitanos ou da entidade competente, na forma do artigo anterior, ficam as-
segurados a entrada a qualquer dia e hora, e a permanência pelo tempo que for necessá-
rio, em estabelecimentos direta ou indiretamente relacionados com os serviços de trans-
porte de que trata este Decreto”.

g. o item 4, do parágrafo único, do artigo 41:
“4 – impor as penalidades previstas no artigo 45, incisos II e III, deste Decreto”.

h. um § 2º, ao artigo 45, passando o parágrafo único a ser o § 1º:
“§ 1º O infrator responde pelas faltas praticadas por seus agentes, empregados ou prepostos.
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§ 2º Com base nos Autos de Infração, emitidos pelos agentes credenciados, caberá ao diri-
gente da Assessoria Técnica da Secretaria dos Negócios Metropolitanos aplicar a penalidade
de multa além de, sem prejuízo do disposto no item 4, do parágrafo único, do artigo 41, des-
te Decreto, impor as penalidades de retirada do veículo de circulação e apreensão do veículo”.

i. a alínea c, do inciso III, do artigo 55:
“c) dificultar ou impedir os trabalhos dos agentes credenciados no cumprimento das atri-
buições contidas no § 2º do artigo 40 e parágrafo único, do artigo 41, deste Decreto”.

j. o inciso VII do artigo 62:
“VII – violação sistemática de qualquer das condições da permissão, a critério da Comis-
são Especial de que trata o artigo 64 deste Decreto”.

l. os incisos I e II do artigo 85:
“I – sem efeito suspensivo quando a penalidade imposta tiver sido a de multa, a de retirada
do veículo de circulação ou a de apreensão do veículo;
II –com efeito suspensivo nas demais hipóteses que não envolverem cometimento de infração”.

Art. 3º Fica suprimido o parágrafo único, do artigo 58, do Decreto n. 24.675, de 30 de ja-
neiro de 1986.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 27.436/87
[1] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

RESOLUÇÃO SNM N. 150,
DE 8 DE OUTUBRO DE 1987
AUTORIZA A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, A ISENTAR DO PAGAMENTO

DE PASSAGEM OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, QUANDO UNIFORMIZADOS

O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos,

Considerando o disposto na letra e do artigo 2º do Decreto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987;

Considerando o estabelecido na Resolução SNM n. 32, de 28 de fevereiro de 1985;[1]

Considerando que a presença de policiais fardados pode inspirar maior segurança aos usuá-
rios dos transportes metroviários, resolve:

Art. 1º Fica a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, empresa vinculada a
esta Pasta, autorizada a conceder, em suas linhas, isenção do pagamento de passagem aos
integrantes, quando uniformizados, da Guarda Civil Metropolitana, podendo, para esse fim, to-
mar as necessárias providências.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Nota sobre a Resolução n. 150/87
[1] Vide Resolução Estadual n. 33, de 28 de fevereiro de 1985, à pág. 359.
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RESOLUÇÃO SNM N. 151,
DE 14 DE OUTUBRO DE 1987
ESTABELECE NORMAS COMPLEMENTARES RELATIVAS À COLETA DE DADOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE

SERVIÇOS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS, POR ÔNIBUS NA

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos,

Considerando o disposto nos artigos 3º e 88 do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986;

Considerando, ainda, a necessidade de consolidar as informações operacionais, econômico-
financeiras, administrativas e estatísticas fornecidas pelas empresas permissionárias e autori-
zadas por esta Secretaria, alterando-se, por conseguinte, as Resoluções SNM ns. 47 e 70,
respectivamente, de 18.04.83 e 15.06.83, resolve:

Art. 1º Determinar que o fornecimento das informações operacionais, econômico-financei-
ras, administrativas e estatísticas, seja feito pelas empresas permissionárias e autorizadas me-
diante preenchimento dos formulários aprovados no Processo SNM n. 5.272/85 a serem con-
feccionados pelas empresas no tamanho 210mm x 297mm (A-4).

Art. 2º Determinar à Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ que proceda ao
controle dos dados enviados pelas empresas dentro dos seguintes prazos:
Formulário 1 – Demonstrativo de Movimento: mensalmente, até o dia 15, com dados do mês
anterior.
Formulário 2 – Demonstrativo do Consumo de Materiais mensalmente, até 30 dias contados
do último dia do mês a que se refere.
Formulário 3 – Demonstrativo da Receita Operacional: mensalmente, até o dia 15, com dados
do mês anterior.
Formulário 4 – Demonstrativo de Evolução do Quadro de Pessoal e despesas: mensalmente,
até 30 dias do mês a que se refere.
Formulário 5 – Demonstrativo de frota trimestralmente, até 15 dias contados no último dia do
trimestre a que se refere, considerando os períodos de:
1º de janeiro a 31 de março – 1º trimestre
1º de abril a 30 de julho – 2º trimestre
1º de julho a 30 de setembro – 3º trimestre
1º de outubro a 31 de dezembro – 4º trimestre.

Demonstrações financeiras – anualmente, no prazo máximo de 120 dias após o encerramen-
to do exercício social da empresa.

Art. 3º O não cumprimento das disposições contidas nesta Resolução implica o enquadra-
mento do infrator no disposto na alínea t do inciso V do artigo 55, do Capítulo XXI, do Decre-
to n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986.

Parágrafo único. Dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da publicação desta Resolu-
ção, as empresas permissionárias e autorizadas serão convocadas para treinamento e rece-
bimento de manual de informações para o preenchimento dos formulários de que trata esta
Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
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LEI N. 5.869,
DE 28 DE OUTUBRO DE 1987
OBRIGA AS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS, QUE ESPECIFICA, A PERMITIR A ENTRADA DE DEFICIENTES

FÍSICOS PELA PORTA DIANTEIRA DOS COLETIVOS

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º As empresas permissionárias de transporte coletivo intermunicipal ficam obrigadas a
permitir a entrada, pela porta dianteira, dos usuários portadores de deficiência física.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

RESOLUÇÃO SNM N. 166,
DE 24 DE NOVEMBRO DE 1987
ADOTA O VALE-TRANSPORTE DE CARÁTER OBRIGATÓRIO PARA OS EMPREGADORES, NOS SERVIÇOS

METROPOLITANOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS NA RMSP

O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos,

Considerando que o Governo Federal, ao instituir o Vale-Transporte, outorgou ao poder con-
cedente competência para editar normas complementares e operacionalizar o sistema;

Considerando as peculiaridades do transporte intermunicipal por ônibus de características co-
muns na Região Metropolitana de São Paulo;

Considerando o relevante papel social do Vale-Transporte para o trabalhador e a imperiosa ne-
cessidade de sua implantação em condições harmoniosas e eficazes;

Considerando o disposto na Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985,[1] com a alte-
ração da Lei n. 7.619, de 30 de setembro de 1987[2] e no Decreto n. 95.247, de 17 de novem-
bro de 1987[3];

Considerando o disposto no artigo 33 do Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de
1986,[4] resolve:

Art. 1º O Vale-Transporte, de caráter obrigatório para os empregadores, fica adotado nos
serviços metropolitanos de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região
Metropolitana de São Paulo, nas linhas de características comuns.

Art. 2º A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ fica autorizada, em regime
de exclusividade, a partir de 1º de janeiro de 1988, a promover a emissão, distribuição e reem-
bolso do Vale-Transporte nos serviços especificados no artigo anterior, cabendo-lhe o geren-
ciamento técnico, administrativo, financeiro e operacional do Sistema do Vale-Transporte.

Art. 3º As empresas permissionárias ou autorizadas ficam obrigadas a aceitar o Vale-Trans-
porte emitido pelo METRÔ, respeitados seus respectivos valores e prazos de validade, nas li-
nhas por elas operadas.

Art. 4º Os Vales-Transporte já emitidos por empresas permissionárias ou autorizadas terão
validade até 31 de janeiro de 1988.

Art. 5º O Vale-Transporte será impresso pelo METRÔ por seus próprios meios ou mediante
contratação de terceiros, em quantidades compatíveis com as necessidades do mercado.
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Art. 6º As pessoas físicas ou jurídicas que adquirirem o Vale-Transporte deverão cadastrar-
se previamente junto ao METRÔ, mediante o preenchimento de “Ficha de Cadastro do Vale-
Transporte”.

Art. 7º O METRÔ, mediante prévia anuência da Secretaria dos Negócios Metropolitanos,
poderá celebrar acordos com as empresas operadoras visando a regular a distribuição, o uso,
o reembolso do Vale-Transporte, bem como os necessários à integração dos meios de trans-
porte com os demais operadores de transporte público na Região Metropolitana de São Pau-
lo para utilização do Sistema Vale-Transporte.

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposi-
ções em contrário.

Notas sobre a Resolução SNM n. 166/87
[1] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

[2] Vide Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, à pág. 70.

[3] Vide Decreto Federal n. 95.247, de 17 de novembro de 1987, à pág. 71.

[4] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

LEI N. 5.989,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1987
DÁ DENOMINAÇÃO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DO TIETÊ, SITUADO NA CAPITAL

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a dominar-se “Governador Carvalho Pinto” o terminal Rodoviário do Tietê, na
Capital.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

RESOLUÇÃO SNM N. 8,
DE 11 DE JANEIRO DE 1988
OBRIGA AS EMPRESAS OPERADORAS DE ÔNIBUS A ACEITAREM OS VALES-TRANSPORTE EMITIDOS PELA

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ

O Secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985,[1] alterada pela Lei n. 7.619,
de 30 de setembro de 1987[2] e do Decreto n. 95.247, de 17 de novembro de 1987;[3]

Considerando a Resolução SNM n. 166, de 24 de novembro de 1987;[4]

Considerando a necessidade de disciplinar o uso do Vale-Transporte nas linhas metropolita-
nas de transporte coletivo regular, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo, resolve:

Art. 1º O Vale-Transporte deve ser utilizado nas linhas metropolitanas de transporte coletivo
regular, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo.
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§ 1º Fica estabelecido que todas as empresas permissionárias ou autorizadas, doravante de-
nominadas Empresas Operadoras, se obrigam a aceitar, nas linhas de classificação comum,
por elas operadas, os Vales-Transporte emitidos pela Companhia do Metropolitano de São
Paulo – METRÔ, respeitados seus respectivos valores, quer no pagamento das passagens ex-
clusivas, quer no das integradas.

§ 2º A não aceitação do Vale-Transporte, por qualquer das empresas operadoras, acarretará
as penalidades previstas na legislação em vigor.

Art. 2º O Vale-Transporte deverá ser impresso pelo Metrô por seus próprios meios, ou median-
te contratação de terceiros, em quantidades compatíveis com as necessidades do mercado.

§ 1º A emissão do Vale-Transporte far-se-á na forma de bilhete modulado, cujos valores se-
rão de Cz$ 10,00, Cz$ 5,00, Cz$ 2,00, Cz$ 1,00.

§ 2º O usuário deverá compor seu bilhete de forma a totalizar o valor da tarifa da linha utilizada.

§ 3º O bilhete modulado deverá conter elementos adequados de segurança contra fraudes de
impressão, possibilitando o controle de circulação, assegurada à Companhia do Metropolita-
no de São Paulo – METRÔ a exclusividade para a inserção de mensagens publicitárias.

§ 4º O Vale-Transporte deverá ter característica única quanto ao formato e dimensão, conten-
do o nome e o logotipo do METRÔ, o valor facial, a palavra VALE-TRANSPORTE, a legislação
pertinente e os dizeres:
No Anverso: VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE PARA COMPOSIÇÃO E PAGAMENTO DE PASSA-
GENS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL, PELO VALOR FACIAL ACIMA EXPRESSO.

Poder Concedente:
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS METROPOLITANOS
e, no seu Verso: a frase
“ESTE VALE-TRANSPORTE É UTILIZÁVEL EM TODAS AS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE
ÔNIBUS, DE CARACTERÍSTICAS URBANAS, DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAU-
LO, SOB PERMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS METROPOLITANOS.
A SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS METROPOLITANOS TORNA SUA A GRANDE
SÃO PAULO”.

Art. 3º O Vale-Transporte deverá ser comercializado pelo METRÔ, por seus próprios meios,
ou por delegação a terceiros, desde que, previamente, credenciados.

Parágrafo único. No caso de delegação a terceiros, esta deverá ser devidamente formalizada,
mediante acordos, nos quais se fixem expressamente os procedimentos e critérios a serem
obedecidos, de modo a garantir os padrões de segurança e controle na operacionalização do
Vale-Transporte.

Art. 4º O METRÔ deverá ressarcir as empresas operadoras dos respectivos créditos, no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, mediante apresentação prévia dos Vales-
Transporte.

§ 1º O METRÔ reembolsará a operadora pelo valor facial dos Vales-Transporte apresentados
de acordo com procedimentos previamente determinados.

§ 2º Os pagamentos serão efetuados através de crédito aberto em conta-corrente no Banco
do Estado de São Paulo S/A. – BANESPA, na forma do disposto no Decreto Estadual n.
27.449, de 13 de outubro de 1987.

§ 3º A empresa operadora informará, por escrito, o tipo, o número da conta-corrente e o nú-
mero e nome da agência de sua conta.

§ 4º A empresa operadora dará como quitado o pagamento que se efetivar através do crédi-
to em sua conta.

Art. 5º No caso de alteração de tarifa, o Vale-Transporte deverá ser utilizado pelo beneficiá-
rio de forma a compor o valor integral da nova tarifa.
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Art. 6º As empresas ficam obrigadas a fornecer ao METRÔ informações sobre a utilização
do Vale-Transporte.

§ 1º As operadoras ficam obrigadas a divulgar, aos empregadores e beneficiários, suas linhas,
itinerários e tarifas correspondentes, bem como os procedimentos necessários à sua aquisição.

§ 2º As empresas operadoras ficam obrigadas a informar, imediatamente, ao METRÔ, qual-
quer irregularidade detectada, decorrente de uso indevido do Vale-Transporte.

Art. 7º O METRÔ fica obrigado a fornecer à Secretaria dos Negócios Metropolitanos infor-
mações sobre a comercialização do Vale-Transporte, para efeito de avaliação do sistema.

Art. 8º As pessoas jurídicas que adquirirem o Vale-Transporte deverão fornecer as respecti-
vas informações cadastrais ao METRÔ.

§ 1º As empresas adquirentes, a cada aquisição, deverão arrolar o número total de emprega-
dos beneficiados com o Vale-Transporte, o número de Vales-Transporte adquiridos por tipo e
o período a que se refere o benefício.

§ 2º A venda do Vale-Transporte deverá ser comprovada mediante a emissão de recibo se-
qüencialmente numerado, entregue à compradora com identificação do período de referência,
número de Vales-Transporte vendidos por tipo e de beneficiários a que se destinam além dos
dados cadastrais da compradora.

§ 3º Às pessoas físicas adquirentes será fornecido recibo, na mesma forma prevista do pará-
grafo anterior.

Art. 9º O METRÔ poderá, mediante prévia anuência da Secretaria de Estado dos Negócios
Metropolitanos, firmar acordos ou contratos com os demais operadores de transportes públi-
cos na Região Metropolitana de São Paulo, para comercialização de Vales-Transporte de um
sistema emissor em outro, mediante encontro de contas.

Art. 10. O METRÔ poderá firmar acordos com as empresas operadoras, no sentido de regu-
lamentar a distribuição, o uso e o reembolso do Vale-Transporte.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Notas sobre a Resolução SNM n. 8/88
[1] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

[2] Vide Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, à pág. 70.

[3] Vide Decreto Federal n. 95.247, de 17 de novembro de 1987, à pág. 71.

[4] Vide Resolução Estadual SNM n. 166, de 24 de novembro de 1987, à pág. 383.

DECRETO N. 28.478,
DE 3 DE JUNHO DE 1988
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 18 DO REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE

PASSAGEIROS, DE INTERESSE METROPOLITANO, SOB O REGIME DE FRETAMENTO, APROVADO PELO

DECRETO N. 19.835,[1] DE 29 DE OUTUBRO DE 1982

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
decreta:

Art. 1º Passa a ter a seguinte redação o artigo 18, do Decreto n. 19.835, de 29 de outu-
bro de 1982:
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“Art. 18. Dependerá de prévia autorização da Secretaria dos Negócios Metropolitanos a uti-
lização de veículos aprovados para o serviço de fretamento no transporte denominado re-
gular ou vice-versa”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 28.478/88
[1] Vide Decreto Estadual n. 19.835, de 29 de outubro de 1982, à pág. 347.

RESOLUÇÃO SNM N. 107,
DE 10 DE JUNHO DE 1988[1]

DISCIPLINA O USO DE VALE-TRANSPORTE NAS LINHAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE COLETIVO

REGULAR, POR ÔNIBUS, NA RMSP

O Secretário dos Negócios Metropolitanos,

Considerando a Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985,[2] alterada pela Lei n. 7.619,
de 30 de setembro de 1987[3] e o Decreto n. 95.247, de 17 de novembro de 1987;[4]

Considerando a Resolução SNM n.166, de 24 de novembro de 1987;[5]

Considerando a necessidade de disciplinar o uso do Vale-Transporte nas linhas metropolitanas de
transporte coletivo regular, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo, resolve:

Art. 1º O Vale-Transporte deve ser utilizado nas linhas metropolitanas de transporte coletivo
regular, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo.

§ 1º Fica estabelecido que todas as empresas permissionárias ou autorizadas, doravante de-
nominadas Empresas Operadoras, se obrigam a aceitar, nas linhas de classificação comum,
por elas operadas, os Vales-Transporte emitidos pela Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, respeitados seus respectivos valores, quer no paga-
mento das passagens exclusivas, quer no das integradas.

§ 2º A não aceitação do Vale-Transporte, por qualquer das empresas operadoras, acarretará
as penalidades previstas na legislação em vigor.

Art. 2º O Vale-Transporte deverá ser impresso pela Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP por seus próprios meios, ou mediante contratação de
terceiros, em quantidades compatíveis com as necessidades do mercado.

§ 1º A emissão do Vale-Transporte far-se-á na forma de bilhete modulado, cujos valores se-
rão Cz$ 30,00, Cz$ 10,00, Cz$ 5,00, Cz$ 2,00 e Cz$ 1,00.

§ 2º O usuário deverá compor seu bilhete de forma a totalizar o valor da tarifa da linha utilizada.

§ 3º O Bilhete modulado deverá conter elementos adequados de segurança contra fraudes
de impressão, possibilitando o controle de circulação, assegurada à Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP a exclusividade para a inserção de men-
sagens publicitárias.

§ 4º O Vale-Transporte deverá ter característica única quanto ao formato e dimensão, conten-
do o nome e o logotipo da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A.
– EMTU/SP, o valor facial, a palavra Vale-Transporte, a legislação pertinente e os dizeres:

No anverso: Válido Exclusivamente para Composição e Pagamento de Passagens de Ônibus
Intermunicipal, pelo valor facial acima expresso:
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Poder Concedente:

Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos e, no seu Verso, a frase:

“Este Vale-Transporte é utilizável em todas as linhas intermunicipais de ônibus, de caracterís-
ticas urbanas, da Região Metropolitana de São Paulo, sob permissão da Secretaria de Estado
dos Negócios Metropolitanos.

Secretaria dos Negócios Metropolitanos

Torna sua a Grande São Paulo”.

Art. 3º O Vale-Transporte deverá ser comercializado pela Empresa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP por seus próprios meios, ou por delegação a
terceiros, desde que, previamente, credenciados.

Parágrafo único. No caso de delegação a terceiros, esta deverá ser devidamente formalizada,
mediante acordos, nos quais se fixem expressamente os procedimentos e critérios a serem
obedecidos, de modo a garantir os padrões de segurança e controle na operacionalização do
Vale-Transporte.

Art. 4º A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP de-
verá ressarcir as empresas operadoras dos respectivos créditos, semanalmente, mediante
apresentação prévia dos Vales-Transporte.

§ 1º A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP reem-
bolsará a operadora pelo valor facial dos Vales-Transporte apresentados de acordo com pro-
cedimentos previamente determinados.

§ 2º Os pagamentos serão efetuados através de crédito aberto em conta-corrente no Banco
do Estado de São Paulo S/A. – BANESPA na forma do disposto no Decreto Estadual n.
27.449, de 13 de outubro de 1987.

§ 3º A empresa operadora informará, por escrito, o tipo, o número da conta-corrente e o nú-
mero e nome da agência de sua conta.

§ 4º A empresa operadora dará como quitado o pagamento que se efetivar através do crédi-
to em sua conta.

Art. 5º No caso de alteração de tarifa, o Vale-Transporte deverá ser utilizado pelo beneficiá-
rio de forma a compor o valor integral da nova tarifa.

Art. 6º As empresas operadoras ficam obrigadas a fornecer à Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP informações sobre a utilização do Vale-
Transporte.

§ 1º As operadoras ficam obrigadas a divulgar aos empregadores e beneficiários, suas li-
nhas, itinerários e tarifas correspondentes, bem como os procedimentos necessários à sua
aquisição.

§ 2º As empresas operadoras ficam obrigadas a informar imediatamente, à Empresa Metro-
politana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, qualquer irregularidade de-
tectada, decorrente de uso indevido do Vale-Transporte.

Art. 7º A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP fica
obrigada a fornecer à Secretaria dos Negócios Metropolitanos informações sobre a comercia-
lização do Vale-Transporte, para efeito de avaliação do sistema.

Art. 8º As pessoas jurídicas que adquirirem o Vale-Transporte deverão fornecer as respecti-
vas informações cadastrais à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
S/A. – EMTU/SP.

§ 1º As empresas adquirentes, a cada aquisição, deverão arrolar o número total de emprega-
dos beneficiados com o Vale-Transporte, o número de Vales-Transporte adquiridos por tipo e
o período a que se refere o benefício.
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§ 2º A venda do Vale-Transporte deverá ser comprovada mediante a emissão de recibo se-
qüencialmente numerado, entregue à compradora com identificação do período de referência,
número de Vales-Transporte vendidos por tipo e de beneficiários a que se destinam, além dos
dados cadastrais da compradora.

§ 3º Às pessoas físicas adquirentes será fornecido recibo, na mesma forma prevista no pará-
grafo anterior.

Art. 9º A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP po-
derá, mediante prévia anuência da Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, firmar
acordos ou contratos com os demais operadores de transportes públicos na Região Metro-
politana de São Paulo, para comercialização de Vales-Transporte de um sistema emissor em
outro, mediante encontro de contas.

Art. 10. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP po-
derá firmar acordos com as empresas operadoras, no sentido de regulamentar a distribuição,
o uso e o reembolso do Vale-Transporte.

Art. 11. Sem prejuízo do disposto nesta Resolução e até que se esgotem os Vales-Transpor-
te já impressos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, responderá esta
por sua comercialização e providências decorrentes, em conjunto com a Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP.

Art. 12. Esta Resolução, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução
SNM n. 8/88, de 11 de janeiro de 1988, entrará em vigor na data de sua publicação.

Notas sobre a Resolução SNM n. 107/88
[1] Revoga a Resolução Estadual SNM n. 8, de 11 de janeiro de 1988, vide à pág. 384.

[2] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

[3] Vide Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, à pág. 70.

[4] Vide Decreto Federal n. 95.247, de 17 de novembro de 1987, à pág. 71.

[5] Vide Resolução Estadual SNM n. 166, de 24 de novembro de 1987, à pág. 383.

LEI N. 6.248,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1988
INSTITUI AUXÍLIO-TRANSPORTE NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Centralizada e das Autarquias do Esta-
do, o auxílio-transporte, destinado a custear parte das despesas de locomoção do funcioná-
rio ou servidor de sua residência para o trabalho e vice-versa.

Art. 2º O valor do auxílio-transporte corresponderá à diferença entre o montante estimado
das despesas de condução do funcionário ou servidor e a parcela equivalente a 6% (seis por
cento) de sua retribuição global mensal, excluídos o salário-família, o salário-esposa, o adi-
cional de insalubridade, a gratificação por trabalho noturno e a gratificação por serviço ex-
traordinário.

Art. 3º O auxílio-transporte será devido por dia efetivamente trabalhado.

§ 1º A apuração dos dias efetivamente trabalhados será feita à vista do boletim ou atestado
de freqüência.
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§ 2º O pagamento do benefício corresponderá ao mês do respectivo boletim ou atestado de
freqüência e será feito em código distinto.

Art. 4º O valor estimado da despesa de condução, a que se refere o artigo 2º, será estabe-
lecido em decreto e revisto mensalmente, observando-se na sua fixação:

I – a região e/ou local das unidades administrativas do Governo;
II – o tipo de transporte coletivo disponível no local.

Art. 5º O auxílio-transporte não será computado para qualquer efeito e não se incorporará
ao patrimônio do funcionário ou servidor.

Art. 6º Não fará jus ao auxílio-transporte o funcionário ou servidor afastado para prestar ser-
viços ou para ter exercício em cargo ou função de qualquer natureza junto a outros órgãos da
Administração Direta ou Indireta da União, de outros Estados e Municípios.

Art. 7º Não terá direito, também, ao benefício o servidor abrangido pela Lei Federal n. 7.418,
de 16 de dezembro de 1985,[1] alterada pela Lei Federal n. 7.619,[2] de 30 de setembro de
1987.

Art. 8º O disposto nesta Lei aplica-se aos funcionários e servidores dos Quadros do Tribu-
nal de Justiça, do Primeiro e Segundo Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Crimi-
nal, do Tribunal de Justiça Militar, do Tribunal de Contas, bem como do Quadro da Secretaria
da Assembléia Legislativa.

Art. 9º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações pró-
prias consignadas no Orçamento-Programa vigente.

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subseqüente ao de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

Notas sobre a Lei n. 6.248/88
[1] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

[2] Vide Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, à pág. 70.

DECRETO N. 29.355,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1988
ALTERA A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, E DÁ

PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
com fundamento no artigo 89 da Lei n. 9.717, de 30 de janeiro de 1967 e à vista da exposi-
ção de motivos do Secretário Especial de Coordenação de Programas, decreta:

Art. 1º Ficam extintas as seguintes Secretarias de Estado:
I – Secretaria do Abastecimento, criada pelo Decreto n. 26.908, de 15 de março de

1987, preservada sua Coordenadoria de Abastecimento, que terá a integração esta-
belecida no § 2º, do artigo 2º, deste Decreto;

II – Secretaria de Ação Comunitária, criada pelo Decreto n. 17.217, de 16 de junho de
1981;

III – Secretaria da Indústria e Comércio, criada pelo Decreto n. 26.909, de 15 de março
de 1987, preservados o Conselho Estadual de Política Industrial, Comercial e Agroin-
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dustrial – COINCO e a Coordenadoria da Indústria e Comércio, que terão as integra-
ções estabelecidas no § 1º, do artigo 6º, deste Decreto;

IV – Secretaria da Habitação, criada pelo Decreto n. 26.796, de 20 de fevereiro de 1987; e
V – Secretaria de Assuntos Fundiários, criada pelo Decreto n. 24.814, de 5 de março de

1986, preservados o Departamento de Assentamento Fundiário e o Departamento
de Regularização Fundiária, que terão as integrações estabelecidas no § 1º, do arti-
go 2º e artigo 10 deste Decreto.

Parágrafo único. Ficam extintas as funções de Secretário do Abastecimento, de Ação Comu-
nitária, de Assuntos Fundiários, Especial de Coordenação de Programas, Relações Sociais, as
respectivas funções, onde houver, de Secretários-Adjuntos, Chefes de Gabinete, Assessores
Técnicos de Gabinete, Oficiais de Gabinete e Auxiliares de Gabinete.

Art. 2º As atribuições da extinta Secretaria do Abastecimento serão desenvolvidas pela Se-
cretaria da Agricultura, que passa a denominar-se Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

§ 1º Fica transferido, com seus bens móveis e equipamentos, da extinta Secretaria de Assun-
tos Fundiários para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Departamento de Assen-
tamento Fundiário, criado pelo Decreto n. 27.863, de 4 de dezembro de 1987.

§ 2º A Coordenadoria de Abastecimento, criada pelo Decreto n. 14.034, de 1º de outubro de
1979, fica transferida, com seus bens móveis e equipamentos, para a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento.

§ 3º Os cargos e funções-atividades classificados na Coordenadoria de Abastecimento e no
Departamento de Assentamento Fundiário ficam transferidos para a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento.

§ 4º A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP e a Compa-
nhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP ficam vinculadas à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento.

Art. 3º As atribuições da extinta Secretaria de Ação Comunitária serão desenvolvidas pela
Secretaria da Promoção Social, à qual se subordinarão o Conselho Estadual do Idoso e o
Conselho Estadual da Juventude.

Art. 4º As atribuições da Secretaria de Relações do Trabalho passam a ser desempenhadas
pela Secretaria da Promoção Social.

§ 1º Ficam transferidas da Secretaria de Relações do Trabalho para a Secretaria da Promoção
Social, com seus bens móveis, equipamentos, direitos e obrigações as seguintes unidades:
1. o Departamento do Lazer do Trabalhador;
2. o Departamento de Assistência Sindical e de Relações Empresariais;
3. o Departamento de Recursos Humanos, exceto a Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho;
4. o Departamento de Atividades Regionais, exceto as Seções de Higiene e Segurança do Tra-

balho.

§ 2º Os cargos e funções-atividades classificados nas unidades mencionadas no parágrafo
anterior ficam transferidos para a Secretaria da Promoção Social.

§ 3º A Fundação Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador – CERET e a Su-
perintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades – SUTACO ficam vinculadas à Secre-
taria da Promoção Social.

Art. 5º As atribuições da Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho e das Seções de Hi-
giene e Segurança do Trabalho da Secretaria de Relações do Trabalho passam a ser desen-
volvidas pela Secretaria da Saúde.

Parágrafo único. Os cargos e funções-atividades classificados na Divisão de Higiene e Segu-
rança do Trabalho e nas Seções de Higiene e Segurança do Trabalho da Secretaria de Rela-
ções do Trabalho ficam transferidos para a Secretaria da Saúde.

1988 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

391O



Art. 6º As atribuições da extinta Secretaria da Indústria e Comércio passam a ser desenvol-
vidas pela Secretaria da Ciência e Tecnologia, cuja denominação é alterada para Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.

§ 1º Ficam transferidos para a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
a Coordenadoria da Indústria e Comércio, criada pelo Decreto n. 13.878, de 3 de setembro
de 1978 e o Conselho Estadual de Política Industrial, Comercial e Agroindustrial – COINCO,
com seus bens móveis e equipamentos.

§ 2º Os cargos e funções-atividades classificados na Coordenadoria da Indústria e Comércio
e no Conselho Estadual de Política Industrial, Comercial e Agroindustrial – COINCO da extin-
ta Secretaria da Indústria e Comércio ficam transferidos para a Secretaria da Ciência, Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico.

Art. 7º A Secretaria dos Negócios Metropolitanos passa a denominar-se Secretaria da Ha-
bitação e Desenvolvimento Urbano, a quem são transferidas as atribuições, bens móveis,
equipamentos, direitos e obrigações, da extinta Secretaria da Habitação.

§ 1º O Departamento de Edifícios e Obras Públicas – DEOP passa a vincular-se à Secretaria
de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

§ 2º A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo – CDH, a Em-
presa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A. – EMTU e a Empresa Metropolitana de Pla-
nejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA vinculam-se à Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano.

Art. 8º A Fundação Parque Zoológico passa a vincular-se à Secretaria do Meio Ambiente.

Art. 9º A Secretaria de Obras passa a denominar-se Secretaria de Energia e Saneamento.

Art. 10. Fica transferido, com seus bens móveis e equipamentos, da extinta Secretaria de As-
suntos Fundiários para a Secretaria da Justiça, o Departamento de Regularização Fundiária,
criado pelo Decreto n. 27.863, de 4 de dezembro de 1987.

Parágrafo único. Os cargos e funções-atividades classificados no Departamento de Regulari-
zação Fundiária da extinta Secretaria de Assuntos Fundiários ficam transferidos para a Secre-
taria da Justiça.

Art. 11. As atribuições da Secretaria do Interior passam a ser desempenhadas pela Secreta-
ria do Governo.

§ 1º Os cargos e funções-atividades classificados na Secretaria do Interior, bem como seus
bens móveis e imóveis, equipamentos, direitos e obrigações ficam transferidos para a Secre-
taria da Administração.

§ 2º A Fundação Prefeito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Mu-
nicipal – CEPAM, fica vinculada à Secretaria do Governo.

Art. 12. Fica incluído no campo funcional da Secretaria da Administração a formulação da po-
lítica referente à reforma administrativa do Estado e às diretrizes relativas à instituição da polí-
tica salarial dos funcionários e servidores públicos do Estado de São Paulo.

Art. 13. Passam a vincular-se à Secretaria da Fazenda as seguintes empresas:

I – PAULISTUR S/A. – Empresa de Turismo do Estado de São Paulo;

II – Companhia de Desenvolvimento do Estado de São Paulo – CEDESP;

III – TERRAFOTO S/A. – Atividades de Aerolevantamentos.

§ 1º A Secretaria da Fazenda adotará as providências necessárias à liquidação das empresas
a que se referem os incisos I e II e à privatização da empresa a que se refere o inciso III.

§ 2º A Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista – SUDELPA e o Fomento
de Urbanização e Melhoria das Estâncias – FUMEST passam a vincular-se à Secretaria da
Fazenda.
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Art. 14. O Conselho Estadual de Informática – CONEI passa a subordinar-se ao Secretário da
Administração.

Art. 15. A Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP passa a vincular-se à Se-
cretaria da Administração.

Art. 16. A gestão dos recursos humanos das Secretarias alcançadas pelas disposições des-
te Decreto, e sem destinação específica, ficará a cargo da Secretaria da Administração, que
proporá ao Governador do Estado relotação ou reclassificação, reaproveitamento ou extinção
dos respectivos cargos e funções-atividades.

Art. 17. Os bens móveis e equipamentos, obrigações e direitos dos órgãos abrangidos por
este Decreto e sem específica destinação, ficam transferidos provisoriamente à Secretaria da
Administração, que proporá sua redistribuição.

Art. 18. As Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda providenciarão os atos
necessários à efetivação da transferência dos saldos das dotações orçamentárias destinadas
às Secretarias abrangidas pelo presente Decreto.

Art. 19. O Secretário da Administração deverá apresentar as medidas necessárias a compa-
tibilizar os cargos e funções dos órgãos e entidades da Administração Centralizada e Descen-
tralizada, com a nova estrutura decorrente da reforma administrativa, a saber:

I – os de direção, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da publica-
ção deste Decreto;

II – os demais, no prazo de 105 (cento e cinco) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Art. 20. O artigo 2º do Decreto n. 8.812, de 18 de outubro de 1976 passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 2º O CODEC é composto por 9 (nove) membros, inclusive o seu Presidente, a saber:
I – o Secretário da Fazenda, que é seu Presidente nato;
II – o Coordenador das Entidades Descentralizadas;
III – o Coordenador da Administração Financeira;
IV – o Secretário-Executivo da Junta de Coordenação Financeira;
V – 1 (um) representante da Secretaria da Administração;
VI – 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento;
VII – 3 (três) livremente escolhidos pelo Governador do Estado.

§ 1º O Coordenador das Entidades Descentralizadas substituirá o Presidente em seus im-
pedimentos.

§ 2º A designação dos membros a que se referem os incisos V a VII será feita pelo Governa-
dor do Estado e recairá em pessoas com formação profissional de nível universitário e reco-
nhecida experiência nos assuntos econômico-financeiros da Administração Centralizada ou
Descentralizada do Estado.

§ 3º O mandato dos membros a que se referem os incisos V a VII será de 4 (quatro) anos, per-
mitida apenas uma recondução.

§ 4º O Governador do Estado poderá designar suplentes para os membros do CODEC, to-
dos com requisitos de formação e experiência expressos no § 2º.

§ 5º O CODEC conta com 1 (um) Secretário incumbido de secretariar as reuniões”.

Art. 21. O parágrafo único, do artigo 2º, do Decreto n. 27.009, de 19 de maio de 1987, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. O Grupo de Trabalho será presidido pelo Secretário da Administração”.

Art. 22. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Orestes Quércia – Governador do Estado.
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DECRETO N. 29.912,
DE 12 DE MAIO DE 1989
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE

COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB FRETAMENTO

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Fica aprovado o anexo Regulamento do Serviço Intermunicipal de Transporte Coleti-
vo de Passageiros, sob o Regime de Fretamento, no Estado de São Paulo, que passa a fazer
parte integrante do presente Decreto excluídos aqueles sob gestão metropolitana.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua aplicação revogando-se o Decreto n.
13.691, de 11 de julho de 1979 e o Decreto n. 20.622, de 28 de fevereiro de 1983.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

REGULAMENTO DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS SOB FRETAMENTO, ANEXO AO DECRETO N. 29.912, DE 12
DE MAIO DE 1989
Capítulo I
Da Administração do Transporte

Art. 1º O serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, sob o regime de fre-
tamento, no Estado de São Paulo, é disciplinado por este Regulamento excluídos aqueles sob
gestão metropolitana.

Art. 2º Somente estão sujeitos às disposições deste Regulamento os serviços realizados com
objetivo comercial, sendo considerados, para todos os efeitos, de relevante interesse social.

Art. 3º Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem autorizar, disciplinar e fiscalizar os
serviços previstos neste Regulamento, ouvido o Secretário dos Transportes quando for o caso.

Capítulo II
Do Regime de Exploração dos Serviços

Art. 4º Entende-se por serviço de transporte intermunicipal coletivo de passageiros sob fre-
tamento aquele que se destine à condução de pessoas, sem cobrança individual de passa-
gem, não podendo assumir caráter de serviço aberto ao público.

Art. 5º Os serviços de transportes de passageiros sob fretamento não poderão operar sob o
regime de linha regular, salvo autorização justificada do Departamento de Estradas de Rodagem.

Art. 6º Os serviços de transporte de passageiros sob fretamento classificam-se em:
I – serviço de fretamento contínuo;
II – serviço de fretamento eventual.

Art. 7º Fretamento contínuo é o serviço de transporte de passageiros prestado à pessoa ju-
rídica, mediante contrato escrito, para um determinado número de viagens, destinados ao
transporte de usuários definidos, que se qualificam por manterem vínculo específico com a
contratante para desempenho de sua atividade.

§ 1º Poderá também contratar fretamento contínuo instituição de ensino ou agremiação estu-
dantil legalmente constituída, para transporte de seus alunos ou associados.

§ 2º A empresa transportadora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da contrata-
ção, comunicará ao Departamento de Estradas de Rodagem, mediante planilhas padroni-
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zadas, os dados qualificativos e quantitativos do contrato (exceto preços), bem como suas
alterações segundo norma complementar a ser estabelecida pelo Departamento de Estra-
das de Rodagem.

Art. 8º Fretamento eventual é o serviço prestado a um cliente ou a um grupo de pessoas,
mediante contrato escrito, para uma viagem.

§ 1º Nas viagens a que se referem os serviços tratados neste artigo, será de porte obrigató-
rio a nota fiscal correspondente.

§ 2º A empresa transportadora comunicará mensalmente até o último dia útil do mês seguin-
te ao Departamento de Estradas de Rodagem o número de viagens realizadas sob fretamen-
to eventual, com indicação da data de início e fim de cada uma, origem e destino, bem como
o número de passageiros transportados.

Capítulo III
Da Execução dos Serviços

Art. 9º Os serviços serão executados em conformidade com níveis e esquemas operacio-
nais estabelecidos ou aprovados pelo Departamento de Estradas de Rodagem.

Parágrafo único. As transportadoras fornecerão ao Departamento de Estradas de Rodagem,
na forma em que for estabelecida, as informações operacionais, técnicas e econômicas refe-
rentes aos serviços de transportes.

Art. 10. Não será permitido o transporte de passageiros em pé, salvo para prestação de so-
corro em caso de acidente ou avaria.

Art. 11. Ocorrendo interrupção ou retardamento da viagem, a transportadora diligenciará a
obtenção de meios imediatos para sua efetivação, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) mi-
nutos para o serviço contínuo e de 180 (cento e oitenta) para o serviço eventual.

Parágrafo único. Quando a interrupção ou retardamento da viagem se verificar por culpa da
transportadora, deverá ela ainda, proporcionar, às suas expensas, alimentação e pousada aos
passageiros, enquanto perdurar tal situação.

Art. 12. Ocorrendo interrupção da viagem, a transportadora deverá utilizar para sua continui-
dade o mesmo veículo ou outro de característica idêntica ou superior ao que vinha sendo uti-
lizado, observados os requisitos de conforto e segurança estabelecidos.

Art. 13. Quando circunstância de força maior ocasionar a interrupção dos serviços, a transpor-
tadora ficará obrigada a comunicar o ocorrido à fiscalização, dentro do prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, especificando-lhe as causas e as providências adotadas, devendo comprová-las
sempre que exigido.

Art. 14. Nos casos de acidentes com vítimas, as transportadoras ficam obrigadas a:
I – adotar medidas visando a prestar imediata e adequada assistência aos respectivos

usuários e prepostos;
II – comunicar o fato ao Departamento de Estradas de Rodagem informando as suas

conseqüências;
III – prestar esclarecimentos aos familiares dos usuários.

Art. 15. Quando o acidente ocasionar morte ou ferimento grave, para avaliação de suas cau-
sas, serão considerados, dentre outros elementos:

I – boletins de ocorrência;
II – os dados constantes do disco do tacógrafo;
III – a regularidade da jornada de trabalho e do controle de saúde do motorista;
IV – a seleção, o treinamento e a reciclagem dos motoristas;
V – a manutenção dos veículos.
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Capítulo IV
Do Regime Especial de Serviço

Art. 16. Os veículos registrados para a modalidade fretamento, sem prejuízo das demais dis-
posições que regem a matéria, poderão, mediante autorização do Departamento de Estradas
de Rodagem, ser utilizado no serviço regular para:

I – complementar a frota de linhas regulares com grandes picos sazonais ou em deter-
minados dias da semana;

II – atender acréscimo incomum, não previsto e temporário de demanda;
III – atender serviço pelo regime de autorização.

Art. 17. A frota do transporte regular de passageiros poderá, mediante autorização do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem, ser explorada:

I – sob regime de fretamento nos casos de linhas de baixa freqüência e cuja viabilidade
econômica dependa desta solução;

II – sob regime de fretamento eventual mediante interesse público devidamente justificado.

Parágrafo único. A alocação e circulação de outros veículos, aprovados para regime diverso,
ainda que pertencentes à mesma empresa, somente será permitida com aplicação do selo de
autorização temporária e específica emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem, afi-
xado no veículo, identificável externamente.

Capítulo V
Do Registro das Transportadoras

Art. 18. O registro das empresas de transporte coletivo de passageiros será distinto, segun-
do o regime de operação, regular ou sob fretamento, permitido o registro simultâneo da em-
presa nas duas modalidades, à exceção dos veículos.

Art. 19. Os pedidos de registro na modalidade fretamento e suas renovações deverão ser di-
rigidas ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, e instruídos com a
seguinte documentação:

I – instrumento constitutivo, arquivado no registro de comércio estadual, onde conste,
como objeto social, a exploração do transporte coletivo de passageiros;

II – título de identidade e provas de regularidade perante a legislação eleitoral e militar, do
proprietário, se a firma for individual e, dos diretores ou sócios, gerentes, quando se
tratar de sociedade;

III – prova de regularidade jurídico-fiscal, através do Certificado de Regularidade Jurídico-
Fiscal, nos termos do Decreto Estadual n. 17.640, de 28 de agosto de 1981, ou do-
cumentação equivalente;

IV – prova de registro na EMBRATUR;
V – relação, especificação e prova de propriedade dos veículos componentes da frota;
VI – relação dos veículos disponíveis para a realização do serviço e comprovação de ple-

na propriedade de pelo menos 3 (três) veículos dos tipos ônibus rodoviário ou mi-
croônibus, com até 4 (quatro) anos de uso;

VII – inventário, com descrição pormenorizada das instalações e do aparelhamento técni-
co, adequado e disponível para a realização dos serviços;

VIII – relação das equipes técnica e administrativa da empresa;
IX – prova de disponibilidade de garagem e oficina, próprias ou arrendadas, adequadas

para atendimento dos serviços de manutenção, estacionamento e circulação da frota;

X – prova do capital integralizado correspondente a um mínimo de 16.000 (dezesseis mil)
vezes o Maior Valor de Referência – MVR.

Parágrafo único. As renovações deverão ser requeridas até 90 (noventa) dias antes de seu
termo final.
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Art. 20. Para proceder ao registro o Departamento de Estradas de Rodagem cobrará das in-
teressadas a taxa equivalente a 6 (seis) vezes o valor do Maior Valor de Referência – MVR.

Art. 21. Ouvida a Comissão de Transporte Coletivo, prevista no Decreto n. 29.913,[1] de 12 de
maio de 1989, e deferido o pedido de registro, o Departamento de Estradas de Rodagem ex-
pedirá o competente Certificado de Registro válido por 5 (cinco) anos, e que poderá ser reno-
vado por iguais períodos sucessivos desde que assim se requeira com antecedência, mínima,
de 3 (três) meses da data de vencimento.

§ 1º Ocorrendo alterações na estrutura jurídica da transportadora, na sua denominação ou di-
reção ou, ainda, nas categorias ou modalidades de serviço nas quais foi registrada, deverão
as empresas transportadoras comunicar ao Departamento de Estradas de Rodagem no pra-
zo de 30 (trinta) dias, sendo expedido novo certificado contendo as alterações.

§ 2º Ocorrendo alterações no número ou característica dos veículos, deverão as empresas
transportadoras comunicar ao Departamento de Estradas de Rodagem no prazo de 30 (trin-
ta) dias, para atualização do registro da frota.

Capítulo VI
Dos Veículos

Art. 22. Os serviços de transporte coletivo intermunicipal, sob o regime de fretamento, serão exe-
cutados por veículos de características rodoviárias que satisfaçam as condições de segurança, con-
forto, higiene, bem como, as especificações exigidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem.

§ 1º O percentual de veículos, com mais de 10 (dez) anos de fabricação, integrantes da frota
utilizada pela transportadora para a execução dos serviços de que trata este Regulamento, não
poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento), ressalvados os casos de veículos recondiciona-
dos e modernizados por empresas especializadas, homologados por certificados técnicos.

§ 2º Nos veículos utilizados nos serviços de transporte coletivo de passageiros sob fretamen-
to é obrigatória a instalação de tacógafro, devendo a transportadora mantê-lo em perfeito es-
tado de funcionamento e analisar os disco-diagramas relativos a cada viagem realizada.

§ 3º Sempre que necessário, a critério do Departamento de Estradas de Rodagem poderá ser
exigida a exibição do disco do tacógrafo, o qual deverá ser preservado pela empresa trans-
portadora pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

Art. 23. Nenhum veículo poderá ter modificadas suas características sem prévia autorização
da autoridade de trânsito e do Departamento de Estradas de Rodagem.

Art. 24. Os veículos empregados no transporte coletivo de passageiros terão cores, logotipo,
inscrições e símbolos distintos para cada transportadora e por modalidade de regime (regular
ou fretamento), bem como serão diferenciados por caracteres comuns a todas as empresas
que operem sob fretamento.

Parágrafo único. Os veículos utilizados no serviço de fretamento deverão apresentar:
1. na parte externa:

a. cores e desenhos aprovados pelo Departamento de Estradas de Rodagem;
b. inscrição visível, na parte traseira, da firma ou razão social da empresa e, nas laterais, o

nome-fantasia da mesma;
c. número de ordem ou prefixo do veículo;
d. letreiro indicativo do nome do cliente no caso de fretamento contínuo e a palavra turismo

quando se tratar de fretamento eventual;
e. a inscrição, nas laterais do veículo, de palavra “fretamento” e do número do registro da

empresa no Departamento de Estradas de Rodagem, em tamanho e modo indicados
pela referida autarquia;

f. a inscrição, na parte dianteira do veículo, do logotipo ou emblema referente ao serviço
de fretamento, de identificação, visível à distância.
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2. na parte interna, perfeitamente visível:
a. os endereços e telefones da empresa transportadora e do Departamento de Estradas de

Rodagem para reclamações;
b. o Certificado de Registro do Veículo no Departamento de Estradas de Rodagem;
c. cartão de identificação da tripulação;
d. número de ordem ou prefixo do veículo.

Art. 25. Anualmente, será procedida vistoria ordinária nos veículos, diretamente pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem ou por agentes credenciados para verificação do atendimento
às condições de conforto e segurança em face das exigências legais, mantendo o Departa-
mento de Estradas de Rodagem, permanentemente atualizado, cadastro desses veículos.

§ 1º Realizada a vistoria ordinária e aprovado o veículo, será expedida “Declaração de Visto-
ria”, válida pelo período de 12 (doze) meses.

§ 2º À empresa transportadora cabe o ônus relativo às despesas com a vistoria.

Art. 26. Independentemente da vistoria ordinária, de que trata o artigo anterior, poderá o De-
partamento de Estradas de Rodagem, em qualquer tempo realizar inspeções e vistorias nos
veículos, determinando, caso não atendidas as exigências legais, sua retirada de tráfego, até
que eles sejam aprovados em nova vistoria.

Art. 27. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a utilização em serviço, de veículo que
não seja portador de “Declaração de Vistoria”.

Art. 28. Além dos documentos exigidos pela legislação de trânsito, os veículos deverão con-
duzir em seu interior, em local visível e de fácil acesso, o documento de vistoria, telefone para
reclamações no Departamento de Estradas de Rodagem bem como outros documentos exi-
gidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem.

Art. 29. Os veículos deverão ser mantidos, quando em execução de serviço, em boas con-
dições de funcionamento, higiene e segurança.

Art. 30. Qualquer propaganda somente poderá ser feita na parte interna do veículo, devendo
ser reservada uma quinta parte do espaço para divulgação gratuita do Estado, através do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem, de assunto de interesse público.

Capítulo VII
Do Pessoal das Transportadoras

Art. 31. As transportadoras adotarão processos adequados de seleção e aperfeiçoamento
do pessoal, especialmente daqueles que desempenham atividades relacionadas com a segu-
rança do transporte e dos que mantenham contato com público.

Art. 32. A tripulação dos veículos do serviço de fretamento deverá estar uniformizada, osten-
tando identificação funcional.

Capítulo VIII
Da Fiscalização

Art. 33. A fiscalização dos serviços de que trata este Regulamento no que diga respeito à
economia, à segurança da viagem, ao conforto dos passageiros e ao cumprimento da legis-
lação de trânsito e de tráfego rodoviário será exercida pelo Departamento de Estradas de Ro-
dagem, por meio de seus agentes credenciados.

Capítulo IX
Das Infrações e Penalidades

Art. 34. As infrações aos preceitos deste Regulamento, sujeitarão o infrator, conforme a na-
tureza da falta, às seguintes penalidades:
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I – multa;
II – afastamento de preposto do serviço;
III – retenção de veículo;
IV – apreensão de veículo;
V – cassação de registro;
VI – declaração de inidoneidade.

Art. 35. Cometidas, simultaneamente, 2 (duas) ou mais infrações de natureza diversa, aplicar-
se-á a penalidade correspondente a cada uma delas.

Art. 36. A imposição de penalidade não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.

Seção I
Da Multa

Art. 37. As multas terão seus valores fixados em base percentual sobre o Maior Valor de Re-
ferência – MVR, a que alude o artigo 2º, da Lei n. 6.205, de 29 de abril de 1975 e serão apli-
cadas às transportadoras, na seguinte conformidade:

I – 50% (cinqüenta por cento) do valor do Maior Valor de Referência – MVR, quando:
a. não estiver uniformizada e identificada a tripulação nos termos do artigo 32 deste

Regulamento;
b. no interior do veículo não estiverem afixados os cartões de identificação da tripu-

lação e outras indicações exigíveis;
c. deixar a empresa de atender às notificações ou determinações referentes ao serviço;
d. forem negados esclarecimentos à fiscalização;
e. ocorrer desobediência ou oposição à ação de fiscalização;
f. constatar-se ausência no veículo, em serviço, da indicação do número de telefone

do Departamento de Estradas de Rodagem para reclamações;
g. mantiver serviço, preposto de conduta inconveniente, que mantenha contato com

o público;
h. deixar de comunicar ao Departamento de Estradas de Rodagem, no prazo estabe-

lecido, as alterações indicadas nos §§ 1º e 2º, do artigo 21, deste Regulamento;
i. não forem exibidos ou apresentados à fiscalização documentos pela mesma exi-

gíveis;
j. deixar a empresa de atender qualquer das exigências referidas no artigo 28, des-

te Regulamento.
II – 100% (cem por cento) do valor do Maior Valor de Referência – MVR, quando:

a. ocorrer recusa ao fornecimento de elementos estatísticos e contábeis exigidos;
b. ocorrer retardamento injustificado na promoção de transporte para os passagei-

ros ou omissão de providências exigidas;
c. efetivar-se transporte de passageiros em número superior à lotação autorizada

para o veículo, tantas vezes quantos forem os passageiros em excesso, salvo em
caso de socorro;

d. for utilizado o veículo com Certificado de Registro vencido;
e. verificar-se retardamento, por prazo superior a 30 (trinta) dias, na entrega dos ele-

mentos estatísticos ou contábeis exigidos.
III – 200% (duzentos por cento) do valor do Maior Valor de Referência – MVR, quando:

a. conservar, em serviço, preposto cujo afastamento tenha sido determinado pelo
Departamento de Estradas de Rodagem;

b. utilizar em serviço, veículo sem documento de vistoria válido;
c. transportar bagagem fora dos locais próprios ou em condições diferentes estabe-

lecidas para tal fim;

1989 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

399O



d. estiver em serviço veículo não registrado no Departamento de Estradas de Roda-
gem ou cuja exclusão foi autorizada;

e. mantiver em serviço preposto da empresa cujo afastamento foi exigido pelo De-
partamento de Estradas de Rodagem;

f. ocorrer cobrança indevida, a qualquer título;
g. houver recusa ou dificultação de transporte para agentes credenciados pelo De-

partamento de Estradas de Rodagem, incumbidos da fiscalização;
h. operar serviço eventual sem estar credenciado para tal fim ou vice-versa.

IV – 300% (trezentos por cento) do valor do Maior Valor de Referência – MVR, quando:
a. deixar de comunicar ocorrência de acidente, conforme previsto no artigo 14 des-

te Regulamento;
b. executar serviço com veículo de característica e especificações técnicas diferen-

tes das estabelecidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem;
c. recusar o fornecimento de elementos estatísticos ao Departamento de Estradas

de Rodagem;
d. utilizar veículo de outra empresa sem autorização do Departamento de Estradas

de Rodagem, salvo em caso de socorro;
e. utilizar veículo cujas especificações foram alteradas sem submetê-lo previamente

à nova vistoria;
f. durante a execução do serviço de fretamento, o veículo não portar a nota fiscal

nos termos do § 1º, do artigo 8º, deste Regulamento;
g. durante a execução do serviço de fretamento, o veículo não portar ficha numera-

da relativa ao registro da carga horária de sua tripulação;
h. realizar fretamento contínuo em desconformidade às disposições do artigo 7º,

deste Regulamento;
i. deixar de comunicar a contratação ou de encaminhar planilha nos prazos previs-

tos nos §§ 2º, dos artigos 7º e 8º, deste Regulamento;
j. deixar de comunicar no prazo de 15 (quinze) dias a alteração ou rescisão do con-

trato de fretamento bem como o seu término.
V – 400% (quatrocentos por cento) do valor do Maior Valor de Referência – MVR, quando:

a. executar serviço rodoviário de transporte coletivo de passageiros sem autorização
formal, nos termos deste Regulamento;

b. for constatada ingestão, pelo motorista, de bebida alcoólica ou substância tóxica
em serviço;

c. o motorista apresentar sinais de estar sob o efeito de bebida alcoólica ou de subs-
tância tóxica, quando em serviço;

d. deixar, injustificadamente, de prestar assistência aos passageiros e às tripulações,
em caso de acidente ou de avaria mecânica;

e. proceder de modo a induzir o público a erro, com relação às finalidades do serviço;
f. o agente da fiscalização for desacatado por diretor, gerente ou preposto da empresa;
g. for recusada a entrega do disco do tacógrafo requisitada pelo Departamento de

Estradas de Rodagem;
h. desde que constatada falta ou defeito em equipamento obrigatório;
i. ocorrer adulteração dos documentos de porte obrigatório;
j. adulterar o disco do tacógrafo;
l. apresentar elementos estatísticos que não correspondam ao real transporte de

passageiros;
m. o motorista dirigir o veículo pondo em risco a segurança ou comprometendo o

conforto dos passageiros;
n. o veículo em operação não apresentar condições de perfeita segurança;
o. for mantido em serviço veículo cuja retirada tenha sido exigida.
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Parágrafo único. Às infrações para as quais não hajam sido previstas penalidades específicas
neste Regulamento, serão punidas com multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do va-
lor do Maior Valor de Referência – MVR.

Seção II
Do Afastamento de Preposto do Serviço

Art. 38. A penalidade de afastamento do serviço de qualquer preposto da transportadora,
será aplicada quando este, em procedimento de apuração sumária, assegurado o direito de
defesa, for considerado culpado de grave violação de dever previsto neste Regulamento.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser determinado imediatamente, em caráter preventi-
vo, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias enquanto se proceder à apuração.

Seção III
Da Retenção do Veículo

Art. 39. A penalidade de retenção do veículo será aplicada, sem prejuízo da multa cabível, toda
vez que, da prática da infração, resulte ameaça à segurança dos serviços e, ainda, quando:

I – não conduzir ou tiver adulterado o documento válido de vistoria;
II – não apresentar as condições de limpeza e conforto compatíveis;
III – utilizar o espaço reservado ao transporte de passageiros, total ou parcialmente, para

transporte de encomendas;
IV – ocorrer inobservância dos procedimentos de controle do regimento de trabalho e de

descanso dos motoristas, bem assim da comprovação de sua saúde física e mental;
V – o motorista apresentar, em serviço, evidentes sinais de embriaguez ou de estar sob

efeito de substância tóxica;
VI – o veículo não estiver equipado com tacógrafo, quando exigido;
VII – o tacógrafo estiver adulterado ou não contiver o disco-diagrama;
VIII – as características do veículo não correspondem à exigida.

Parágrafo único. A retenção do veículo poderá ser efetivada:
1. antes do início da viagem, nas hipóteses previstas neste artigo, incisos I a VIII;
2. nos pontos de apoio, nos casos previstos neste artigo, incisos II, III, VI e VII;
3. e, em qualquer ponto do percurso, nos casos previstos neste artigo, incisos IV e V.

Seção IV
Da Apreensão do Veículo

Art. 40. A penalidade de apreensão de veículos, será aplicada sem prejuízo da multa cabível,
nos casos de execução de serviço não autorizado pelo Departamento de Estradas de Roda-
gem. A apreensão do veículo perdurará, no mínimo, por 48 (quarenta e oito) horas.

§ 1º O Departamento de Estradas de Rodagem, poderá requisitar veículo de empresas nele
cadastradas, quando ocorrer apreensão de veículo, para complementação da viagem dos
passageiros transportados pelo veículo apreendido.

§ 2º Para a liberação do veículo o infrator deverá pagar, junto aos cofres do Departamento de
Estradas de Rodagem a multa imposta, as despesas decorrentes da sua apreensão, bem
como as despesas com outros veículos empregados na reposição do transporte.

Seção V
Da Cassação de Registro

Art. 41. A penalidade de cassação de registro aplicar-se-á nos seguintes casos:
I – paralisação total dos serviços por 30 (trinta) dias consecutivos, salvo por motivo de

força maior, devidamente comprovada;
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II – quando, no curso do ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, for constatada na
operação uma das seguintes hipóteses:
a. aplicação, por 4 (quatro) vezes, de multa pela prática da mesma infração dentre as

previstas no inciso V, do artigo 37, deste Regulamento;
b. aplicação por 8 (oito) vezes, de multa pela prática de quaisquer das infrações pre-

vistas no inciso V, do artigo 37, deste Regulamento.
III – paralisação injustificada dos serviços por iniciativa da empresa;
IV – não apresentação, para prosseguir na exploração do serviço em caso de óbito do ti-

tular da firma individual autorizada, de representante legal do espólio, no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data do falecimento e dos sucessores legais, em igual
prazo contados da ciência da homologação da partilha ou adjudicação, atendidas as
exigências formuladas neste Regulamento;

V – superveniência de incapacidade técnico-operacional ou econômico-financeira, devi-
damente comprovada;

VI – dissolução legal da pessoa jurídica da empresa autorizada;
VII – falência da empresa titular da autorização;
VIII – elevado índice de acidentes graves, aos quais a empresa ou seus prepostos hajam

dado causa, apurado na forma estabelecida pelo Departamento de Estradas de Ro-
dagem;

IX – desviar suas finalidades, agindo dolosamente em detrimento dos demais serviços de
transportes;

X – deixar de recolher as multas definitivamente aplicadas, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da notificação.

Art. 42. A aplicação da pena de cassação impedirá a transportadora de, durante o prazo de
36 (trinta e seis) meses, habilitar-se a novo registro.

Seção VI
Da Declaração de Inidoneidade

Art. 43. A penalidade de declaração de inidoneidade da transportadora aplicar-se-á nos casos de:
I – permanência no cargo, de diretor ou sócio-gerente da pessoa jurídica depois de defi-

nitivamente condenado pela prática de crime de peculato, concussão, corrupção,
contrabando ou descaminho e crime contra a economia popular e a fé pública;

II – condenação definitiva do titular da firma individual pela prática de quaisquer dos cri-
mes referidos no item anterior;

III – apresentação de informações e dados falsos, em proveito próprio ou alheio ou em
prejuízo de terceiros.

Parágrafo único. A declaração de inidoneidade importará em cassação do registro outorgado
à transportadora.

Seção VII
Os Procedimentos para Aplicação das Penalidades

Art. 44. A aplicação de penalidade de multa terá início com o Auto de Infração, lavrado no
momento em que esta for constatada e conterá, conforme o caso:

I – nome ou número da transportadora;
II – número de ordem ou placa do veículo;
III – local, data e hora da infração;
IV – designação do infrator;
V – infração cometida e dispositivo legal violado;
VI – assinatura do autuante, sua qualificação e setor do Departamento de Estradas de

Rodagem a que está vinculado.
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§ 1º A lavratura do auto far-se-á em 3 (três) vias de igual teor, devendo o infrator ser intimado
através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
§ 2º Sempre que possível, o infrator receberá cópia do Auto de Infração no ato de sua lavra-
tura, independentemente de recibo.
§ 3º Lavrado, o auto não poderá ser inutilizado nem sustada sua tramitação, devendo o au-
tuante remetê-lo à autoridade competente para impor a penalidade ainda que haja incorrido
em erro ou engano no preenchimento, hipótese em que prestará as informações necessárias
à sua correção ou invalidade.
Art. 45. O Auto de Infração será registrado no Departamento de Estradas de Rodagem, para
os fins previstos neste artigo.
§ 1º É assegurado ao infrator o direito de defesa, devendo exercitá-lo dentro do prazo de 15
(quinze) dias contado da data do recebimento da correspondente intimação.
§ 2º A defesa será apresentada, preferencialmente, perante o órgão que houver expedido a
intimação.
Art. 46. A transportadora terá o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento da multa, contado:

I – do recebimento da notificação da aplicação da multa, se não houver recurso;
II – do recebimento da notificação da decisão que rejeitou o recurso, se interposto.

§ 1º A multa será recolhida a favor do Departamento de Estradas de Rodagem, que determi-
nará o procedimento para esse fim.
§ 2º O valor da multa será atualizado em conformidade com a variação do Maior Valor de Re-
ferência – MVR do mês do efetivo recolhimento.
§ 3º A multa não recolhida dentro do prazo a que se refere o parágrafo anterior deverá ser co-
brada por via judicial, com os acréscimos de lei, inclusive atualização monetária pelo Maior Va-
lor de Referência – MVR.
Art. 47. A aplicação da penalidade de afastamento de preposto do serviço será feita com
observância das disposições constantes do artigo 38 deste Regulamento, mediante ato de
Diretor da Diretoria de Transportes do Departamento de Estradas de Rodagem.
Art. 48. A retenção do veículo será feita com observância das disposições constantes do ar-
tigo 39 deste Regulamento, pelos agentes encarregados da fiscalização dos serviços de
transporte coletivo de passageiros.
Parágrafo único. A continuidade da viagem só se dará após o infrator sanar a irregularidade
ou substituir o veículo.
Art. 49. A apreensão de veículo pelos agentes encarregados da fiscalização dos serviços de
transporte coletivo de passageiros será feita com observância das disposições contidas no ar-
tigo 40 deste Regulamento.
Parágrafo único. A liberação do veículo far-se-á mediante ato da autoridade regional dos ser-
viços de transporte coletivo a que se vincula.
Art. 50. A aplicação das penalidades de cassação do registro para explorar serviço e decla-
ração de inidoneidade será promovida em processo regular, mandado instaurar pelo Diretor
da Diretoria de Transportes, no qual se assegurará ampla defesa.
§ 1º A instrução do processo será promovida por comissão constituída de pelo menos 3 (três)
servidores do Departamento de Estradas de Rodagem, designados em portaria, com amplos
poderes para apurar os fatos que lhe deram origem.
§ 2º Ultimada a instrução, será expedida notificação à transportadora para, no prazo de 30
(trinta) dias contados de seu recebimento, apresentar defesa, sendo-lhe facultada vista do
processo e fornecimento de cópia reprográfica ao interessado.

§ 3º Apresentada a defesa, a Comissão elaborará relatório conclusivo e remeterá o processo
ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem para decidir sobre a matéria.

§ 4º O processo será homologado pelo Secretário dos Transportes.
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Capítulo X
Dos Recursos em Geral

Art. 51. Das penalidades aplicadas e das decisões proferidas pelo Departamento de Estra-
das de Rodagem, em procedimento relativo aos serviços de que trata este Regulamento po-
derão as partes interpor recurso.

Art. 52. O recurso contra multas aplicadas será dirigido uma única vez à Comissão de Trans-
porte Coletivo, do Departamento de Estradas de Rodagem.

Art. 53. Ressalvado o disposto no artigo anterior, das decisões proferidas pelo Departamento
de Estradas de Rodagem em procedimento relativo aos serviços dos Transportes, será ouvida
a Comissão de Transportes Coletivos do Departamento de Estradas de Rodagem.

Art. 54. Poderá recorrer qualquer parte que, nos termos deste Regulamento, haja sido regu-
lar e legitimamente admitida no processo.

Art. 55. O recurso deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento
da notificação ou da data em que a parte haja tomado ciência da decisão.

Art. 56. A instância administrativa esgota-se com os procedimentos estabelecidos nos arti-
gos 51 a 55 deste Regulamento.

Parágrafo único. Proferida a decisão em última instância, fica encerrado o processo pela via
administrativa.

Art. 57. A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento, dar-se-á sem prejuízo da
apuração da responsabilidade civil ou criminal.

Das Disposições Finais

Art. 58. Ficam revogados os certificados de registro para o transporte intermunicipal coletivo
sem fins lucrativos.

Art. 59. Ficam mantidos os registros das empresas de transporte de passageiros sob o regime
de fretamento em vigor. As modificações de regime de serviço ou renovações de registro se-
rão regidas por este Regulamento.

Art. 60. O Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem poderá expedir ins-
truções complementares às presentes normas.

Nota sobre o Decreto n. 29.912/89
[1] Vide Decreto Estadual n. 29.913, de 12 de maio de 1989, à pág. 404.

DECRETO N. 29.913,
DE 12 DE MAIO DE 1989[1]

APROVA O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTE COLETIVO

DE PASSAGEIROS (SERVIÇO REGULAR)

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento dos Serviços Rodoviários Intermunicipais de Transpor-
te Coletivo de Passageiros (serviço regular) no Estado de São Paulo, anexo a este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dis-
posições em contrário, em especial o Decreto n. 36.780, de 17 de junho de 1960 e os artigos
21 a 25 do Decreto n. 26.673, de 28 de janeiro de 1987.

Orestes Quércia – Governador do Estado.
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REGULAMENTO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, ANEXO AO DECRETO N. 29.913, 
DE 12 DE MAIO DE 1989
Capítulo I
Da Administração do Transporte

Art. 1º Os serviços rodoviários intermunicipais de transporte coletivo de passageiros (servi-
ço regular) no Estado de São Paulo são disciplinados por este Regulamento, excluídos aque-
les sob gestão metropolitana.

Art. 2º A estrutura institucional dos serviços de que trata o artigo anterior é composta pelos
seguintes órgãos e Comissão:

I – Secretaria dos Transportes;
II – Superintendência do Departamento de Estradas de Rodagem – DER;
III – Diretoria de Transportes do Departamento de Estradas de Rodagem – DER;
IV – Comissão de Transporte Coletivo.

Art. 3º A Comissão de Transporte Coletivo é composta por 8 (oito) membros titulares desig-
nados pelo Secretário dos Transportes, sendo:

I – 1 (um) Presidente indicado pelo Superintendente do Departamento de Estradas de
Rodagem – DER;

II – 1 (um) Engenheiro e 1 (um) bacharel em Direito, um dos quais terá a atribuição de Se-
cretário da Comissão;

III – 1 (um) Engenheiro e 1 (um) bacharel em Direito, ambos do quadro de pessoal do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem – DER e indicado pelo seu Superintendente;

IV – 1 (um) representante dos usuários;
V – 2 (dois) representantes sindicais, sendo 1 (um) do Sindicato das Empresas de Trans-

portes de Passageiros do Estado de São Paulo e 1 (um) do Sindicato das Empresas
de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo, indicados
pelos dirigentes dos respectivos órgãos mediante lista tríplice.

§ 1º O mandato dos integrantes da Comissão de Transporte Coletivo será de 2 (dois) anos,
podendo ser extinto a qualquer tempo pela autoridade competente para a designação.

§ 2º Os membros titulares da Comissão de Transporte Coletivo terão os respectivos suplen-
tes indicados e designados da mesma forma, exceto o Presidente, que não terá suplente.

Art. 4º A Comissão de Transporte Coletivo reunir-se-á com a presença mínima de 5 (cinco)
membros na forma prevista no regimento interno.

Art. 5º Compete ao Presidente da Comissão de Transporte Coletivo:
I – presidir as reuniões da Comissão;
II – decidir sobre questões regimentais;
III – exercer o voto de qualidade, em caso de empate.

Parágrafo único. Qualquer membro da Comissão poderá ter sua declaração de voto consig-
nada em ata, se assim o solicitar.

Art. 6º O Secretário dos Transportes tem, entre outras, as seguintes competências:
I – aprovar o Plano de Transporte;
II – homologar permissões e autorizações de linhas, bem como suas respectivas reno-

vações, cassações ou declaração de inidoneidade;
III – deliberar sobre questões formuladas pelo Departamento de Estradas de Rodagem –

DER, pertinentes ao serviço rodoviário de transporte coletivo de passageiros;
IV – julgar, em grau de recurso, quando couber, questões interpostas contra decisões do

Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem – DER;
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V – homologar o edital e o julgamento das licitações referentes à implantação de linhas
intermunicipais de coletivos;

VI – emitir resoluções objetivando regular as diretrizes de transporte e a interpretação nor-
mativa ou complementar da matéria tratada neste Regulamento;

VII – homologar decisões do Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem
– DER sobre incorporações, cisões ou fusões de empresas de transporte; e

VIII – avocar processos para decisão referente à matéria tratada neste Regulamento.

Art. 7º O Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem – DER tem, entre ou-
tras, as seguintes competências:

I – autorizar a criação ou extinção das linhas rodoviárias intermunicipais de transporte de
passageiros;

II – outorgar, suspender, revogar e cassar permissões e autorizações;
III – decidir sobre incorporações, cisões ou fusões de empresas de transportes, bem

como declaração sobre inidoneidade de empresas;
IV – autorizar modificações dos serviços de transporte coletivo e dos serviços comple-

mentares tratados na Seção II, do Capítulo V, deste Regulamento;
V – fixar tarifas;
VI – deliberar sobre multas;
VII – exercer outras atribuições expressas ou implícitas neste Regulamento, bem como

aquelas inerentes ao exercício legal de suas funções executivas;
VIII – baixar atos, normas e instruções, na consecução da fiel aplicação deste Regulamento;
IX – propor ao Secretário dos Transportes modificações que visem o aprimoramento ins-

titucional da administração do transporte coletivo.

Art. 8º A Diretoria de Transporte do Departamento de Estradas de Rodagem – DER tem as
seguintes atribuições:

I – elaborar e propor o Plano de Transporte e suas atualizações;
II – dirigir o planejamento e a implantação dos serviços;
III – administrar, fiscalizar, controlar e acompanhar a operação dos serviços rodoviários de

transporte coletivo intermunicipal de passageiros de que trata este Regulamento;
IV – autorizar aumento, diminuição ou remanejamento de horários em função da deman-

da e conveniência dos passageiros;
V – aprovar a padronização de veículos;
VI – determinar o afastamento de prepostos das empresas;
VII – abrir processo para declaração de inidoneidade;
VIII – exercer outras atribuições delegadas pelo Superintendente do Departamento de Es-

tradas de Rodagem – DER.

Art. 9º A Comissão de Transporte Coletivo tem as seguintes atribuições:
I – zelar pela aplicação das disposições legais referentes ao transporte rodoviário coletivo;
II – opinar sobre aspectos técnicos e legais das permissões e autorizações bem como

suas modificações;
III – opinar sobre autuações e propostas de imposição de penalidade;
IV – conhecer e julgar em grau de recurso decisões pertinentes às multas previstas nes-

te Regulamento;
V – opinar sobre assuntos que lhe forem encaminhados pelo Superintendente do Depar-

tamento de Estradas de Rodagem – DER;
VI – deliberar sobre seu regimento interno, onde constará a função do Secretário da Co-

missão, que será responsável pela organização da pauta das reuniões e do procedi-
mento administrativo.
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Art. 10. É vedada a execução de serviço rodoviário intermunicipal de transporte coletivo de pas-
sageiros, bem assim a utilização de terminais rodoviários de passageiros, pontos de parada, esca-
la e pontos de apoio, sem que, para tanto e conforme o caso, estejam formalmente autorizados.

Art. 11. Somente estarão sujeitos às disposições deste Regulamento os serviços realizados
com objetivo comercial, sendo considerados, para todos os efeitos, de relevante interesse social.

Capítulo II
Do Planejamento e da Implantação dos Serviços

Art. 12. A delegação dos serviços de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passa-
geiros far-se-á visando ao interesse público e com observância dos procedimentos, exigên-
cias e formas previstas neste Regulamento.

Parágrafo único. Para os efeitos da matéria disciplinada neste Regulamento, denominam-se
“linha” a delimitação física e operacional da delegação do serviço; “serviços regulares de trans-
porte”, o conjunto de linhas, atributos complementares e o conjunto das disposições legais re-
gulamentares que disciplinam a matéria; “serviço” pode significar “linha” ou nível de serviço;
“transportadora” ou “operadora” a empresa detentora de permissão ou autorização de linha.

Art. 13. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER estabelecerá o Plano dos Serviços
Rodoviários Intermunicipais de Transporte Coletivo de Passageiros (Plano de Transporte),
atualizando-o sempre que necessário e divulgando-o amplamente.

§ 1º O Plano de que trata este artigo, partindo do conhecimento e análise dos serviços exis-
tentes e dos meios de que dispõem determinará os resultados a serem alcançados, de modo
a assegurar aos usuários transporte quantitativa e qualitativamente apropriado, nos termos
deste Regulamento.

§ 2º Na elaboração do Plano deverão ser considerados, dentre outros, os seguintes aspectos:
1. a importância das localidades abrangidas pela ligação no contexto político, econômico, turís-

tico e social;
2. a população das localidades atendidas pela ligação;
3. a capacidade de geração de transporte das localidades servidas;
4. o caráter de permanência da ligação;
5. o nível do serviço prestado;
6. a infra-estrutura de apoio da ligação;
7. conveniência de operação dos mesmos serviços por 2 (duas) ou mais empresas, sem vín-

culos de interdependência econômica; e
8. a comodidade, o conforto, a rapidez e a segurança para os usuários.

§ 3º Os serviços de transporte coletivo classificam-se em:
1. rodoviário convencional;
2. rodoviário especial;
3. rodoviário leito;
4. suburbano convencional; e
5. autolotação.

§ 4º O serviço rodoviário convencional é aquele que se reveste das seguintes características:
1. as passagens são adquiridas com antecedência à realização das viagens, proporcionando

reserva de lugares;
2. a origem e o destino das viagens se processam em terminais rodoviários e, na falta destes,

em agências de vendas de passagem, ambos dotados dos requisitos mínimos de capaci-
dade, segurança, higiene e conforto;

3. utiliza ônibus tipo rodoviário convencional, com especificação própria, identificado, entre
outros, por apresentar poltronas individuais, reclináveis, estofadas e numeradas; bagagei-
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ros externos e porta-embrulhos internos destinados ao acondicionamento dos volumes
que acompanham os passageiros e ao transporte de encomendas;

4. não permite o transporte de passageiros em pé;
5. proporciona viagens em geral expressas com número reduzido de paradas, adstritas aos

pontos de seção e aos pontos de apoio;
6. utiliza rodovias inseridas em regiões predominantemente não conurbadas proporcionando

viagens em velocidades relativamente uniformes.

§ 5º O serviço rodoviário especial é aquele que além das características mencionadas no § 4º
deste artigo, dispõem seus ônibus de equipamentos ou atributos adicionais, a serem defini-
dos segundo o padrão do serviço e tipo de percurso, com tarifa diferenciada.

§ 6º O serviço rodoviário leito é aquele que apresenta as mesmas características do servi-
ço rodoviário convencional, diferenciando-se deste por dispor de poltronas-leito e de gabi-
nete sanitário.

§ 7º O serviço suburbano convencional é aquele que apresenta as seguintes características:
1. as passagens são, em geral, cobradas no interior dos ônibus, durante a realização das via-

gens que, por sua vez, poderão ser registradas em dispositivos controladores do número
de passageiros;

2. a origem, as paradas intermediárias e o destino relativos às viagens, processam-se, geral-
mente, em abrigos de passageiros convencionais;

3. utiliza ônibus tipo urbano convencional, com especificação própria, identificado, entre ou-
tros, por apresentar poltronas fixas, sem numeração; por dispor no mínimo de 2 (duas) por-
tas, uma dianteira e outra traseira, destinadas à entrada e saída dos passageiros e por não
possuírem bagageiros nem porta-pacotes;

4. permite o transporte de passageiros em pé com taxa de ocupação prefixada;
5. utiliza vias inseridas predominantemente em regiões com densidades demográficas signifi-

cativas e que, devido a freqüentes paradas, proporcionam viagens com velocidade média
inferior àquelas realizadas no serviço rodoviário.

§ 8º O serviço de autolocação apresenta as mesmas características mencionadas no serviço
rodoviário convencional, diferenciando-se, substancialmente, deste quanto aos veículos que
são de 4 (quatro) rodas, 5 (cinco) a 12 (doze) lugares, excluído o do condutor, não propician-
do a circulação de passageiros no seu interior.

§ 9º O Departamento de Estradas de Rodagem – DER estabelecerá o padrão de veículo a ser
adotado em função da classe, qualidade de serviço e tempo de percurso.

Art. 14. A oportunidade e conveniência da implantação de serviços, atendidas as diretrizes
do Plano a que se refere o artigo anterior, serão aferidas mediante estudo realizado pelo De-
partamento de Estradas de Rodagem – DER, que levará em consideração, no mínimo, os se-
guintes fatores:

I – conforto e comodidade dos usuários ou justa necessidade do transporte, devida-
mente verificada por levantamentos estatísticos;

II – possibilidade de exploração economicamente viável;
III – reflexos que impliquem em variação acima de 15% (quinze por cento) do mercado

de passageiros de outros serviços regulares, estaduais ou municipais, já em execu-
ção, não sendo consideradas as variações inferiores a esse limite.

§ 1º A cada tipo de serviço referido no § 3º, do artigo 13, deste Regulamento, corresponderá
uma linha independente, ainda que pelo mesmo itinerário.

§ 2º Nos casos em que o Plano de Transporte vier a indicar a conveniência de uma linha ser
operada por mais de uma transportadora, o aumento de demanda será objeto de novas per-
missões até o atendimento integral do previsto no referido Plano.
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§ 3º Até que se implantem as permissões previstas no parágrafo anterior, a oferta de trans-
porte será objeto de autorizações nos temos do artigo 17 deste Regulamento.

Art. 15. Os serviços deverão atender de forma qualitativa e quantitativa seus mercados e,
para verificação desse atendimento, o Departamento de Estradas de Rodagem – DER proce-
derá ao controle permanente de sua qualidade e ao exame dos dados estatísticos referentes
aos horários realizados.

§ 1º Considerar-se-á qualitativamente atendido um mercado de transporte quando, observa-
das as características do serviço, sua execução se processar sob condições de conforto, hi-
giene, regularidade, pontualidade e segurança, verificadas por meio das seguintes normas:
1. veículos, pontos de parada e pontos de apoio em boas condições de segurança, conforto

e higiene, bem como convenientemente equipados, de modo a apresentarem todos os
seus componentes em bom estado de manutenção e utilização;

2. esquema operacional obedecido, conforme programação aprovada pelo Departamento de
Estradas de Rodagem – DER, especialmente no tocante aos horários de partida, chegada
e etapas intermediárias de viagem;

3. bagagem e encomendas resguardadas quanto a possíveis danos ou extravios;
4. pessoal da transportadora com atividade permanente junto ao público, conduzindo-se de

acordo com as disposições constantes dos artigos 70 e 71 deste Regulamento;
5. índice proporcional de acidentes, em relação à quantidade de viagens realizadas, aos quais

a empresa ou seus prepostos hajam dado causa, dentro de limites razoáveis, a serem fixa-
das pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

§ 2º Considerar-se-á quantitativamente suprido um mercado de transporte quando o índice
médio de aproveitamento do serviço que o atender, apurado pela forma estabelecida neste ar-
tigo e definida pela relação passageiro x quilômetro transportado/lugar x quilômetro oferecido,
não exceder a 0,70 (setenta centésimos) para o serviço rodoviário e 1,0 (um) para o serviço
suburbano, podendo o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, a seu critério, admi-
tir uma variação para mais de até 15 (quinze) pontos percentuais.

§ 3º Constatada insuficiência quantitativa ou qualitativa no atendimento da linha, o Departamento
de Estradas de Rodagem – DER, se de forma diversa não dispuser o Plano de Transporte, no-
tificará a permissionária para, no prazo de 30 (trinta) dias, supri-la ou oferecer justificação. De-
corrido esse prazo, sem que a insuficiência haja sido suprida e, sem oferecimento de justificação
ou rejeitada pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER a que houver sido apresentada,
este assinalará novo prazo de 30 (trinta) dias para a empresa suprir a insuficiência constata-
da, sob pena de, a critério do Departamento de Estradas de Rodagem – DER:
1. ser aumentado o número de operadores para compartilhar o atendimento;
2. serem reduzidos os horários de linhas operadoras existentes, sem direito à nenhuma recla-

mação, de modo a assegurar viabilidade econômica das novas operadoras;
3. ser cassada a permissão.

§ 4º O dimensionamento e a delimitação dos mercados de transporte ficam a critério do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem – DER, consoante as conveniências de planejamento,
implantação e operação dos serviços.

Art. 16. Quando ocorrer acréscimo incomum, não previsto e temporário, de demanda, não
tendo a transportadora encarregada do serviço condição de satisfazê-la com seus veículos
cadastrados para linhas regulares, deverá diligenciar no sentido de supri-la, enquanto perdu-
rar tal situação, utilizando veículos outros, desde que vistoriados, fazendo-o, no entanto, sob
prévia e expressa autorização do Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

Parágrafo único. A utilização de outros veículos, admitida nas circunstâncias previstas neste
artigo, não importará na alteração das condições estabelecidas para a execução regular do
serviço suprido.
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Capítulo III
Do Regime de Exploração dos Serviços

Seção I
Da Exploração

Art. 17. A exploração dos serviços será delegada:
I – pelo regime de permissão mediante processo seletivo;
II – pelo regime de autorização.

§ 1º Nos processos seletivos para delegação dos serviços, não será permitida a participação
de empresas que mantenham, entre si, vínculos de interdependência econômica, reputando-
se, para todos os efeitos, como empresa única.

§ 2º Configurar-se-á interdependência quando:
1. uma das transportadoras, por si, seus sócios, cônjuges ou filhos maiores destes, for titular

de parte do capital da outra;
2. a mesma pessoa exercer simultaneamente, nas transportadoras, funções de direção, seja

qual for o título ou denominação.

Seção II
Da Permissão

Art. 18. O processo seletivo para delegação de serviço pelo regime de permissão será reali-
zado decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contado da publicação do resumo do
edital respectivo no Diário Oficial do Estado e em jornais que circulem nas comunidades ter-
minais da ligação objetivada, com a indicação do local onde os interessados poderão adqui-
rir seu texto integral e as informações necessárias.

Art. 19. O edital de seleção disporá sobre:
I – local, dia e hora da sua realização;
II – autoridade que receberá as propostas;
III – forma e condições de apresentação das propostas e, quando exigida caução, seu

valor, forma de prestação e de devolução;
IV – cumprimento de etapas e parcelas do Plano de Transporte a que se refere o artigo

13 deste Regulamento;
V – condições e características do serviço, especificando o número das transportadoras,

nível de serviço, frota inicial, itinerário, freqüência de viagens, horários, terminais, se-
ções, tarifas, pontos de apoio e pontos de parada;

VI – capital integralizado mínimo, fixado em norma complementar;
VII – estrutura organizacional básica das empresas licitantes e histórico de seu desempenho;
VIII – condições mínimas de guarda e manutenção de equipamento e disposição de servi-

ços mecânicos próprios ou contratados, com capacidade para atender à frota nos
pontos terminais e, quando exigidos, em pontos de apoio intermediários;

IX – características dos veículos que operarão a linha;
X – possibilidade de complementação da frota, com veículos registrados no regime de

fretamento, a fim de atender serviços caracterizados por sazonalidade e acentuados
picos de demanda em determinados dias da semana;

XI – prazo para início dos serviços;
XII – critério e forma de julgamento da licitação;
XIII – outras condições visando maior eficiência e qualidade dos serviços;
XIV – local onde serão prestadas informações sobre a seleção.

§ 1º Os licitantes deverão atender às exigências formuladas no edital respectivo, bem assim
apresentar Plano de Operação da linha em seleção e, caso não sejam ainda registrados
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como empresa para serviço regular, mais os documentos referidos no § 1º, do artigo 27, des-
te Regulamento.

§ 2º O Departamento de Estradas de Rodagem – DER poderá exigir esclarecimentos sobre
os planos de operação apresentados pelos licitantes.

§ 3º Na execução dos serviços somente serão aceitos veículos licenciados no Estado de
São Paulo.

Art. 20. Os critérios de classificação e julgamento constarão do edital.

Parágrafo único. Serão considerados, no disciplinamento do julgamento da seleção, entre ou-
tros, os seguintes critérios de avaliação:
1. adequação do Plano de Operação, de que trata o § 1º do artigo anterior, às condições téc-

nicas constantes do edital;
2. capacidade econômico-financeira dos licitantes;
3. estrutura administrativa, operacional e de manutenção à disposição do serviço licitado bem

como desempenho anterior da empresa;
4. disponibilidade e idade média da frota a ser vinculada ao serviço licitado.

Art. 21. Ocorrendo empate no julgamento, observar-se-ão, para escolha do vencedor, as
condições abaixo, pela ordem:

I – ter a empresa licitante sede social no Estado de São Paulo;
II – ser a empresa licitante sindicalizada;
III – exploração regular de linha outorgada pelo Departamento de Estradas de Rodagem –

DER, cobrindo em maior parte o itinerário da nova ligação.

Parágrafo único. Permanecendo o empate, a escolha do vencedor será por sorteio.

Art. 22. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER firmará Termo de Permissão com
o vencedor da seleção para exploração do serviço licitado.

Art. 23. Constarão, obrigatoriamente, do Termo de Permissão, cláusulas que determinem:
I – condições operacionais de exploração da linha, número de viagem e data de início

dos serviços;
II – vinculação da frota proposta, em termos de modelo e padrão de veículo, sem prejuízo

de sua renovação nos termos deste Regulamento e dos parâmetros fixados no edital de
seleção;

III – prazo de duração de 5 (cinco) anos consecutivos, renovável por iguais períodos de
5 (cinco) anos, desde que a linha esteja enquadrada no Plano de Transporte e a per-
missionária haja desempenhado satisfatoriamente suas obrigações contratuais e re-
gulamentares, observando-se ainda que, nos casos em que o Plano de Transporte
determinar que a linha seja operada por mais de uma transportadora, a renovação
se fará dentro do limite de viagens fixado pelo referido Plano de Transporte para as
empresas operadoras;

IV – a integração ao Termo de Permissão, das modificações de serviços e dos serviços
complementares referidos nos artigos 44 e 52 deste Regulamento;

V – que a empresa que desistir de operar ou que não tiver permissão de uma ou mais
linhas renovadas, obriga-se a continuar com seus serviços até que seja substituí-
da, no prazo máximo de até 6 (seis) meses, sob pena de ser declarada sua inido-
neidade;

VI – obediência a este Regulamento e legislação pertinente.

§ 1º Será negada a renovação de permissão a empresas que estiverem em débito irrecorrível
de multas específicas, da permissão por infração aplicada na forma deste Regulamento.

§ 2º O prazo para o pedido de renovação será de 180 (cento e oitenta) a 90 (noventa) dias
contados do termo final da permissão.
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Seção III
Da Autorização

Art. 24. A delegação dos serviços pelo regime de autorização, ressalvada a hipótese previs-
ta no § 3º, do artigo 14, deste Regulamento, será adotada em caso de manifesta urgência no
atendimento a situações que possam ocasionar prejuízo aos usuários ou comprometer a re-
gular execução dos serviços.

§ 1º A autorização será dada a critério do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, à
empresa registrada na forma do artigo 27 deste Regulamento.

§ 2º O prazo da autorização não será superior a 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez,
por igual período.

Art. 25. A autorização não gerará direito futuro para eventual delegação de permissão.

Art. 26. Constarão do Termo de Autorização:
I – condições operacionais de exploração da linha;
II – as obrigações assumidas pela transportadora;
III – a data de início dos serviços.

Parágrafo único. Quaisquer alterações supervenientes serão objeto de aditivo ao Termo de Au-
torização.

Seção IV
Do Registro das Transportadoras

Art. 27. O registro das empresas de transporte coletivo de passageiro será distinto segundo
o regime de operação, regular ou sob fretamento, permitido o registro simultâneo nas duas
modalidades, à exceção dos veículos.

§ 1º Para efetivação do registro para o serviço regular, as empresas transportadoras deverão
apresentar a seguinte documentação:
1. instrumento constitutivo arquivado no registro de comércio estadual, onde conste, como

objeto social, a exploração do transporte coletivo de passageiros e capital integralizado
correspondente a um mínimo de 20 (vinte) Obrigações do Tesouro Nacional;

2. título de identidade e provas de regularidade perante a legislação eleitoral e militar, do pro-
prietário, se a firma for individual e, dos diretores ou sócios-gerentes, quando se tratar de
sociedade.

3. prova de regularidade jurídico-fiscal, através do Certificado de Regularidade Jurídico-Fiscal,
nos termos do Decreto n. 17.640, de 28 de agosto de 1981, ou documentação equivalente;

4. relação, especificação e prova de propriedade dos veículos componentes da frota;
5. inventário com descrição pormenorizada das instalações e do aparelhamento técnico dis-

ponível para a realização dos serviços, inclusive garagens e oficinas;
6. outros documentos e exigências que venham a ser especificadas pelo Departamento de

Estradas de Rodagem – DER.

§ 2º Para efetivação do registro para serviço sob o regime de fretamento as empresas trans-
portadoras deverão atender o disposto em decreto específico.

Art. 28. As empresas registradas receberão o Certificado de Registro, do qual constará:
I – firma ou razão social, seu endereço, inscrição no CGC, nomes dos representantes

legais;
II – número do registro;
III – categorias e modalidades de serviços em que operam;
IV – número do processo de registro;
V – data da emissão do certificado;
VI – nome, cargo ou função e assinatura da autoridade expedidora do certificado.
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Art. 29. Para vigência e atualidade do registro, deverão as transportadoras comunicar ao De-
partamento de Estradas de Rodagem – DER, dentro de 30 (trinta) dias imediatamente seguin-
tes ao do respectivo registro na Junta Comercial, qualquer alteração da sua denominação, ca-
pital social ou direção, apresentando, formalizado, o respectivo instrumento.

§ 1º Ocorrendo alterações na estrutura jurídica da transportadora, na sua denominação ou di-
reção ou ainda, nas categorias ou modalidades de serviço nas quais foi registrada, o Depar-
tamento de Estradas de Rodagem – DER expedirá novo certificado, contendo as alterações.

§ 2º Ocorrendo alterações no número ou característica dos veículos, deverão as empresas
transportadoras comunicar ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, no prazo de
30 (trinta) dias, para atualização do registro da frota.

Capítulo IV
Dos Direitos e Deveres do Usuário

Art. 30. É assegurado ao usuário dos serviços rodoviários de transporte coletivo de passa-
geiros o direito de:

I – ser transportado em condições de segurança, higiene e conforto, do início ao término
da viagem;

II – ter garantido o seu lugar no ônibus, nas condições fixadas no bilhete de passagem;
III – ser atendido, com urbanidade, pelos prepostos da transportadora, pelos funcioná-

rios dos pontos de parada e de apoio e pelos agentes de fiscalização do Departa-
mento de Estradas de Rodagem – DER;

IV – ser auxiliado no embarque e desembarque pelos prepostos das transportadoras, tra-
tando-se de criança, senhoras, pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção;

V – receber informações sobre as características do serviço, tais como tempo de viagem,
localidades atendidas e outras de seu interesse;

VI – recorrer aos agentes de fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem –
DER para obtenção de informações, apresentação de sugestões e reclamações
quanto aos serviços;

VII – transportar, gratuitamente, volumes no bagageiro e no porta-embrulhos, observado
o disposto no artigo 94 deste Regulamento;

VIII – receber o comprovante dos volumes transportados no bagageiro;
IX – contratar com seguradora a cobertura de risco pelo transporte de bagagem, caso

pretenda indenização cujo valor exceda 8 (oito) vezes o valor da Obrigação do Tesou-
ro Nacional – OTN;

X – ser indenizado por extravio ou dano dos volumes transportados nos bagageiros, na
forma indicada no artigo 102 deste Regulamento;

XI – receber, por conta da transportadora e enquanto perdurar a situação, alimentação e
pousada, nos casos de interrupção ou retardamento da viagem, por culpa da empre-
sa, na forma indicada no artigo 39 deste Regulamento;

XII – prosseguir viagem, no caso de sua interrupção, no mesmo veículo ou em outro de
característica idêntica ou superior à daquele inicialmente utilizado;

XIII – receber ao término da viagem a diferença do preço de passagem, no caso de, ha-
vendo interrupção de viagem, o seu prosseguimento se verifique em veículo de ca-
racterística inferior à daquele inicialmente utilizado;

XIV – receber, em caso de acidente, imediata e adequada assistência por parte da trans-
portadora;

XV – transportar, sem pagamento de passagem, crianças de até 5 (cinco) anos de idade,
desde que não ocupem assentos, obedecidas ainda as disposições regulamentares
existentes sobre o transporte de menor;

XVI – receber a importância paga ou revalidar sua passagem, no caso de desistência da
viagem, obedecidos os prazos indicados no artigo 93 deste Regulamento.
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Parágrafo único. Além do preço da passagem e das tarifas específicas de utilização de termi-
nais, de pedágio e de serviços de travessia em balsa, o usuário deverá pagar apenas o prê-
mio de seguro facultativo, desde que haja concordado em contratá-lo.

Art. 31. O usuário dos serviços de que trata este Regulamento terá recusado o embarque ou
determinado o seu desembarque, quando:

I – não se identificar, quando exigido;
II – em estado de embriaguez;
III – portador de moléstia contagiosa;
IV – em trajes manifestamente impróprios ou ofensivos à moral pública;
V – portar arma de fogo, salvo autoridades legalmente habilitadas;
VI – pretender transportar, como bagagem, produtos que, pelas suas características, se-

jam considerados perigosos ou representem riscos nos termos da legislação especí-
fica sobre transportes rodoviários de cargas;

VII – pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, quando não devida-
mente acondicionados ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares
pertinentes;

VIII – pretender embarcar objetos de dimensões e acondicionamento incompatíveis com o
porta-embrulhos;

IX – incorrer em comportamento incivil;
X – comprometer a segurança, o conforto e a tranqüilidade dos demais passageiros;
XI – fizer uso de aparelho sonoro, mesmo depois de advertido pela tripulação do veículo;
XII – fizer uso de fumo.

Art. 32. São deveres do usuário:
I – identificar-se, quando solicitado;
II – portar o bilhete de passagem, no caso de linhas rodoviárias;
III – chegar com devida antecedência ao ponto de embarque;
IV – comportar-se com civilidade;
V – não arremessar objetos ou detritos no interior ou exterior do veículo, acondicionan-

do-os em envoltório adequado para depósito nos coletores próprios.

Capítulo V
Da Execução dos Serviços

Seção I
Da Forma de Execução

Art. 33. Os serviços serão executados em conformidade com níveis de serviço e esquemas
operacionais estabelecidos ou aprovados pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

Parágrafo único. As transportadoras fornecerão ao Departamento de Estradas de Rodagem –
DER, na forma que for estabelecida, as informações operacionais, técnicas e econômicas re-
ferentes ao serviço de transporte de que sejam permissionárias ou autorizadas.

Art. 34. Os horários ordinários poderão ser alterados, aumentados ou diminuídos, de ofício ou a re-
querimento das transportadoras, ressalvado o disposto no § 2º, do artigo 14, deste Regulamento.

§ 1º Os horários ordinários e extraordinários estão sujeitos a controle mecanizado a ser cum-
prido pelas transportadoras, quando implantado.

§ 2º Em sendo a mesma ligação explorada por mais de uma transportadora, poderá o Depar-
tamento de Estradas de Rodagem – DER estabelecer faixas, visando a disciplinar a distribuição
de horários, ou ainda, determinar alternativa de execução das linhas, objetivando o processa-
mento coordenado do serviço, a compatibilização entre a oferta e a demanda no transporte e
a distribuição dos horários entre as transportadoras.
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§ 3º Ocorrendo elevação significativa, inesperada ou previsível, de caráter transitório, da de-
manda de passageiros a transportadora deverá realizar horários extraordinários, na forma au-
torizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, quando couber, ressalvado o
disposto no § 2º, do artigo 14, deste Regulamento.

Art. 35. As transportadoras observarão os itinerários estabelecidos, vedado o acesso à loca-
lidade situada fora do eixo rodoviário percorrido pela linha, salvo se nela existir ponto de seção,
de escala, de parada ou de apoio, previamente aprovado.

Art. 36. O embarque e o desembarque coletivo de passageiros somente será permitido nos
terminais da linha e em seus respectivos pontos de seção, de parada, de escala e de apoio.

Parágrafo único. A critério de condutor e segundo conveniência do tráfego, será tolerado embar-
que ou desembarque de passageiros sem volumes no bagageiro, fora dos locais designados, sal-
vo nos trechos especificamente vedados pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

Art. 37. Não será permitido o transporte de passageiro em pé, salvo:
I – nas linhas de características suburbanas;
II – para prestação de socorro, em caso de acidente ou avaria.

Art. 38. Quando ocorrer impraticabilidade do itinerário, a transportadora, enquanto não se veri-
ficar seu restabelecimento, executará o serviço pelas vias de que dispuser, fazendo imediata co-
municação ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER que, avaliando a repercussão do
fato no custo do transporte, autorizará reajuste provisório do preço da passagem se for o caso.

Art. 39. Ocorrendo interrupção ou retardamento da viagem, a transportadora diligenciará a ob-
tenção de meios imediatos para sua efetivação, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos.

§ 1º Quando a interrupção ou retardamento da viagem se verificar por culpa da transportado-
ra, deverá ela ainda, proporcionar às suas expensas, alimentação e pousada aos passageiros,
enquanto perdurar tal situação.

§ 2º A transportadora ficará obrigada a adotar o procedimento previsto neste artigo, nos casos
de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou quando ocorrer re-
tenção ou apreensão do veículo, na forma prevista nos artigos 116 e 117 deste Regulamento.

Art. 40. Ocorrendo interrupção da viagem, a transportadora deverá utilizar, para sua continui-
dade, o mesmo veículo ou outro de característica idêntica ou superior ao que vinha sendo uti-
lizado, observados os requisitos de conforto e segurança estabelecidos pelo Departamento
de Estradas de Rodagem – DER.

Parágrafo único. No caso de comprovada impossibilidade de prosseguimento da viagem com
o mesmo veículo ou com outro de característica idêntica ou superior, a transportadora deve-
rá ressarcir o passageiro, ao término da viagem, da diferença de preço da passagem, qual-
quer que haja sido o percurso desenvolvido anteriormente à interrupção da viagem.

Art. 41. Quando circunstância de força maior ocasionar a interrupção dos serviços a trans-
portadora ficará obrigada a comunicar o ocorrido à fiscalização, dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, especificando-lhe as causas e as providências adotadas, devendo
comprová-las sempre que exigido.

Art. 42. Nos casos de acidentes com vítimas, as transportadoras ficam obrigadas a:
I – adotar medidas visando a prestar imediata e adequada assistência aos respectivos

usuários e prepostos;
II – comunicar o fato ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER informando as

suas conseqüências;
III – prestar esclarecimentos aos familiares dos usuários.

Art. 43. Quando o acidente ocasionar morte ou ferimento grave, para avaliação de suas cau-
sas, serão considerados, entre outros elementos:

I – boletim de ocorrência;
II – os dados constantes do disco do tacógrafo;
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III – a regularidade da jornada de trabalho do controle de saúde do motorista;
IV – a seleção, o treinamento e a reciclagem dos motoristas;
V – a manutenção dos veículos.

Seção II
Das Modificações de Serviço e dos Serviços Complementares

Subseção I
Das Modificações de Serviço

Art. 44. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER, obedecidas as disposições con-
tidas neste Regulamento poderá, a seu critério, visando maior eficiência do serviço, por inicia-
tiva própria ou mediante requerimento fundamentado do interessado, promover:

I – conexão de serviços;
II – fusão de linhas;
III – prolongamento da linha;
IV – encurtamento de linha;
V – alteração definitiva de itinerário;
VI – implantação de seção;
VII – supressão de seção;
VIII – aumento, redução ou remanejamento de horários.

Parágrafo único. Em serviços idênticos, explorados por mais de uma empresa, a autorização
conferida a uma delas para promover qualquer das modificações previstas neste artigo, facul-
tará às demais direito a igual procedimento desde que exercido nos 60 (sessenta) dias ime-
diatamente subseqüentes.

Art. 45. A conexão de serviços, a que se refere o inciso I do artigo anterior, é a modalidade
de atendimento pela qual, existindo 2 (dois) serviços que se complementam, por coincidência de
uma de suas localidades terminais, o transporte se processa entre a localidade de origem
de um e a de destino do outro, com atendimento às respectivas seções.

§ 1º Poderá ser determinada ou autorizada conexão de uma linha com serviço complementar
de outra e de 2 (dois) serviços complementares entre si, desde que, em ambos os casos, os
serviços complementares se enquadrem entre os previstos nos incisos II e III, do artigo 52,
deste Regulamento.

§ 2º A autorização para conexão está sujeita à ocorrência dos seguintes pré-requisitos:
1. conveniência da medida, quando os estudos de mercado dos serviços a indicarem;
2. existência de idêntico padrão de atendimento nos serviços conectados;
3. prévio consentimento do órgão competente, quando se tratar de conexão envolvendo linha

sob autoridade diversa;
4. existência comprovada de meios que garantam o usuário da conexão a prévia aquisição no

ponto de início de sua viagem, das passagens correspondentes aos serviços conectados;
5. possibilidade de conjugação dos horários dos serviços a serem conectados, de forma a não

acarretar ao usuário espera excessiva, no ponto de conexão, para prosseguimento de viagem;
6. que existindo linha regular intermunicipal ou municipal, abrangendo, ainda que por outro iti-

nerário, as localidades terminais da linha a ser atendida pela conexão, seja o mercado des-
sa linha levado em consideração.

§ 3º Quando as ligações a serem conectadas forem exploradas por mais de uma empresa, o pe-
dido de conexão formulado por uma terá o seu deferimento condicionado à anuência das demais.

Art. 46. Fusão é a agregação de linhas existentes, cujos itinerários se complementem ou se
superponham, gerando uma nova linha, com o conseqüente cancelamento das que lhe de-
ram origem.
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§ 1º A autorização para fusão de linhas está condicionada à realização de estudos de merca-
do que indiquem ser ela a melhor solução para atendimento ao usuário e, ainda, à ocorrência
dos seguintes pré-requisitos:
1. que as linhas a se fundirem sejam intermunicipais e venham sendo exploradas pela mes-

ma transportadora;
2. que seja garantido na linha resultante o atendimento antes prestado aos mercados inter-

mediários;
3. que existindo linha regular, intermunicipal ou municipal, unindo, pelo mesmo itinerário, as

localidades terminais da linha a ser atendida pela fusão, seja o mercado dessa linha leva-
do em consideração.

§ 2º É vedada a fusão de uma linha com serviço complementar de outra ou de serviços com-
plementares de linhas, permitida, todavia, a adaptação na linha resultante da fusão, dos ser-
viços complementares já autorizados nas linhas dela objeto.

Art. 47. Prolongamento de linha é o aumento de seu percurso pela transferência de um de
seus terminais.

§ 1º A linha poderá ser prolongada, desde que venha sendo explorada pela mesma transpor-
tadora, pelo menos há 1 (um) ano, atendidas as seguintes condições:
1. que a distância entre o terminal atual e o da localidade objeto da solicitação não seja su-

perior a 25% (vinte e cinco por cento) da extensão do itinerário original da permissão nem
superior a 40 (quarenta) quilômetros, prevalecendo o menor valor;

2. que a transferência do terminal da linha se dê para localidade que gere demanda, no míni-
mo, igual a 50% (cinqüenta por cento) da localidade onde se situa o terminal atual;

3. que existindo linha regular intermunicipal ou municipal, executando a ligação a ser coberta
pelo prolongamento, seja, previamente, levado em consideração o mercado dessa linha;

4. que sejam mantidos idênticos padrões de serviços.

§ 2º Para as linhas de características suburbanas, estas poderão ser prolongadas, uma única
vez, desde que atendidas as seguintes condições:
1. que a distância entre o terminal atual e o da localidade objeto da solicitação não seja su-

perior a 40% (quarenta por cento) da extensão do itinerário original da linha;
2. que sejam mantidas as características de linha suburbana;
3. que, existindo linha regular intermunicipal ou municipal, executando a ligação a ser cober-

ta prolongamento, seja, previamente, levado em consideração o mercado dessa linha.

Art. 48. Encurtamento de linha é a redução de seu percurso pela transferência de um de seus
terminais.

Parágrafo único. Somente poderá ser autorizado encurtamento de linha quando o exame do
comportamento do respectivo mercado indicar a conveniência da medida e desde que:
1. a localidade onde esteja situado o terminal antigo não fique privado de transporte, ainda

que indiretamente;
2. o encurtamento se dê para localidade que seja ponto de seção da linha;
3. que existindo linha regular intermunicipal ou municipal, abrangendo, ainda que por outro iti-

nerário, as localidades terminais da linha a ser atendida pelo encurtamento, seja o merca-
do dessa linha levado em consideração.

Art. 49. Na implantação de linha decorrente de entrega ao tráfego da nova estrada, ainda que
com coincidência parcial de percurso e de pontos terminais já atendidos por linhas em ope-
ração, ficará a critério do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, em consonância
com o Plano de Transporte, estabelecer mova permissão ou estender o âmbito da permissão
ou permissões existentes.

Parágrafo único. No caso de extensão da permissão, o atendimento, pelo itinerário anterior,
dos mercados remanescentes, será considerado serviço complementar de viagens residuais,
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inadmitido que ele seja objeto de qualquer alteração ou complementação, exceto em relação
a horário e à implantação de seções.

Art. 50. Poderão ser implantadas seções em linhas existentes, desde que sejam atendidas as
seguintes condições cumulativamente:

I – entre municípios diferentes, salvo em serviço de características suburbanas, quando
houver interesse do poder concedente local em seções que manifestamente melho-
rem o atendimento;

II – haja mercado que as justifique;
III – que a localização de qualquer nova seção não acarrete tempo de viagem adicional

que, a critério do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, comprometa o
conforto dos usuários;

IV – que a distância mínima entre os pontos de seção seja igual a 10 (dez) quilômetros;
V – quando as vias de acesso aos pontos de seção ofereçam condições de conforto e

segurança.

Art. 51. A supressão de seções poderá ser autorizada quando estudos de demanda relativos
a, no mínimo, 6 (seis) meses revelarem que são antieconômicas e o seu atendimento seja as-
segurado, ainda que de forma indireta, mediante outros serviços existentes.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando a linha resultante for igual à ou-
tra existente, salvo se esta solução atender o previsto no Plano de Transporte.

Subseção II
Dos Serviços Complementares

Art. 52. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER, examinado o comportamento dos
mercados, poderá a seu critério, visando à maior eficiência do serviço, por iniciativa própria ou
mediante requerimento fundamentado do interessado, promover realização dos seguintes ser-
viços complementares às linhas existentes:

I – viagem parcial;
II – viagem direta;
III – viagem semidireta;
IV – alteração parcial de itinerário em determinados períodos ou horários;
V – prolongamento em determinados horários;
VI – viagens residuais.

§ 1º A implantação de serviço complementar tem caráter acessório, não se integra à permissão
da linha nem gera direitos adicionais, devendo ser feita em consonância com o Plano de Trans-
porte, podendo, desde que haja viabilidade econômica, a critério do Departamento de Estradas
de Rodagem – DER, ser convertida em permissão autônoma, mediante processo seletivo.

§ 2º A implantação de seções em serviços complementares obedecerá às estipulações cons-
tantes do artigo 50 deste Regulamento inadmitindo-se em qualquer serviço complementar,
exceto nos de alteração parcial de itinerário em determinados períodos ou horários, inadmitin-
do-se também que nas viagens residuais seja implantada seção que não esteja autorizada na
linha correspondente.

Art. 53. A realização de viagem parcial, assim entendida aquela que se desenvolve em parte
do itinerário da linha, cobrindo seção nela existente, poderá ser autorizada pelo Departamen-
to de Estradas de Rodagem – DER, desde que:

I – conveniências de atendimento de mercado justifiquem a implantação do serviço;
II – inexista linha regular de classe idêntica tendo como terminais os pontos extremos

da seção.

Parágrafo único. No trecho a ser coberto por viagem parcial poderá ser dispensado o atendi-
mento de seções intermediárias existentes na linha original, desde que exista linha regular di-
reta de classe idêntica ligando os mesmos terminais, ainda que por outro itinerário.
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Art. 54. A realização de viagem direta em linha seccionada, em determinados horários, po-
derá ser autorizada, quando comprovada a necessidade de atendimento de maior demanda
de transporte entre seus terminais e desde que inexista linha regular direta operada por outra
transportadora, ligando os mesmos terminais, ainda que por outro itinerário.

Art. 55. Poderá ser autorizada a realização da viagem semidireta, assim considerada aquela que
se desenvolve entre os terminais da linha e atende somente parte das seções nela implantadas.

Art. 56. A alteração parcial de itinerário, em determinados períodos ou horários, poderá ser
autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, desde que:

I – fique comprovada a conveniência de atender-se a mercado subsidiário da linha que
não comporte o estabelecimento de linha autônoma;

II – a alteração não acarrete prejuízos significativos ao atendimento global da linha;
III – o itinerário do serviço a ser criado mantenha, no mínimo 80% (oitenta por cento) do

itinerário da linha;
IV – existindo linha regular intermunicipal ou municipal, ligando o mercado subsidiário a

ser atendido ao eixo da linha seja, previamente, levado em consideração o mercado
dessa linha.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não será considerado mercado subsidiário aque-
le cujo atendimento exigir um acréscimo de percurso superior a 20% (vinte por cento) da ex-
tensão da linha.

Art. 57. O prolongamento, em determinados horários, poderá ser autorizado pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem – DER, desde que atendidas, cumulativamente as mesmas
condições fixadas nos incisos I e II do artigo anterior e nos itens 1, 3 e 4 do § 1º, do artigo 47,
deste Regulamento.

Parágrafo único. Em cada linha, somente será admitido um serviço complementar de prolon-
gamento em determinados horários.

Art. 58. Viagens residuais são aquelas autorizadas pelo Departamento de Estradas de Roda-
gem – DER a fim de assegurar o atendimento a seccionamento remanescente no itinerário an-
terior da linha, quando ela tiver seu itinerário alterado definitivamente, na forma do artigo 49
deste Regulamento.

Seção III
Dos Serviços Especiais

Art. 59. As seguintes modalidades de transporte rodoviário estadual coletivo de passageiros
constituem serviço especial:

I – transporte sob fretamento;
II – transporte turístico.

§ 1º Entende-se por serviço de transporte intermunicipal coletivo sob regime de fretamento
aquele regulado em decreto estadual específico ressalvada a Região Metropolitana, e que se
destine à condução de pessoas entre locais preestabelecidos, sem a cobrança individual de
passagem, não podendo assumir caráter de serviço aberto ao público.

§ 2º Os veículos registrados para a modalidade fretamento, sem prejuízo das demais disposi-
ções que regem a matéria, poderão, mediante autorização do Departamento de Estradas de
Rodagem – DER, ser utilizados no serviço regular para:
1. complementar a frota em linhas regulares com grandes picos em determinados dias da

semana;
2. atender acréscimo incomum, não previsto e temporário de demanda, conforme previsto no

artigo 16 deste Regulamento;
3. atender serviço pelo regime de autorização, conforme § 1º, do artigo 24, deste Regula-

mento.
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§ 3º A frota do transporte regular de passageiros poderá, excepcionalmente, mediante auto-
rização do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, ser explorada:
1. sob regime de fretamento nos casos de linhas de baixa freqüência e cuja viabilidade eco-

nômica dependa desta solução;
2. sob regime de fretamento eventual mediante interesse público devidamente justificado.

§ 4º A alocação e circulação de outros veículos, aprovados para regime diverso, ainda que
pertencentes à mesma empresa, somente será permitida com aplicação do selo de autoriza-
ção temporária e específica emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, afi-
xado no veículo e identificável externamente.

§ 5º Entende-se por transporte turístico os serviços como tal definidos no Decreto n. 87.348,
de 29 de junho de 1982.

§ 6º O serviço de transporte turístico, no que se refere aos aspectos técnicos e de segurança
do transporte reger-se-ão pelas normas pertinentes já fixadas no Decreto Federal n. 92.353,
de 31 de janeiro de 1986.

§ 7º No que se refere aos padrões de conforto dos serviços e dos veículos nele utilizados, bem
assim aos preços, o serviço de transporte turístico subordina-se ao disciplinamento da Em-
presa Brasileira de Turismo – EMBRATUR.

§ 8º O Departamento de Estradas de Rodagem – DER articular-se-á com as autoridades do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER e com as autoridades do Turismo
com vistas ao intercâmbio de informações sobre o desempenho dessa modalidade de trans-
porte e a delimitação de áreas de competência.

Art. 60. Os serviços de transporte de passageiros sob fretamento não podem operar sob o regi-
me de linha regular, salvo autorização justificada do Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

Parágrafo único. Os serviços especiais, quando operando sob fretamento o regime de linha
regular, ficam sujeitos às disposições deste Regulamento.

Seção IV
Dos Veículos

Art. 61. Serão utilizados, nos Serviços de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros,
veículos que atendam especificações do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, dis-
posições do Plano de Transporte referido no artigo 13 deste Regulamento, bem como deter-
minações de ordem federal.

§ 1º O percentual de veículos, com mais de 10 (dez) anos de fabricação, integrantes da frota
utilizada pela transportadora para a execução dos serviços de que trata este Regulamento não
poderá ultrapassar 20% (vinte por cento), sem prejuízo de limites específicos a menor dispos-
tos no Plano de Transporte, contrato de permissão e sistemática tarifária.

§ 2º Nos veículos utilizados nos serviços de transporte rodoviário estadual de passageiros é obri-
gatória a instalação de tacógrafo devendo a transportadora mantê-lo em perfeito estado de fun-
cionamento e analisar os disco-diagramas relativos a cada viagem realizada. O Departamento de
Estradas de Rodagem – DER poderá, examinadas as características da linha e as condições de
execução do serviço, autorizar a dispensa de sua instalação e revertê-la a qualquer tempo.

§ 3º Sempre que necessário, a critério do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, po-
derá ser exigida a exibição do disco do tacógrafo, o qual deverá ser preservado pela empre-
sa transportadora pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

§ 4º Em casos excepcionais, a critério do Departamento de Estradas de Rodagem – DER,
considerada a rodovia e o mercado de passageiros, poderá ser autorizada, até que cessem
os motivos determinantes e fique comprovada a impossibilidade ou a inconveniência da ado-
ção do veículo-tipo, a utilização de outro com características inferiores às estipuladas ou de
menor capacidade.
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Art. 62. Anualmente será procedida vistoria ordinária nos veículos, diretamente pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem – DER ou por agentes credenciados para verificação do
atendimento às condições de conforto e segurança em face às exigências legais, mantendo
o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, permanentemente atualizado, o cadastro
desses veículos.

§ 1º Realizada a vistoria ordinária e aprovado o veículo, será expedida Declaração de Vistoria,
válida pelo período de 12 (doze) meses.

§ 2º O veículo aprovado em vistoria poderá ser utilizado em qualquer linha explorada pela trans-
portadora, desde que suas características sejam compatíveis com o nível do serviço exigido.

Art. 63. Independentemente da vistoria ordinária, de que trata o artigo anterior, poderá o De-
partamento de Estradas de Rodagem – DER, em qualquer época, realizar inspeções e vistorias
nos veículos, determinando, caso não atendidas as exigências legais, sua retirada de tráfego,
até que eles sejam aprovados em nova vistoria.

Art. 64. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a utilização em serviço, de veículo que não
seja portador de Declaração de Vistoria de que trata o § 1º, do artigo 62, deste Regulamento.

Art. 65. Além dos documentos exigidos pela legislação de trânsito, os veículos deverão con-
duzir em seu interior, em local visível e de fácil acesso, o documento de vistoria, a tabela de
horários e preços de passagens aprovadas, pelo Departamento de Estradas de Rodagem –
DER, telefone para reclamações no Departamento de Estradas de Rodagem – DER, bem
como outros documentos exigidos pelos órgãos competentes.

Art. 66. Os veículos deverão ser mantidos, quando em execução de serviço, em boas con-
dições de funcionamento, higiene e segurança.

Art. 67. Os veículos empregados no transporte coletivo de passageiros terão cores, logotipos,
inscrições e símbolos diferenciados para cada transportadora e por modalidade de regime (re-
gular ou fretamento), aprovados pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, instruí-
dos os respectivos pedidos com fotografias ou desenhos, projetos e relatórios descritivos.

Parágrafo único. Os veículos empregados no serviço intermunicipal coletivo sob fretamento terão
cores, logotipo, inscrições e símbolos distintos para cada transportadora, bem como serão noto-
riamente diferenciados por caracteres comuns a todas as empresas que operem sob este regime.

Seção V
Do Pessoal das Transportadoras

Art. 68. As transportadoras terão processos adequados de seleção e aperfeiçoamento do
pessoal, especialmente dos elementos que desempenham atividades relacionadas com a se-
gurança do transporte e das que mantenham contato com o público.

Parágrafo único. Os cursos para aperfeiçoamento deverão ser ministrados pelas transporta-
doras, por órgão oficial ou entidade por este credenciada.

Art. 69. Os procedimentos de admissão, controle de saúde e o regime de trabalho dos mo-
toristas, observado o disposto na legislação trabalhista, poderão ser regulados em portaria do
Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

§ 1º Somente poderá conduzir veículo, quando da execução dos serviços previstos neste Re-
gulamento, motorista que mantenha vínculo empregatício com a transportadora.

§ 2º Em caráter excepcional o Departamento de Estradas de Rodagem – DER poderá autori-
zar regime de trabalho diverso do previsto no § 1º deste artigo.

Art. 70. O pessoal das transportadoras, cuja atividade se exerça em contato permanente
com o público, deverá:

I – apresentar-se quando em serviço, corretamente uniformizado e identificado;
II – conduzir-se com atenção e urbanidade;
III – manter compostura;
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IV – dispor, conforme a atividade que desempenhe, de conhecimento sobre a operação
da linha, de modo que possa prestar informações sobre horários, itinerários, tempos
de percurso, distância e preços de passagens.

Art. 71. Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres previstos na legislação de trânsi-
to e no artigo 73 deste Regulamento os motoristas são obrigados a:

I – dirigir o veículo de modo que não prejudiquem a segurança e o conforto dos passageiros;
II – não movimentar o veículo sem que estejam fechadas as portas e as saídas de

emergência;
III – auxiliar o embarque e o desembarque de passageiros, especialmente crianças, se-

nhoras e pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção;
IV – promover a identificação do passageiro no momento de seu embarque e adotar as

demais medidas pertinentes, quando determinados e na forma estabelecida pelo De-
partamento de Estradas de Rodagem – DER;

V – proceder ao carregamento e descarga das bagagens dos passageiros, quando tive-
rem que ser efetuadas em local onde não haja pessoal próprio para tanto;

VI – não fumar, quando em atendimento ao público;
VII – não ingerir bebida alcoólica em serviço e nas 12 (doze) horas que antecedem o mo-

mento de assumi-lo;
VIII – não fazer uso de qualquer substância tóxica;
IX – não se afastar do veículo quando do embarque e desembarque de passageiros;
X – indicar aos passageiros, se solicitado, os respectivos lugares;
XI – não fazer uso de aparelho sonoro durante a viagem;
XII – providenciar alimentação e pousada para os passageiros nas situações indicadas no

artigo 39 deste Regulamento;
XIII – prestar à Fiscalização os esclarecimentos que lhe forem solicitados;
XIV – exibir à Fiscalização, quando pedidos, ou entregá-los, contra-recibo, os documentos

que lhe forem regularmente exigíveis.

Parágrafo único. A transportadora não poderá utilizar, na direção de ônibus, motorista que
houver tomado medicamento contendo substâncias que, em razão do seu uso, possam com-
prometer a segurança da viagem.

Art. 72. Os despachantes, além de observarem o disposto no artigo 73 deste Regulamento
deverão diligenciar no sentido de que o veículo esteja em condições de ser liberado no horá-
rio autorizado.

Art. 73. Os componentes da tripulação do veículo, além de observarem o disposto no artigo
70 deste Regulamento, deverão:

I – auxiliar o motorista no embarque e desembarque de passageiros, especialmente
crianças, senhoras e pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção;

II – diligenciar pela manutenção da ordem e limpeza do veículo;
III – auxiliar o motorista e proceder ao carregamento e descarga das bagagens dos pas-

sageiros, salvo nos terminais e pontos de parada que disponham de pessoal próprio
para tanto;

IV – colaborar com o motorista em tudo que diga respeito à comodidade, segurança dos
passageiros e regularidade da viagem;

V – não fumar, quando em atendimento ao público;
VI – não ingerir bebida alcoólica em serviço;
VII – alertar os passageiros para o esquecimento de objetos nos veículos, entregando-os,

caso isso se verifique, à administração da transportadora.

Art. 74. Os prepostos das transportadoras recusarão o embarque de passageiro ou determi-
narão seu desembarque, nas situações previstas no artigo 31 deste Regulamento.
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§ 1º O transporte de detentos nos serviços de que trata este Regulamento só poderá ser ad-
mitido mediante prévia e expressa requisição de autoridade judiciária ou policial, e desde que
acompanhado de escolta a fim de preservar a integridade e segurança dos passageiros.

§ 2º Insistindo o passageiro no embarque ou recusando-se a cumprir a determinação de desem-
barque, o motorista deverá, para seu cumprimento, recorrer a qualquer autoridade policial
competente.

Seção VI
Dos Terminais Rodoviários, Pontos de Parada e Pontos de Apoio

Art. 75. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER somente homologará, para utiliza-
ção pelos serviços estaduais de transporte coletivo de passageiros, os terminais rodoviários,
as agências de venda de passagens, os pontos de parada e os pontos de apoio que ofere-
çam requisitos mínimos de controle de tráfego, capacidade, segurança, higiene e conforto.

Parágrafo único. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER poderá, considerando exi-
gências feitas e não cumpridas, tornar sem efeito a homologação de estabelecimento que dei-
xar de atender às condições fixadas no caput deste artigo.

Art. 76. Os terminais rodoviários deverão dispor de áreas e instalações compatíveis com seu
movimento, destinadas à utilização de passageiros e transportadoras, além das reservadas a
serviços públicos e à administração.

Art. 77. Os pontos de parada serão dispostos ao longo do itinerário, de forma a assegurar no
curso das viagens e no tempo devido, alimentação, conforto e repouso, em condições ade-
quadas aos passageiros e às tripulações dos ônibus.

Parágrafo único. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER, visando melhor atendi-
mento do usuário e maior racionalização do fluxo deste atendimento poderá, ouvidas as
transportadoras, designar os pontos de parada a serem utilizados pelos diversos serviços,
observadas as condições estabelecidas no caput deste artigo.

Art. 78. Os pontos de apoio, próprios ou contratados, para prestação de serviços de manu-
tenção e socorro, serão instalados nas localidades terminais da linha ou ao longo do seu
itinerário de forma a assegurar confiabilidade de serviço e seu restabelecimento no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) minutos, se ocorrer interrupção.

Parágrafo único. Quando no ponto de apoio forem procedidas, regularmente, trocas de
motoristas, que nele devam desfrutar repouso entre duas jornadas de trabalho, deverá ele dis-
por, para esse fim, de alojamento e instalações mantidos em adequadas condições de hi-
giene e conforto.

Seção VII
Da Remuneração dos Serviços

Subseção I
Das Tarifas

Art. 79. A remuneração dos serviços prestados será fixada mediante sistemática que assegure:
I – a justa remuneração do capital empregado e o equilíbrio econômico-financeiro para

a prestação do serviço de transporte;
II – a cobertura dos custos do transporte oferecido em regime de eficiência;
III – a manutenção dos níveis de serviços estipulados para as linhas;
IV – a revisão periódica das tarifas estabelecidas e o controle permanente das informa-

ções necessárias ao cálculo tarifário;
V – coberturas das despesas de supervisão, administração e fiscalização dos serviços,

mediante alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor das passagens a ser recolhida
no Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
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Art. 80. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER estabelecerá a metodologia para
determinação das tarifas, considerados os seguintes aspectos:

I – os princípios e critérios básicos do modelo tarifário adotado;
II – o nível do serviço prestado;
III – a coleta de dados e a prestação de informações pelos transportadores, mediante

procedimentos uniformes;
IV – os mecanismos de controle que garantam a confiabilidade das informações;
V – o transporte de encomendas.

Art. 81. Os estudantes do 1º Grau de escolas oficiais ou oficializadas que não disponham de
curso similar na cidade de seu domicílio, terão direito a um desconto de 50 % (cinqüenta por
cento) sobre o valor da tarifa do Departamento de Estradas de Rodagem – DER nas linhas in-
termunicipais, nos deslocamentos entre a escola e sua residência, nos dias letivos.

Art. 82. As transportadoras são obrigadas a fornecer ao Departamento de Estradas de Ro-
dagem – DER:

I – até 150 (cento e cinqüenta) dias após o encerramento do exercício financeiro, o ba-
lanço e a conta de lucros e perdas a ele correspondentes devidamente publicados
tratando-se de sociedades anônimas e, nos demais casos, mediante cópia assinada
por profissionais legalmente habilitados e registrados no Conselho Regional de Con-
tabilidade, com expressa indicação do número do Livro Diário e folhas em que eles
se encontram transcritos;

II – nos prazos estabelecidos, os dados operacionais e contábeis indispensáveis ao cál-
culo tarifário.

§ 1º O Departamento de Estradas de Rodagem – DER estabelecerá o plano-padrão de
contas, bem assim modelo de balanço-padrão, para escrituração das transportadoras, to-
mando por base os modelos estabelecidos pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem – DNER.

§ 2º Sempre que julgado necessário, poderá ser efetivado exame da escrituração da transpor-
tadora para verificar a exatidão das informações prestadas.

Art. 83. É vedado cobrar do passageiro qualquer importância além do preço da passagem,
salvo tarifas oficiais diretamente relacionadas com a prestação dos serviços, cujos valores ha-
jam sido aprovados ou homologados pela autoridade pública competente.

Art. 84. As tarifas de utilização de terminais rodoviários de passageiros, aplicáveis aos serviços
estaduais de que trata este Regulamento, poderão ser fixados pelo Departamento de Estradas
de Rodagem – DER, ou em conjunto com autoridades municipais, quando for o caso, por crité-
rio uniforme de utilização, independentemente da extensão da linha e do valor da passagem.

Parágrafo único. Não serão cobradas tarifas de utilização dos terminais rodoviários de passa-
geiros nos serviços de características suburbanas.

Art. 85. Além da contratação do seguro obrigatório de responsabilidade civil (DPVAT), as
transportadoras, salvo em linha de característica suburbana, são obrigadas a proporcionar
aos passageiros, por conta destes, seguro facultativo de acidente pessoal.

Parágrafo único. O seguro referido neste artigo só poderá ser cobrado do passageiro com ex-
pressa menção de ser facultativo, mediante aviso ostensivo no local de venda.

Art. 86. Nenhuma transportadora, direta ou indiretamente, por si, seus prepostos ou agên-
cias de turismo, poderá conceder descontos não autorizados pelo Departamento de Estradas
de Rodagem – DER sobre o preço das passagens ou transporte do excesso de bagagem fi-
xado no § 1º do artigo 94 deste Regulamento.

Parágrafo único. O pagamento de comissão, pela venda de passagens, superior a 9% (nove
por cento) do respectivo valor, é considerado redução indireta de tarifa e sujeita a transporta-
dora às mesmas penalidades previstas para alteração de preço de passagem.
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Subseção II
Dos Bilhetes de Passagem e sua Venda

Art. 87. Os bilhetes de passagem serão emitidos em pelo menos 2 (duas) vias uma das quais
se destinará ao passageiro e não poderá ser recolhida pela transportadora, salvo em caso de
substituição.

Parágrafo único. Desde que previamente autorizado pela autoridade fiscal competente, poderá
o Departamento de Estradas de Rodagem – DER permitir a emissão de bilhetes de passagem
por processo mecânico, eletrônico ou similar, em uma só via, a qual se destinará ao passageiro.

Art. 88. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei e excetuada a viagem gratuita de crianças
até 5 (cinco) anos de idade que não ocupem assento, é vedado o transporte de passageiro
sem emissão de bilhete de passagem correspondente ou de pessoal da transportadora sem
passe de serviço.

Art. 89. Constarão dos bilhetes de passagem as seguintes indicações mínimas:
I – nome, endereço da transportadora, telefone e seu número de inscrição no Cadastro

Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda – CGC/MF;
II – denominação: bilhete de passagem;
III – preço da passagem;
IV – números do bilhete e da via, a série ou a subsérie, conforme o caso;
V – origem e destino da viagem;
VI – localidades terminais da linha;
VII – prefixo da linha;
VIII – data e horário da viagem;
IX – número da poltrona;
X – data da emissão;
XI – agência e agente emissor do bilhete;
XII – nome da empresa impressora do bilhete e número da respectiva inscrição do

CGC/MF.

§ 1º O tipo de serviço constará do bilhete de passagem, impresso ou mediante carimbo.

§ 2º Nas linhas de características suburbanas, poderão ser utilizados bilhetes simplificados ou
aparelhos de contagem do número de passageiros, desde que asseguradas as condições ne-
cessárias ao controle e à estatística.

§ 3º Quando utilizado o sistema de emissão de bilhete de passagem previsto no parágrafo úni-
co do artigo 87 deste Regulamento, deverão os bilhetes conter, no mínimo, as indicações re-
feridas nos incisos I, III, VI, VII, IX, X, XI e XII deste artigo.

Art. 90. A venda de passagens poderá ser feita diretamente pela transportadora ou por inter-
médio de agências de passagens.

§ 1º A venda de passagens diretamente pela transportadora, poderá ser efetuada:
1 – nas agências ou representantes legalmente credenciados;
2 – nas suas bilheterias em terminais rodoviários;
3 – em seus ônibus ao longo dos percursos.

§ 2º No caso de conexão de serviços explorados por transportadoras diferentes, admitir-se-á
que ambas vendam passagens uma da outra, relativas aos serviços conectados.

§ 3º A transportadora garantirá ao passageiro, na data e horário da viagem, o lugar marcado
na passagem adquirida na forma deste artigo.

Art. 91. Não será permitida a venda de passagem sem a concomitante extração do bilhete,
não podendo ela ser efetuada mediante ordem, autorização ou mensagem de qualquer forma
ou natureza.
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Art. 92. O prazo de validade do bilhete de passagem, quando emitido com data de utilização
em aberto, é indeterminado.

Parágrafo único. As passagens deverão estar à venda, em horários compatíveis com o servi-
ço e com o interesse público, e, exceto para as linhas de características suburbanas, no mí-
nimo, nos 5 (cinco) dias imediatamente antecedentes ao da viagem que a elas corresponda.

Art. 93. Será aceita desistência da viagem, com obrigatória devolução da importância paga
ou revalidação da passagem para outro dia e horário, desde que efetuada com 8 (oito) horas
de antecedência em relação ao horário de partida.

Seção VIII
Da Bagagem e das Encomendas

Art. 94. No preço da passagem está compreendido, a título de franquia o transporte obriga-
tório e gratuito de volumes no bagageiro e no porta-embrulhos, observados os seguintes limi-
tes máximos de peso e dimensão:

I – no bagageiro: 2 (dois) volumes com um máximo de 30 (trinta) quilos de peso total,
sem que cada volume ultrapasse 240 (duzentos e quarenta) decímetros cúbicos de
volume e 1 (um) metro na maior dimensão;

II – no porta-embrulhos: 5 (cinco) quilos de peso total, com dimensões que se adaptem
ao porta-embrulhos, desde que não sejam comprometidos o conforto e a seguran-
ça dos passageiros.

§ 1º Excedida a franquia fixada nos incisos I e II deste artigo, pagará o passageiro, pelo trans-
porte de cada quilograma de excesso ou volume, até 1% (um por cento) do preço da passa-
gem correspondente ao serviço convencional.

§ 2º Para efeito deste Regulamento considera-se bagagem o conjunto de objetos de uso pes-
soal ou familiar conduzidos pelos passageiros em viagem, acondicionados em malas, caixas,
sacos ou pacotes.

Art. 95. As transportadoras ficarão obrigadas a fornecer comprovantes dos volumes que lhes
forem entregues pelos passageiros para condução no bagageiro.

Art. 96. Garantida a prioridade de espaço no bagageiro, para a condução dos volumes dos
passageiros e das malas postais, a transportadora, respeitadas, dentre outras, as disposições
referentes ao peso bruto total máximo do veículo, aos pesos brutos por eixo ou conjunto de
eixos e a relação potência líquida/peso bruto total máximo, poderá utilizar o espaço remanes-
cente para o transporte de encomendas.

Parágrafo único. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER estabelecerá a capacida-
de dos compartimentos de bagagens, os tipos, dimensão e pesos das encomendas que po-
dem ser transportadas por ônibus, bem como a sistemática de controle técnico-operacional
de seu transporte, compreendendo inclusive, modelo de documento que especifique, dentre
outros dados, os pesos ou volumes e fretes cobrados.

Art. 97. Não poderão ser transportados, como bagagem ou encomendas, produtos que, pe-
las suas características, sejam considerados perigosos ou representem riscos, nos termos da
legislação específica sobre transporte rodoviário de cargas, bem assim, aqueles que, pela sua
forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes e de terceiros.

Art. 98. As operações de carregamento e descarregamento das encomendas não poderão
sob qualquer hipótese, acarretar atraso na execução das viagens ou alteração do itinerário
aprovado para o serviço.

Parágrafo único. As operações neste artigo deverão ser executadas sem prejuízo das condi-
ções de conforto, comodidade e segurança dos passageiros.

Art. 99. A transportadora adotará cuidados especiais na distribuição e acondicionamento das
bagagens e das encomendas no bagageiro visando a evitar dano ou extravio dos volumes
transportados e a resguardar a segurança dos passageiros, do veículo e de terceiros.
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Art. 100. O transporte de encomendas somente poderá ser feito mediante a emissão de docu-
mento fiscal apropriado (conhecimento), observadas as prescrições legais e regulamentares.

Art. 101. Os agentes de fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e os
prepostos das empresas, quando houver indícios que justifiquem uma verificação efetiva nos
volumes a transportar, poderão solicitar a abertura das bagagens pelos passageiros, nos pon-
tos de embarque, e das encomendas, pelo expedidor, nos locais destinados ao seu recebi-
mento para o transporte.

Art. 102. As transportadoras serão responsáveis por, no máximo dois volumes transportados,
até o limite de 8 (oito) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, convertidas na data do paga-
mento, indenizável, em caso de extravio ou dano, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
data da reclamação.

§ 1º A reclamação do passageiro, pelo dano ou extravio da bagagem, deverá ser apresenta-
da até 24 (vinte e quatro) horas do término da viagem, e registrada em formulário próprio, com
cópia para o reclamante, contendo indicações dos números do bilhete da passagem e do
comprovante de entrega da bagagem, bem assim a especificação de seu conteúdo.

§ 2º O passageiro que pretender indenização, por dano ou extravio de bagagem, em valor su-
perior ao fixado no caput deste artigo deverá, antes do início da viagem, contratar diretamen-
te com seguradora a cobertura excedente.

Art. 103. Nos casos de extravio ou dano de encomenda, a apuração da responsabilidade da
transportadora, far-se-á na forma indicada no Regulamento de que trata o Decreto n. 89.874,
de 28 junho de 1984.

Art. 104. Constatado o excesso de peso do veículo, de acordo com a legislação vigente, será
providenciado, sem prejuízo das multas cabíveis, o descarregamento das encomendas exce-
dentes até o limite de peso admitido ficando sob inteira responsabilidade da transportadora a
guarda do material descarregado.

Seção IX
Dos Requisitos e Divulgação de Requerimento

Art. 105. Os requerimentos solicitando autorização para as modificações ou prestações dos
serviços de que trata este Regulamento deverão, obrigatoriamente, indicar os benefícios que
deles advirão, aditando as seguintes informações:

I – nome ou número de registro da transportadora;
II – linha a que se refere o pedido, seu prefixo, terminais, ponto de seção, horários, itine-

rários e localidades situadas no seu curso;
III – outros serviços que atendam, direta ou indiretamente, o mercado de transporte ob-

jetivado;
IV – informações econômico-demográficas sobre as comunidades a serem atendidas;
V – informações sobre eventual aumento ou redução do percurso das linhas;
VI – quantidade e tipo de veículos a serem utilizados, quando for o caso.

§ 1º Instruirá o requerimento, croqui do itinerário, assinalando os pontos terminais, os de sec-
cionamento e os de parada existentes, bem assim os pretendidos.

§ 2º A empresa requerente deverá, ainda, apresentar o plano operacional em vigor e o
pretendido.

§ 3º A autorização concedida pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, relativa à
modificação ou prestação de serviços, na forma deste artigo, terá caráter de efetividade e a
desistência dele pelo interessado deverá ser objeto de solicitação específica.

§ 4º A revogação de permissão e autorização ou cancelamento de serviço, a requerimento da
transportadora ou de ofício pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, sujeitará
qualquer novo pedido sobre o assunto às disposições deste Regulamento.
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§ 5º Não será dado andamento a requerimento de interesse de transportadora que diga res-
peito a uma determinada linha ou a qualquer de seus serviços complementares, quando esti-
ver em débito de multa, por infração aplicada na forma deste Regulamento.

Art. 106. Aos requerimentos formulados, bem assim aos recursos, será dada publicidade, na
forma estabelecida pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, para que deles te-
nham conhecimento e, querendo, sobre eles se pronunciem empresas transportadoras cujos
serviços possam ser diretamente afetados.

Parágrafo único. Quando o Departamento de Estradas de Rodagem – DER promover modifi-
cações de serviços ou prestações de serviços complementares, nos termos dos artigos 44 e
52 deste Regulamento, deverá dar publicidade da decisão.

Capítulo VI
Da Fiscalização

Art. 107. A fiscalização dos serviços de que trata este Regulamento em tudo quanto diga res-
peito à economia, à segurança da viagem, ao conforto dos passageiros e ao cumprimento da
legislação de trânsito e de tráfego rodoviário será exercida pelo Departamento de Estradas de
Rodagem – DER, por seus agentes credenciados.

Parágrafo único. Independentemente da fiscalização a ser exercida nos terminais rodoviários
e ao longo dos percursos, o Departamento de Estradas de Rodagem – DER poderá realizar
auditorias para avaliação da capacidade técnico-operacional, da situação econômico-finan-
ceira das transportadoras e integridade de dados e informações.

Art. 108. Os fiscais e os membros da Comissão de Transporte Coletivo serão dispensados no
pagamento de passagem, mediante exibição de identidade fornecida pelo Departamento de
Estradas de Rodagem – DER.

Art. 109. As sugestões e reclamações dos passageiros a respeito dos serviços, serão rece-
bidas pela fiscalização nos terminais rodoviários, nos órgãos regionais e na Administração
Central do Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

Capítulo VII
Das Infrações e Penalidades

Art. 110. As infrações aos preceitos deste Regulamento disciplinadores dos serviços de
transporte coletivo de passageiros, sujeitarão o infrator, conforme a natureza da falta, às se-
guintes penalidades:

I – multa;
II – afastamento de preposto do serviço;
III – retenção de veículo;
IV – apreensão de veículo;
V – cassação de permissão ou autorização;
VI – declaração de inidoneidade.

Art. 111. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações de natureza diversa, aplicar-
se-á a penalidade correspondente a cada uma delas.

Art. 112. A imposição de penalidade não desobriga, o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.

Seção I
Da Multa

Art. 113. As multas por infração das disposições deste Regulamento terão seus valores fixa-
dos em base percentual sobre o Maior Valor de Referência – MVR, a que alude o artigo 2º da
Lei n. 6.205, de 29 de abril de 1975 e serão aplicadas às transportadoras, obedecida a se-
guinte gradação:
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I – 50% (cinqüenta por cento) do valor do MVR, nos casos de:
a. descumprimento das obrigações fixadas nos artigos 70 a 74 deste Regulamento,

com exceção daquelas para as quais se prevêem, nos incisos II a VI deste artigo,
penalidades mais graves;

b. não fazer comunicação de interrupção de serviço, dentro do prazo previsto no ar-
tigo 41 deste Regulamento;

c. transporte de passageiros em número superior à lotação autorizado para o veículo,
tantas vezes quantos forem os passageiros em excesso, salvo em caso de socorro.

II – 70% (setenta por cento) do valor do MVR, nos casos de:
a. desobediência ou oposição à ação da fiscalização;
b. utilização de ponto de parada não autorizado;
c. ausência no veículo, em serviço, da tabela de horários e preços de passagens ou

da relação dos números de telefone do Departamento de Estradas de Rodagem –
DER, previstos no artigo 65 deste Regulamento;

d. falta ou defeito em equipamento obrigatório;
e. recusa ou dificultação de transporte para agentes credenciados pelo Departamento

de Estradas de Rodagem – DER incumbidos da fiscalização, nos termos do ar-
tigo 108 deste Regulamento;

f. ter, em serviço, preposto de conduta inconveniente, que mantenha contato com
o público;

g. retardamento por prazo superior a 30 (trinta) dias, na entrega dos elementos esta-
tísticos ou contábeis exigidos;

h. modificação dos horários ordinários, sem autorização;
i. não proporcionar seguro facultativo de acidente pessoal nos termos do artigo 85

deste Regulamento;
j. fracionar o pagamento de passagem ou alterar as suas condições, sem prévia au-

torização do Departamento de Estradas de Rodagem – DER;
l. deixar de comunicar ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, no pra-

zo estabelecido, as alterações indicadas no artigo 29 deste Regulamento.
III – 120% (cento e vinte por cento) do valor do MVR, nos casos de:

a. recusa ao fornecimento de elementos estatísticos e contábeis exigidos;
b. retardamento injustificado na promoção de transporte para os passageiros ou omis-

são das demais providências determinadas nos artigos 39 a 41 deste Regulamento;
c. cobrança a qualquer título, de importância não autorizada;
d. não fornecimento de comprovante do despacho de bagagem ao passageiro;
e. apresentação de sanitário sem condições de utilização, quando no início da via-

gem e nas saídas de pontos de parada e de apoio;
f. supressão de seção e execução dos serviços previstos nos incisos I, II, III, IV, V e

VI do artigo 52 deste Regulamento sem a devida autorização;
g. transporte de passageiros sem o correspondente bilhete de passagem, exceto

para os casos previstos no artigo 88 deste Regulamento, tantas vezes quantos fo-
rem os passageiros sem bilhete;

h. não adotar, quando ocorrer demanda incomum, as providências determinadas no
artigo 16 deste Regulamento;

i. executar, suprimir ou deslocar seccionamento sem autorização do Departamento de
Estradas de Rodagem – DER, tantas vezes quantas forem as passagens vendidas;

j. efetuar horário extraordinário, contrariando as disposições baixadas pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem – DER sobre o assunto, tantas vezes quantas fo-
rem as viagens realizadas.
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IV – 200% (duzentos por cento) do valor do MVR, nos casos de:
a. retardamento, nos terminais, no horário de partida quando por culpa da transpor-

tadora;
b. venda de mais de um bilhete de passagem para uma poltrona na mesma viagem;
c. venda de passagens com inobservância das formas e condições estabelecidas

neste Regulamento;
d. conservar, em serviço, preposto cujo afastamento tenha sido determinado pelo

Departamento de Estradas de Rodagem – DER;
e. alteração indevida do preço da passagem, tantas vezes quanto ocorrer;
f. utilização, em serviço, de veículo sem documento de vistoria válido;
g. emprego, nos terminais, agências e pontos de parada, de elementos de divulga-

ção contendo informações que possam induzir o público em erro sobre as carac-
terísticas dos serviços a seu cargo;

h. utilização nos terminais, pontos de seção, de apoio e de parada de pessoas ou
prepostos da transportadora, com finalidade de angariar passageiros de forma a
incomodar o público;

i. atraso no pagamento da indenização por dano ou extravio da bagagem, por mês
de atraso;

j. transportar bagagem fora dos locais próprios ou em condições diferentes das es-
tabelecidas para tal fim;

l. inobservância da sistemática de controle técnico-operacional estabelecida para o
transporte de encomendas.

V – 300% (trezentos por cento) do valor do MVR, nos casos de:
a. deixar de comunicar ocorrência de acidente, conforme previsto no artigo 42 des-

te Regulamento;
b. executar serviço com veículo cujas características não correspondam à tarifa co-

brada;
c. executar serviço com veículo de características e especificações técnicas diferen-

tes das estabelecidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER ou
constantes do contrato de permissão;

d. utilizar o espaço reservado ao transporte de passageiros, total ou parcialmente,
para transporte de encomendas;

e. alterar sem prévia autorização, esquema operacional aprovado;
f. adulteração dos documentos de porte obrigatório, exigidos no artigo 65, sem pre-

juízo da penalidade prevista no artigo 116 deste Regulamento;
g. interrupção de serviço, sem autorização, salvo no caso previsto no artigo 41 des-

te Regulamento.
VI – 400% (quatrocentos por cento) do valor do MVR, nos casos de:

a. execução do serviço rodoviário de transporte coletivo de passageiros sem autori-
zação formal, nos termos deste Regulamento;

b. inobservância dos procedimentos de admissão e controle de saúde e do regime de
trabalho dos motoristas, fixados em cumprimento ao artigo 69, deste Regulamento;

c. ingestão, pelo motorista, de bebida alcoólica ou substância tóxica em serviço;
d. o motorista apresentar sinais de estar sob o efeito de bebida alcoólica ou de subs-

tância tóxica, quando em serviço;
e. o motorista dirigir o veículo pondo em risco a segurança ou comprometendo o

conforto dos passageiros;
f. recusa ao embarque e desembarque de passageiros, nos pontos aprovados, sem

motivo justificado;
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g. utilizar, na direção do veículo, durante a prestação de serviço previsto neste Regu-
lamento, motorista que não mantenha vínculo empregatício com a empresa, salvo
se autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, nos termos do
artigo 69, § 2º, deste Regulamento;

h. inobservância dos procedimentos quanto ao aperfeiçoamento do pessoal em con-
formidade com o disposto no artigo 68 e seu parágrafo único deste Regulamento;

i. manutenção em serviço de veículo cuja retirada de tráfego haja sido exigida;
j. não aceitação de desistência de viagem ou da revalidação da passagem, nos ter-

mos do artigo 93 deste Regulamento;
l. inobservância dos procedimentos contidos no artigo 100 deste Regulamento;
m. deixar, injustificadamente, de prestar assistência aos passageiros e às tripulações, em

caso de acidente ou de avaria mecânica;
n. efetuar operação de carregamento ou descarregamento de encomendas em de-

sacordo com as prescrições deste Regulamento;
o. não dar prioridade ao transporte de bagagens dos passageiros em favor do trans-

porte de encomendas;
p. transportar encomenda fora dos locais próprios ou em condições diferentes das

estabelecidas para tal fim;
q. supressão de viagem, sem prévia autorização do Departamento de Estradas de

Rodagem – DER.

Art. 114. As infrações de normas deste Regulamento para as quais não hajam sido previstas
penalidades específicas serão punidas com multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do
valor do MVR.

Seção II
Do Afastamento de Preposto do Serviço

Art. 115. A penalidade de afastamento do serviço de qualquer preposto da transportadora,
será aplicada quando este, em procedimento de apuração sumária, assegurado o direito de
defesa, for considerado culpado de grave violação de dever previsto neste Regulamento.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser determinado imediatamente, em caráter preventi-
vo, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias enquanto se proceder à apuração.

Seção III
Da Retenção de Veículo

Art. 116. A penalidade de retenção de veículo será aplicada, sem prejuízo da multa cabível,
nos termos do artigo 113 deste Regulamento, toda vez que, da prática da infração, resulte
ameaça à segurança dos serviços e, ainda, quando:

I – não conduzir ou tiver adulterado o documento válido de vistoria ou o quadro de preço
de passagens;

II – não apresentar as condições de limpeza e conforto compatíveis;
III – utilizar o espaço reservado ao transporte de passageiros, total ou parcialmente, para

transporte de encomendas;
IV – inobservância dos procedimentos de controle do regimento de trabalho e de descan-

so dos motoristas, bem assim da comprovação de sua saúde física e mental fixados
em cumprimento ao artigo 69 deste Regulamento;

V – o motorista apresentar, em serviço, evidentes sinais de embriaguez ou de estar sob
efeito de substância tóxica;

VI – o veículo não estiver equipado com tacógrafo, quando exigido;
VII – o tacógrafo estiver adulterado ou não contiver o disco-diagrama;
VIII – as características do veículo não corresponderem à tarifa cobrada.
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Parágrafo único. A retenção do veículo poderá ser efetivada antes do início da viagem, em to-
dos os casos previstos neste artigo; nos pontos de apoio, nos casos previstos nos incisos II,
III, VI e VII; e em qualquer ponto de percurso, nos casos dos incisos IV e V deste artigo.

Seção IV
Da Apreensão de Veículo

Art. 117. A penalidade de apreensão de veículo será aplicada sem prejuízo da multa cabível,
nos casos de execução de serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros não
autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER. A apreensão do veículo per-
durará, no mínimo, por 48 (quarenta e oito) horas.

Seção V
Da Cassação de Permissão

Art. 118. A penalidade de cassação da permissão aplicar-se-á nos seguintes casos:
I – paralisação total da linha durante 5 (cinco) dias seguidos, ou não execução da me-

tade do número de horários ordinários em 30 (trinta) dias consecutivos, salvo por mo-
tivo de força maior, devidamente comprovado;

II – quando, no ano civil (de 1º de janeiro a 31 de dezembro), for constatada na linha e
em seus serviços complementares, um dos seguintes casos:
a. aplicação, por 4 (quatro) vezes, de multa pela prática da mesma infração, dentre

as previstas nos incisos V e VI, do artigo 113, deste Regulamento;
b. aplicação por 8 (oito) vezes, de multa pela prática de quaisquer das infrações pre-

vistas nos incisos V e VI, do artigo 113, deste Regulamento.
III – paralisação injustificada da linha por iniciativa da empresa;
IV – não apresentação, para prosseguir na exploração do serviço em caso de óbito do titu-

lar da firma individual permissionária da linha, de representante legal do espólio, no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do falecimento e dos sucessores le-
gais, em igual prazo contados da ciência da homologação da partilha ou adjudica-
ção, atendidas as exigências formuladas neste Regulamento;

V – superveniência de incapacidade técnico-operacional ou econômico-financeira, devi-
damente comprovada;

VI – dissolução legal da pessoa jurídica da permissionária;
VII – falência da empresa titular da permissão;
VIII – elevado índice de acidentes graves, aos quais a empresa ou seus prepostos hajam

dado causa, apurado na forma estabelecida pelo Departamento de Estradas de Ro-
dagem – DER;

IX – infringência do artigo 139 deste Regulamento;
X – infringência do artigo 15, § 3º, deste Regulamento.

Art. 119. A aplicação da pena de cassação impedirá a transportadora de, durante o período
de 36 (trinta e seis) meses, habilitar-se à nova permissão.

Seção VI
Da Declaração de Inidoneidade

Art. 120. A penalidade de declaração de inidoneidade da transportadora aplicar-se-á nos ca-
sos de:

I – permanência no cargo, de diretor ou sócio-gerente da pessoa jurídica depois de defi-
nitivamente condenado pela prática de crime de peculato, concussão, corrupção,
contrabando ou descaminho e crime contra a economia popular e a fé pública;

II – condenação definitiva do titular da firma individual, pela prática de quaisquer dos cri-
mes referidos no item anterior;
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III – apresentação de informações e dados falsos, em proveito próprio ou alheio em pre-
juízo de terceiros;

IV – não atendimento do disposto no inciso V, do artigo 23, deste Regulamento.

Parágrafo único. A declaração de inidoneidade importará em cassação das permissões outor-
gadas à transportadora.

Seção VII
Dos Procedimentos para Aplicação de Penalidades

Art. 121. A aplicação da penalidade de multa terá início com o auto de infração, lavrado no
momento em que esta for constatada e conterá, conforme o caso:

I – nome ou número da transportadora;
II – identificação da linha, número de ordem ou placa do veículo;
III – local, data e hora da infração;
IV – designação do infrator;
V – infração cometida e dispositivo regulamentar violado;
VI – assinatura do autuante, sua qualificação e o setor do Departamento de Estradas de

Rodagem – DER a que está vinculado.

§ 1º A lavratura do auto far-se-á em 3 (três) vias de igual teor, devendo o infrator ser intimado
através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

§ 2º Sempre que possível, o infrator receberá cópia do auto de infração no ato de sua lavra-
tura, independentemente de recibo.

§ 3º Lavrado, o auto não poderá ser inutilizado nem sustada sua tramitação, devendo o au-
tuante remetê-lo à autoridade competente para impor a penalidade, ainda que haja incorrido
em erro ou engano no preenchimento, hipótese em que prestará as informações necessárias
à sua correção ou invalidade.

Art. 122. O auto de infração será registrado no Departamento de Estradas de Rodagem –
DER, para os fins previstos neste artigo.

§ 1º É assegurado ao infrator o direito de defesa, devendo exercitá-lo dentro do prazo de 15
(quinze) dias, contado da data da publicação da correspondente intimação.

§ 2º A defesa será apresentada, preferencialmente, perante o órgão que houver expedido a
intimação.

Art. 123. A transportadora terá o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento da multa, contado:
| – do recebimento da notificação da aplicação da multa, se não houver recurso;
II – do recebimento da notificação da decisão que rejeitou o recurso, se interposto.

§ 1º A multa será recolhida a favor do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, que
determinará o procedimento para esse fim.

§ 2º O valor da multa será atualizado em conformidade com a variação do MVR do mês do
efetivo recolhimento.

§ 3º A multa não recolhida dentro do prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser co-
brada por via judicial, com os acréscimos de lei, inclusive atualização monetária pelo MVR.

Art. 124. A aplicação da penalidade de afastamento de preposto do serviço será feita com
observância das disposições constantes do artigo 115 deste Regulamento mediante ato do
Diretor da Diretoria de Transportes.

Art. 125. A retenção do veículo será feita com observância das disposições constantes do ar-
tigo 116 deste Regulamento, pelos agentes encarregados da fiscalização dos serviços rodo-
viários de transporte coletivo de passageiros.

Parágrafo único. A continuidade da viagem só se dará após o infrator sanar a irregularidade
ou substituir o veículo.
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Art. 126. A apreensão de veículo pelos agentes encarregados da fiscalização dos serviços ro-
doviários de transporte coletivo de passageiros será feita com observância das disposições
contidas no artigo 117 deste Regulamento.

Parágrafo único. A liberação do veículo far-se-á mediante ato da autoridade regional dos ser-
viços de transporte coletivo a que se vincula.

Art. 127. A aplicação das penalidades de cassação de permissão para explorar linha e decla-
ração de inidoneidade será promovida em processo regular, mandado instaurar pelo Diretor
da Diretoria de Transportes, no qual se assegurará ampla defesa.

§ 1º A instrução do processo será promovida por comissão constituída de pelo menos 3 (três)
servidores do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, designados em portaria, com
amplos poderes para apurar os fatos que lhe deram origem.

§ 2º Ultimada a instrução, será expedida notificação à transportadora para, no prazo de 30
(trinta) dias contado de seu recebimento, apresentar defesa, sendo-lhe facultada vista do pro-
cesso e fornecimento de cópia reprográfica ao interessado.

§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo e remeterá o processo
ao Superintendente para decidir sobre a matéria.

§ 4º O processo será homologado pelo Secretário dos Transportes.

Capítulo VIII
Dos Recursos em Geral

Art. 128. Das penalidades aplicadas e das decisões proferidas pelo Departamento de Estra-
das de Rodagem – DER, em procedimento relativo aos serviços de que trata este Regulamen-
to poderão as partes interpor recurso.

Art. 129. O recurso contra multas aplicadas será dirigido à Comissão de Transporte Coletivo.

Art. 130. Ressalvado o disposto no artigo anterior das decisões proferidas pelo Departamento de
Estradas de Rodagem – DER em procedimento relativo aos serviços de que trata este Regulamen-
to, caberá recurso ao Secretário dos Transportes, ouvida a Comissão de Transporte Coletivo.

Art. 131. Poderá recorrer qualquer parte que, nos termos deste Regulamento, haja sido regu-
lar e legitimamente admitida no processo.

Parágrafo único. Não será conhecido recurso administrativo de terceiro que não demonstre in-
teresse jurídico quanto ao mérito dos requerimentos formulados.

Art. 132. O recurso deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebi-
mento da notificação ou da data em que a parte haja tomado ciência da decisão.

Art. 133. A instância administrativa esgota-se com os procedimentos estabelecidos nos arti-
gos precedentes.

Parágrafo único. Proferida a decisão em última instância, fica encerrado o processo pela via
administrativa.

Art. 134. A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento, dar-se-á sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal.

Capítulo IX
Das Disposições Gerais

Art. 135. O Departamento de Estradas de Rodagem – DER expedirá normas complementa-
res a este Regulamento publicando-as no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. As normas complementares, expedidas sob a vigência da regulamentação
anterior, permanecem em vigor com as alterações decorrentes deste Regulamento, até que o
Departamento de Estradas de Rodagem – DER proceda à sua revisão e nova publicação.
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Art. 136. Nos casos de guerra, calamidade pública ou quando o interesse público o exigir, po-
derá o Departamento de Estradas de Rodagem – DER requisitar bens e serviços de transpor-
tadoras nele registradas.

§ 1º A requisição será feita em caráter excepcional e a título precário, pelo prazo máximo de
6 (seis) meses, renovável por igual período, podendo cessar, a qualquer momento, por sim-
ples determinação do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e não gerará qualquer
direito ou preferência em licitação que porventura venha a ser promovida pelo órgão para im-
plantação de serviço regular.

§ 2º Os bens e serviços requisitados na forma deste artigo serão remunerados com base na
planilha tarifária em vigor.

Art. 137. Não serão permitidos na publicidade das transportadoras, qualquer que seja o
meio empregado, a indicação de dados ou uso de artifícios que possam induzir o público em
erro sobre as localidades servidas, itinerários, tabela de horários e preços e padrões de veí-
culos utilizados.

§ 1º A tabela de horários e preços será impressa e utilizada, unicamente, em via original, pe-
las empresas transportadoras, sendo obrigatória afixação em local visível ao público nos pon-
tos de venda de passagens e nos veículos.

§ 2º O Departamento de Estradas de Rodagem – DER determinará a remoção dos elementos
de divulgação visual afixados em terminais e pontos de parada que, a seu critério, contrariem
o disposto neste artigo.

Art. 138. É vedada a transferência de linha de uma empresa para outra, ainda que do mes-
mo grupo econômico.

Art. 139. As incorporações, fusões ou cisões de empresas deverão ser previamente aprova-
das pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, que analisará os aspectos econô-
mico-financeiros, capacidade administrativa e operativa ou das empresas resultantes que
operarão as linhas, bem como a sua adequação ao Plano de Transporte, sob pena de cassa-
ção das linhas objeto da transação.

Art. 140. Ficam mantidas as permissões em vigor.

Parágrafo único. As modificações de serviço ou renovações de permissão serão regidas por
este Regulamento, respeitado o disposto no Plano de Transporte.

Art. 141. Os pedidos de modificação de serviço ou de renovação de permissão em curso se-
rão arquivados, ainda que em grau de recurso, permitida sua reapresentação nos termos des-
te Regulamento.

Nota sobre o Decreto n. 29.913/89
[1] Publicado de acordo com retificação feita no Diário Oficial de maio de 1989.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
DE 5 DE OUTUBRO DE 1989
EXCERTOS DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS

Seção II
Das Obras, Serviços Públicos, Compras e Alienações

Art. 118. As licitações de obras e serviços públicos deverão ser precedidas da indicação do
local onde serão executados e do respectivo projeto técnico completo, que permita a defi-
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nição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários, sob pena de invalidade
da licitação.

Parágrafo único. Na elaboração do projeto mencionado neste artigo, deverão ser atendidas as
exigências de proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente, observando-se o
disposto no § 2º do artigo 192 desta Constituição.

Art. 119. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e
fiscalização do Poder Público e poderão ser retomados quando não atendam satisfatoriamen-
te aos seus fins ou às condições do contrato.

Parágrafo único. Os serviços de que trata este artigo não serão subsidiados pelo Poder Pú-
blico, em qualquer medida, quando prestados por particulares.

Art. 120. Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo órgão
executivo competente, na forma que a lei estabelecer.

Seção II
Das Entidades Regionais

Art. 153. O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em unidades regio-
nais constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, mediante lei complementar, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse co-
mum, atendidas as respectivas peculiaridades.

§ 1º Considera-se região metropolitana o agrupamento de Municípios limítrofes que assuma
destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, significativa co-
nurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e in-
tegração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos
entes públicos nela atuantes.

§ 2º Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de Municípios limítrofes que apresen-
te relação de integração funcional de natureza econômico-social e urbanização contínua en-
tre dois ou mais Municípios ou manifesta tendência nesse sentido, que exija planejamento in-
tegrado e recomende ação coordenada dos entes públicos nela atuantes.

§ 3º Considera-se microrregião o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente, entre
si, relações de interação funcional de natureza físico-territorial, econômico-social e administra-
tiva, exigindo planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o desen-
volvimento e integração regional.

Art. 158. Em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do transporte co-
letivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os Municípios integran-
tes das respectivas entidades regionais.

Parágrafo único. Caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de caráter regional, di-
retamente ou mediante concessão ou permissão.

Art. 190. O transporte de trabalhadores urbanos e rurais deverá ser feito por ônibus, atendi-
das as normas de segurança estabelecidas em lei.

Capítulo IV
Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento

Seção I
Do Meio Ambiente

Art. 280. É assegurado, na forma de lei, aos portadores de deficiências e aos idosos, acesso
adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte
coletivo urbano.
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Título VIII
Disposições Constitucionais Gerais

Art. 55. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros públicos, dos edifícios de uso pú-
blico e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado aos portadores
de deficiências.

Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 41. O cumprimento do disposto no artigo 190 será exigido após 12 (doze) meses da pro-
mulgação desta Constituição.

DECRETO N. 30.595,
DE 13 DE OUTUBRO DE 1989[1]

REGULAMENTA A LEI N. 6.248,[2] DE 13 DE DEZEMBRO DE 1988, QUE INSTITUI O AUXÍLIO-TRANSPORTE

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
com fundamento no artigo 10 da Lei n. 6.248, de 13 de dezembro de 1988, decreta:

Art. 1º O auxílio-transporte, instituído pela Lei n. 6.248, de 13 de dezembro de 1988, fica re-
gulamentado nos termos deste Decreto.

Art. 2º O auxílio-transporte corresponde à diferença entre o valor estimado da despesa de
condução do funcionário ou servidor e a parcela equivalente a 6% (seis por cento) de sua re-
tribuição global mensal, excluídos o salário-família, o salário-esposa, o adicional de insalubri-
dade, a gratificação por trabalho noturno e a gratificação por serviço extraordinário.

Art. 3º O valor estimado da despesa de condução será apurado multiplicando-se o valor da
despesa diária de condução, fixado na conformidade do Anexo que faz parte integrante des-
te Decreto, pelo número de dias efetivamente trabalhados pelo funcionário ou servidor.

§ 1º A apuração dos dias efetivamente trabalhados será feita à vista do boletim ou atestado
de freqüência.

§ 2º O pagamento do auxílio-transporte corresponderá ao mês do respectivo boletim ou ates-
tado de freqüência.

Art. 4º Cabe à Secretaria da Fazenda proceder, mensalmente, à revisão dos valores da des-
pesa diária de condução, a que alude o artigo anterior.

Parágrafo único. Os valores decorrentes da revisão de que trata este artigo serão fixados por
resolução do Secretário da Fazenda e não poderão ultrapassar o montante correspondente a
3 (três) passagens diárias de transporte coletivo, vigente em cada região.

Art. 5º Sobre a importância do auxílio-transporte não incidirão as contribuições devidas ao
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP e ao Instituto de Assistência Médi-
ca ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, de que trata o Título XIII da Lei Complementar n.
180, de 12 de maio de 1978.

Art. 6º O auxílio-transporte não será computado para qualquer efeito e não se incorporará
ao patrimônio do funcionário ou servidor.

Art. 7º O auxílio-transporte não será devido:
I – ao funcionário ou servidor afastado para prestar serviços ou para ter exercício em

cargo ou função de qualquer natureza junto a outros órgãos da Administração Dire-
ta ou Indireta da União, de outros Estados e Municípios;
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II – ao servidor abrangido pela Lei n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985,[3] alterada pela
Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987.[4]

Art. 8º O Departamento de Despesa de Pessoal do Estado – DDPE, da Coordenação da Ad-
ministração Financeira, da Secretaria da Fazenda, integrante do órgão central do Sistema de
Administração de Pessoal, nos termos do artigo 100, do Decreto n. 12.348, de 27 de setem-
bro de 1978, baixará, se necessário, instruções para fins de pagamento do auxílio-transporte.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a par-
tir de 1º de outubro de 1989.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

ANEXO A QUE SE REFERE O ARTIGO 3º DO
DECRETO N. 30.595, DE 13 DE OUTUBRO DE 1989

Região Administrativa Valor Diário da Despesa de Condução (NCz$)

Região Metropolitana da Grande São Paulo 2,25

Santos 2,10

São José dos Campos 2,40

Sorocaba 2,31

Campinas 3,90

Ribeirão Preto 2,25

Bauru 1,50

São José do Rio Preto 2,10

Araçatuba 2,10

Presidente Prudente 2,10

Marília 1,50

Notas sobre o Decreto n. 30.595/89
[1] Publicado de acordo com retificação feita no Diário Oficial de 20 de outubro de 1989.

[2] Vide Lei Estadual n. 6.248, de 13 de dezembro de 1988, à pág. 389.

[3] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

[4] Vide Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, à pág. 70.
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LEI N. 6.544,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1989
DISPÕE SOBRE O ESTATUTO JURÍDICO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS PERTINENTES A OBRAS,
SERVIÇOS, COMPRAS, ALIENAÇÕES, CONCESSÕES E LOCAÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO

CENTRALIZADA E AUTÁRQUICA

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Capítulo I
Das Obras, Serviços, Compras e Alienações

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico das licitações e contratos pertinentes a
obras, serviços, compras, alienações, concessões e locações no âmbito da Administração
Centralizada e Autárquica do Estado.

Art. 2º As obras, serviços, compras, alienações e locações da Administração serão neces-
sariamente precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Art. 3º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado incluir, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que:
1. comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do procedimento licitatório;
2. estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicí-

lio dos licitantes.

§ 2º Observadas condições satisfatórias de desempenho e de qualidade, de prazo de entre-
gas e de garantia, será assegurada preferência aos bens e serviços produzidos no País.

§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu pro-
cedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – obra: toda construção, reforma ou ampliação realizada por execução direta ou indireta;
II – serviço: toda a atividade realizada direta ou indiretamente, tais como demolição, fa-

bricação, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, ma-
nutenção, transporte, comunicação ou trabalhos técnicos profissionais;

III – serviço de engenharia: toda atividade, compreendida na legislação federal regula-
mentadora das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo;

IV – compra: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente;

V – alienação: toda transferência de domínio de bens a terceiros;
VI – locação: todo contrato em que terceiros se obriguem a ceder à Administração, por

tempo determinado, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante retribuição;
VII – execução direta: a que é feita pelos próprios órgãos da Administração Centralizada

ou Autárquica;
VIII – execução indireta: a que a Administração Centralizada ou Autárquica contrata com

terceiros, sob qualquer das seguintes modalidades:
a. empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do ser-

viço por preço certo e total;
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b. empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra ou do ser-
viço por preço certo de unidades determinadas;

c. administração contratada: quando se contrata a execução de obra ou serviço me-
diante reembolso das despesas e pagamento da remuneração ajustada para os
trabalhos de administração;

d. tarefa: quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo,
com ou sem fornecimento de materiais.

IX – projeto básico: o conjunto de elementos que defina a obra ou serviço, ou o comple-
xo de obras ou serviços que compõem empreendimento, e que possibilite a estima-
tiva de seu custo final e prazo de execução;

X – projeto executivo: o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra ou serviço;

XI – contratante: o Estado ou autarquia signatários do contrato;
XII – contratado: a pessoa física ou jurídica signatária do contrato firmado com o Estado

ou autarquia.

Seção II
Das Obras e Serviços

Art. 5º Nenhuma obra ou serviço será objeto de licitação sem projeto básico aprovado pela
autoridade competente, nem de contrato sem a existência de recursos orçamentários, sob
pena de nulidade dos atos e de responsabilidade de quem lhes deu causa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de dispensa e de inexigibilidade
de licitação, salvo nas hipóteses previstas nos incisos III e IV, do artigo 24.

Art. 6º A execução da obra ou serviço será sempre programada em sua totalidade, com
previsão de seus custos atual e final, levando-se em consideração os prazos de execução.

§ 1º É vedado o parcelamento da execução da obra ou serviço, salvo insuficiência de recur-
sos ou comprovado motivo de ordem técnica.

§ 2º Na execução parcelada, cada etapa ou conjunto de etapas da obra ou do serviço será
objeto de licitação distinta, salvo na hipótese do inciso V do artigo 24.

§ 3º A autorização da despesa, em qualquer caso, será feita para o custo final da obra ou ser-
viço projetado.

Art. 7º Não poderá participar da licitação ou da execução de obra ou serviço:
I – o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, contratado por adjudicação direta;
II – a empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do projeto seja dirigente,

gerente, acionista ou controlador, bem como funcionário, servidor ou dirigente do ór-
gão ou entidade contratante.

§ 1º Na hipótese do inciso I é permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a
que se refere o inciso II na licitação da obra ou serviço, ou na sua execução, como consultor
ou técnico, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que in-
clua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamen-
te fixado pela Administração.

Art. 8º As obras e serviços poderão ser executados nos seguintes regimes:
I – execução direta;
II – execução indireta, mediante:

a. empreitada por preço global;
b. empreitada por preço unitário;
c. administração contratada; e
d. tarefa.
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Art. 9º As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por ti-
pos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições pecu-
liares do local ou às exigências específicas do empreendimento.

Art. 10. Nos projetos básicos e projetos executivos serão considerados principalmente os se-
guintes requisitos:

I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse público;
III – preservação do meio ambiente natural e construído;
IV – economia na execução, conservação e operação;
V – possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, matérias-primas e tecnologia

existentes no local para execução, conservação e operação;
VI – facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da

obra ou do serviço;
VII – adoção das normas técnicas adequadas.

Art. 11. A prestação de serviços de alimentação de cadeias, presídios, manicômios, hospi-
tais, escolas e similares fica sujeita a normas regulamentares, específicas de cada Secretaria
de Estado, observadas as peculiaridades locais e os seguintes requisitos:

I – obediência aos princípios da licitação;
II – preço por unidade de refeição;
III – ajuste para fornecimento periódico, sujeito à revisão, de acordo com a legislação vi-

gente, quando superior a 3 (três) meses;
IV – cardápio padronizado e alimentação balanceada, sempre que possível, de acordo

com os gêneros usuais na localidade;
V – adoção de refeições industrializadas, onde houver instalações para sua manipulação,

desde que adequadas a seus fins e vantajosas para a Administração.

Seção III
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 12. Para os fins desta Lei, considera-se serviços técnicos profissionais especializados os
trabalhos relativos a:

I – estudos técnicos, planejamentos, pesquisas e projetos básicos ou executivos;
II – levantamentos técnicos, cadastrais e cartográficos;
III – pareceres, perícias e avaliações em geral;
IV – assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras;
V – fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras ou serviços;
VI – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VII – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; e
VIII – serviços relativos à informática.

Art. 13. A elaboração de projetos poderá ser objeto de concurso com estipulação de prê-
mios, observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 1º A autoridade competente para contratar poderá constituir Comissão, permanente ou es-
pecial, para escolha de profissional ou empresa de notória especialização ou para a realiza-
ção de concurso.

§ 2º A Administração só pagará ou premiará projeto, desde que o autor ceda os direitos pa-
trimoniais a ele relativos e possa utilizá-los de acordo com o previsto no regulamento do con-
curso ou no ajuste para sua elaboração.

§ 3º Quando o projeto disser respeito à obra imaterial, de caráter tecnológico, insuscetível de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e ele-
mentos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em
suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.
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Seção IV
Das Compras

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada especificação de seu objeto e a indica-
ção dos recursos financeiros para seu pagamento, sob pena de nulidade dos atos e de res-
ponsabilidade de quem lhes der causa.

Art. 15. As compras, sempre que possível e conveniente, deverão:
I – atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especifica-

ções técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção e assistência técnica;

II – ser processadas através de sistema de registro de preços, precedido de ampla pes-
quisa de mercado;

III – submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.

§ 1º Os preços registrados serão periodicamente publicados no Diário Oficial do Estado, para
orientação da Administração.

§ 2º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto.

Art. 16. As compras de materiais e gêneros serão feitas pelas Secretarias de Estado, Autarquias
ou pela Comissão Central de Compras do Estado, na forma a ser disciplinada em decreto.

Art. 17. As compras de materiais sujeitos ao controle do Ministério do Exército, destinados à
Polícia Militar do Estado, serão realizadas pelo órgão competente da Corporação.

Art. 18. As compras de gêneros alimentícios perecíveis, em localidades dotadas de centro de
abastecimento, poderão ser realizadas com base no preço do dia na forma estabelecida em
regulamento.

Art. 19. Os impressos, mobiliários, máquinas e artigos de escritório para uso da Administra-
ção serão padronizados, quando possível.

Seção V
Das Alienações

Art. 20. A alienação de bens da Administração Centralizada ou Autárquica, subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, avaliação prévia e concorrên-
cia, dispensada esta nos seguintes casos:
a. dação em pagamento;
b. doação;
c. permuta;
d. investidura;

II – quando móveis, depender de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos se-
guintes casos:
a. doação permitida exclusivamente para fins de interesse social, vedada a destina-

ção a entidades ou instituições que não tenham sede e foro no Estado de São
Paulo, bem como às Prefeituras de Municípios de outros Estados da Federação;

b. permuta;
c. venda de ações, que poderão ser negociadas em Bolsa, observada a legislação

específica;
d. venda de outros títulos, na forma da legislação pertinente.

§ 1º A Administração, preferentemente à venda ou doação de bens imóveis, contratará
concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A con-
corrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar a concessionários de serviço
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público, a entidades assistenciais, ou verificar-se relevante interesse público na concessão,
devidamente justificado.

§ 2º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei, a alienação aos proprietários de imó-
veis lindeiros, por preço nunca inferior ao da avaliação, de área remanescente ou resultante de
obra pública, área esta que se torne inaproveitável isoladamente.

§ 3º A doação será efetuada mediante a apresentação, pela entidade beneficiada, dos docu-
mentos indicados em Regulamento.

§ 4º A doação com encargo poderá ser licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoria-
mente, os encargos, prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade
do contrato.

Art. 21. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à
comprovação do recolhimento de garantia nunca inferior a 10% (dez por cento) da avaliação.

Parágrafo único. Para a venda de bens imóveis avaliados, isolados, globalmente ou em lote,
em quantia não superior a Cz$ 44.726.000,00 (quarenta e quatro milhões e setecentos e vin-
te e seis mil cruzados), a Administração poderá permitir o leilão, corrigido o valor na forma do
artigo 92 desta Lei.

Capítulo II
Da Licitação

Seção I
Das Modalidades, Limites, Dispensa e Inexigibilidade

Art. 22. São modalidades de licitação:
I – concorrência, em que se admite a participação de quaisquer interessados, que sa-

tisfaçam as condições do edital, publicado resumidamente por 3 (três) dias consecu-
tivos no Diário Oficial do Estado e uma ou mais vezes em jornal diário da Capital do
Estado, indicando o local onde os interessados obterão o texto integral e todas as
informações necessárias, sempre convocados com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias corridos. A Administração, ainda, conforme o vulto da concorrência po-
derá utilizar-se de outros meios de divulgação;

II – tomada de preços, entre interessados previamente cadastrados, obedecida a neces-
sária qualificação, convocados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corri-
dos, por edital resumido publicado por uma vez no Diário Oficial do Estado e afixado
em lugar acessível aos licitantes, feita comunicação às entidades de classe que os
representam;

III – convite, entre pelo menos 3 (três) interessados do ramo pertinente ao objeto da lici-
tação, cadastrados ou não, convocados por escrito pela Administração, com ante-
cedência mínima de 3 (três) dias úteis;

IV – concurso, destinado à escolha de trabalho técnico ou artístico, mediante a instituição
de prêmio aos vencedores, do qual poderão participar quaisquer interessados, con-
vocados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, por edital resumido,
publicado no Diário Oficial;

V – leilão, destinado à venda de bens inservíveis para a Administração, ou de produtos
legalmente apreendidos, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da
avaliação. A convocação será feita com antecedência mínima de 15 (quinze) dias cor-
ridos por edital resumido, publicado no Diário Oficial e em jornal diário local.

§ 1º A concorrência é a modalidade de licitação cabível na compra ou alienação de bens imó-
veis e nas concessões de direito real de uso, de serviço ou de obra pública, bem como nas
licitações internacionais, qualquer que seja o valor de seu objeto.

§ 2º Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços
e, em qualquer caso, a concorrência.
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§ 3º Os editais e convites serão expedidos pelo órgão incumbido da licitação e enviados dire-
tamente à imprensa e aos interessados, conforme o caso.

Art. 23. As modalidades de licitação, a que se referem os incisos I a III do artigo anterior, serão
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I – para obras e serviços de engenharia:
a. concorrência – acima de Cz$ 134.178.000,00;
b. tomada de preços – até Cz$ 134.178.000,00;
c. convite – até Cz$ 13.417.000,00.

II – para compras e serviços não especificados no inciso anterior:
a. concorrência – acima de Cz$ 89.452.000,00;
b. tomada de preços – até Cz$ 89.452.000,00;
c. convite – até Cz$ 3.130.000,00.

Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia até Cz$ 894.000,00;
II – para outros serviços e compras até Cz$ 134.000,00 e para alienações, nos casos

previstos nesta Lei;
III – nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;
IV – nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de si-

tuação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;

V – quando houver comprovada necessidade e conveniência administrativa na contrata-
ção direta, para complementação de obra, serviço ou fornecimento anterior, obser-
vado o limite previsto no § 1º do artigo 62;

VI – quando não acudirem interessados à licitação, e esta não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas neste caso as condições preestabelecidas;

VII – quando a operação envolver concessionário de serviço público e o objeto do contra-
to seja pertinente ao da concessão;

VIII – quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores
aos praticados no mercado ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos es-
tatais incumbidos do controle oficial de preços, casos em que, observado o parágra-
fo único do artigo 43, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por
valor não superior ao constante do registro de preços;

IX – quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público in-
terno, ou entidades paraestatais ou, ainda, aquelas sujeitas ao seu controle majoritá-
rio, exceto se houver empresas privadas que possam prestar ou fornecer os mesmos
bens ou serviços, hipóteses em que todas ficarão sujeitas à licitação;

X – para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros padronizados ou uniformi-
zados, por órgão oficial, quando não for possível estabelecer critério objetivo para o
julgamento das propostas.

Parágrafo único. Não se aplica a exceção prevista no final do inciso IX deste artigo, no caso de
fornecimento de bens ou prestação de serviços à própria Administração, por órgãos que a in-
tegrem, ou entidades paraestatais, criadas para esse fim específico, bem assim no caso de for-
necimento de bens e serviços sujeitos a preço fixo ou tarifa, estipulados pelo Poder Público.

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos, gêneros ou serviços que só possam ser

fornecidos ou prestados por produtor, empresa ou representante comercial exclusi-
vo, vedada a preferência de marca;

II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 12, de natureza sin-
gular, com profissionais ou empresas de notória especialização;
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III – para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

IV – para compra ou locação de imóvel destinado ao serviço público, cujas necessidades
de instalação ou localização condicionem a sua escolha;

V – para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, pu-
blicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados
com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho será o mais adequado à plena satisfa-
ção do objeto do contrato.

§ 2º É vedada a licitação quando houver possibilidade de comprometimento da segurança na-
cional, observada a disposição pertinente da lei federal.

§ 3º Ocorrida a rescisão prevista no artigo 76, é permitida a contratação de remanescentes
da obra, serviço ou fornecimento, desde que atendida a ordem de classificação e aceitas
as mesmas condições oferecidas pelo vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente
corrigido.

Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a X, do artigo 24, a situação de inexigibilidade
referida nos incisos I, II e III do artigo 25, necessariamente justificadas, e o parcelamento pre-
visto no § 1º, do artigo 6º, deverão ser comunicados por escrito, dentro de 5 (cinco) dias úteis,
à autoridade superior, para ratificação, em igual prazo, como condição de eficácia dos atos.

Seção II
Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, docu-
mentação relativa a:

I – personalidade jurídica;
II – capacidade técnica;
III – idoneidade financeira;
IV – regularidade fiscal;
V – cumprimento, pelos interessados na realização de obras, serviços ou vendas para o

Estado, dos encargos previdenciários, nas normas relativas à saúde e à segurança
no trabalho de seus empregados.

§ 1º A documentação relativa à personalidade jurídica, conforme o caso, consistirá em:
1. cédula de identidade;
2. registro comercial, no caso de empresa individual;
3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tra-

tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados da
ata regularmente arquivada da assembléia da última eleição da Diretoria;

4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Di-
retoria em exercício;

5. decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.

§ 2º A documentação relativa à capacidade técnica, conforme o caso, consistirá em:
1. registro ou inscrição na entidade profissional competente;
2. atestados de desempenho anterior de atividade pertinente e compatível, em quantidades e

prazos, com o objeto da licitação, fornecidos por pessoas de direito público ou privado, in-
dicando local, natureza, volume, quantidade, prazo e outros dados característicos da obra,
serviço ou fornecimento;
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3. indicação das instalações e do aparelhamento técnico adequado e disponível para a reali-
zação do objeto da licitação;

4. relação da equipe técnica e administrativa da empresa, acompanhada do respectivo currí-
culo;

5. prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 3º A documentação relativa à idoneidade financeira, conforme o caso, consistirá em:
1. demonstrações contábeis do último exercício que comprovem a boa situação financeira da

empresa;
2. certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou execução patrimonial, expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física.

§ 4º A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:
1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Geral de Con-

tribuintes – CGC;
2. prova de quitação de tributos com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

§ 5º A documentação relativa ao cumprimento dos encargos previdenciários consistirá em:
1. prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
2. prova de situação regular perante o Programa de Integração Social – PIS;
3. prova de situação regular perante o Instituto de Administração Financeira da Previdência e

Assistência Social – IAPAS.

§ 6º As empresas estrangeiras que não funcionem no País comprovarão as exigências dos
parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
Consulados e traduzidos por tradutor juramentado.

§ 7º Nas concorrências internacionais, para obras e serviços, as empresas estrangeiras que
não funcionem no País deverão consorciar-se com empresas nacionais ou terem representa-
ção legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa
ou judicialmente, hipótese em que será exigido, ainda, um índice de nacionalização do objeto
do contrato, de percentual a critério da autoridade contratante.

§ 8º Os documentos referidos nos parágrafos anteriores poderão ser apresentados em origi-
nal, por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

§ 9º A documentação de que trata este artigo poderá ser dispensada nos casos de convite.

§ 10. O certificado de registro cadastral, a que se refere o § 1º, do artigo 33, desta Lei, subs-
titui os documentos enumerados neste artigo, obriga a parte a declarar, sob as penalidades
cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

§ 11. Havendo interesse público, empresas em regime de concordata poderão participar da
licitação para compra de entrega imediata.

§ 12. Não se exigirá prestação de garantia para a habilitação de que trata esse artigo, nem
prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital,
quando solicitado, com os seus elementos constitutivos.

Art. 28. Nas compras para entrega futura, obras e serviços de grande vulto ou complexidade,
a Administração poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, exigência
de capital mínimo registrado e realizado, ou de patrimônio líquido mínimo, como dado objeti-
vo de comprovação da idoneidade financeira das empresas licitantes e para efeito de garan-
tia do adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 1º O Poder Executivo definirá, em ato próprio, o grau de complexidade e o volume da ope-
ração a que se refere este artigo, bem assim os limites máximos exigíveis, a fim de que não
se frustre a competitividade do procedimento licitatório.

§ 2º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido, a que se refere o caput deste artigo,
não poderá exceder a 100% (cem por cento) do valor estimado da contratação.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1989

446 O



§ 3º Em cada licitação poderá ser exigida, ainda, a relação de compromissos assumidos pelo
interessado, que importem diminuição de capacidade operativa ou absorção de disponibili-
dade financeira.

Art. 29. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-
se-ão as seguintes normas:

I – comprovação do compromisso público, ou particular, de constituição de consórcio,
subscrito pelos consorciados;

II – indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições
de lideranças obrigatoriamente fixadas no edital;

III – apresentação dos documentos exigidos no artigo 27, por parte de cada consorciada;
IV – impedimento de participação de empresa consorciada na mesma licitação, através

de mais de um consórcio ou isoladamente.

§ 1º No consórcio de empresas nacionais e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamen-
te, à empresa nacional, observado o disposto no inciso II deste artigo.

§ 2º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a cons-
tituição e registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

Art. 30. O sistema instituído por esta Lei não impede a pré-qualificação de licitantes nas con-
corrências de grande vulto e alta complexidade técnica.

Parágrafo único. A utilização do sistema previsto neste artigo, por parte dos órgãos ou enti-
dades da Administração Estadual, está subordinada aos critérios fixados em regulamento pró-
prio, pelo Poder Executivo.

Seção III
Dos Registros Cadastrais

Art. 31. Para os fins desta Lei, os órgãos da Administração Centralizada e as autarquias que
realizem freqüentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação,
atualizados pelo menos 1 (uma) vez por ano.

Parágrafo único. É facultada a utilização de registros cadastrais de outros órgãos ou entida-
des estaduais.

Art. 32. Ao requerer inscrição no cadastro, o interessado fornecerá os elementos necessários
à satisfação das exigências do artigo 27.

Art. 33. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especializa-
ção, subdivididos em grupos, segundo a capacidade técnica e financeira, avaliada pelos ele-
mentos constantes da documentação relacionada no artigo 27.

§ 1º Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que se atualizar o registro.

§ 2º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no res-
pectivo registro cadastral.

Art. 34. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito
que deixar de satisfazer às exigências do artigo 27 desta Lei, ou as estabelecidas para a clas-
sificação cadastral.

Seção IV
Do Procedimento e Julgamento

Art. 35. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrati-
vo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva e a in-
dicação sucinta de seu objeto, a ele juntados oportunamente:

I – edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II – comprovante das publicações do edital resumido, da comunicação às entidades de

classe ou da entrega do convite;
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III – ato de designação da Comissão Julgadora ou do responsável pelo convite;
IV – documentação destinada à habilitação e original das propostas;
V – atas, relatórios e deliberação da Comissão Julgadora;
VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação;
VII – julgamento, com classificação das propostas e adjudicação do objeto da licitação;
VIII – homologação do procedimento licitatório pela autoridade superior;
IX – recursos eventualmente apresentados pelos interessados e respectivas manifesta-

ções e decisões;
X – despacho de anulação ou de revogação da licitação quando for o caso;
XI – termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XII – outros comprovantes de publicações;
XIII – demais documentos relativos à licitação.

Parágrafo único. As minutas dos editais de licitação, bem como dos contratos, acordos, convê-
nios ou ajustes devem ser previamente examinados pelo órgão jurídico competente.

Art. 36. O edital conterá, no preâmbulo, o número de ordem em série anual, o nome da repar-
tição interessada, a finalidade da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local,
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará o seguinte:

I – objeto e tipo da licitação, em descrição sucinta e clara;
II – prazo e condições de execução e de entrega do objeto da licitação;
III – prestação de garantia, quando exigida, e sanções para o caso de inadimplemento;
IV – condições de pagamento, e, quando for o caso, de reajustamento de preços;
V – condições de recebimento do objeto da licitação;
VI – condições para participação na licitação e forma de apresentação das propostas;
VII – critério para o julgamento;
VIII – local e horário em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos

relativos à licitação;
IX – outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ 1º O original do edital deverá ser datado e assinado pela autoridade que o expedir, perma-
necendo no processo da licitação, dele extraindo-se as cópias integrais ou resumidas, para
sua divulgação.

§ 2º O convite deverá atender, no que couber, ao disposto neste artigo.

Art. 37. A realização da licitação deverá observar um prazo mínimo, a contar da primeira ou
única publicação do edital, que será de 30 (trinta) dias corridos para a concorrência e con-
curso, de 15 (quinze) dias corridos para a tomada de preços e leilão e de 3 (três) dias úteis
para o convite.

Art. 38. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a que se
acha estritamente vinculada.

§ 1º Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos do edital de licitação
aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou ir-
regularidades que o viciariam, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso.

§ 2º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases sub-
seqüentes.

Art. 39. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da po-
lítica monetária, do comércio exterior, e atender às exigências dos órgãos federais competentes.

Art. 40. A concorrência será processada e julgada com observância do seguinte procedimento:
I – abertura dos envelopes-documentação e sua apreciação;
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II – devolução dos envelopes-proposta, fechados, aos concorrentes inabilitados, desde
que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

III – abertura dos envelopes-proposta dos concorrentes habilitados, desde que transcor-
rido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou
após o julgamento dos recursos interpostos;

IV – julgamento, com classificação das propostas e adjudicação do objeto da concorrên-
cia ao vencedor, publicada resumidamente no Diário Oficial do Estado;

V – homologação, anulação ou revogação do procedimento licitatório, conforme o caso,
com a convocação do vencedor, na primeira hipótese, para assinatura do contrato,
publicada resumidamente no Diário Oficial do Estado.

§ 1º A abertura dos envelopes-documentação e proposta será realizada sempre em ato pú-
blico previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes
presentes, facultativamente, e pela Comissão Julgadora.

§ 2º Todos os documentos e envelopes-proposta serão rubricados pelos licitantes presentes
e pela Comissão Julgadora.

§ 3º É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da concorrência, pro-
mover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de pre-
ços e ao convite, dispensada, quanto a este último, a publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 5º Ultrapassada a fase de habilitação, a que se referem os incisos I e II, e abertas as pro-
postas, de que trata o inciso III, não mais cabe desclassificá-las por motivo relacionado com
a capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, salvo
em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

Art. 41. No julgamento das propostas levar-se-ão em conta, conforme o caso, no interesse
do serviço público, as condições de:

I – qualidade;
II – rendimento;
III – preço;
IV – pagamento;
V – prazos;
VI – outras previstas no edital ou no convite.

§ 1º No exame do preço serão consideradas todas as circunstâncias de que resulte vantagem
para a Administração.

§ 2º Será obrigatória a justificação escrita da Comissão Julgadora ou do responsável pelo con-
vite, sempre que não for escolhida a proposta de menor preço.

§ 3º Não se poderá levar em conta qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no
convite, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.

§ 4º Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórias ou de va-
lor 0 (zero), ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

Art. 42. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão Julgadora, ou o respon-
sável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação:
1. a de menor preço;
2. a de melhor técnica;
3. a de técnica e preço;
4. a de preço-base, em que a Administração fixa um valor inicial e estabelece, em função dele,

limites mínimo e máximo de preços, especificados no ato convocatório.
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Art. 43. Serão desclassificadas:
I – as propostas que não atendam às exigências do edital ou convite;
II – as propostas manifestamente inexeqüíveis.

Parágrafo único. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração pode-
rá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras escoimadas
das causas referidas neste artigo.

Art. 44. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la
por ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de ofício ou mediante provocação.

§ 1º A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto do parágrafo único do artigo 54.

§ 2º A revogação do procedimento licitatório, por interesse público, impõe à Administração a
obrigação de indenizar somente as despesas havidas pelo licitante para participar do certame.

§ 3º A licitação será revogada, sem direito a qualquer indenização, quando as propostas apre-
sentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado.

§ 4º A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato.

Art. 45. A Administração não poderá celebrar o contrato, sob pena de nulidade, com prete-
rição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento
licitatório.

Art. 46. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancela-
mento, e as modalidades de licitação serão julgadas por comissão, permanente ou especial,
de no mínimo 3 (três) membros.

§ 1º No caso de convite, a Comissão Julgadora poderá ser substituída por servidor designa-
do pela autoridade competente.

§ 2º A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua altera-
ção ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de
obras, serviços ou aquisição de equipamentos.

§ 3º Enquanto não nomeada a Comissão Julgadora, incumbirá à autoridade que expediu o
edital prestar os esclarecimentos que forem solicitados.

§ 4º A investidura dos membros das Comissões Permanentes não excederá a 2 (dois) anos,
vedada a recondução para a mesma Comissão, no período subseqüente.

Art. 47. O Concurso, a que se refere o artigo 13, deve ser precedido de Regulamento pró-
prio a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital.

§ 1º O Regulamento deverá indicar:
1. a qualificação exigida dos participantes;
2. as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho;
3. as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos.

Art. 48. O leilão, a que se refere o parágrafo único do artigo 21, pode ser cometido a leiloei-
ro oficial ou a servidor designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação
pertinente.

§ 1º Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela Administração para base do pre-
ço inicial de venda.

§ 2º Os bens arrematados serão pagos à vista, ou no percentual estabelecido no edital, e ime-
diatamente entregues ao arrematante, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do
leilão.

§ 3º O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se
vai realizar.
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Capítulo III
Dos Contratos

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 49. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente as disposições de direito privado.

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execu-
ção, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das par-
tes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

§ 2º Os contratos que inexijam ou dispensem licitação devem atender aos termos do ato que
os autorizou e da proposta, quando for o caso.

Art. 50. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I – o objeto de seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III – o preço e as condições de pagamento e, quando for o caso, os critérios de reajus-

tamento;
IV – os prazos de início, de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observa-

ção e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V – o valor e os recursos para atender às despesas;
VI – as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII – as responsabilidades das partes, penalidades e valor das multas;
VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrati-

va, previstos no artigo 78;
X – as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for

o caso.

Parágrafo único. Nos contratos com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no estrangeiro
deverá constar, também, cláusula que declare competente o foro da Capital do Estado para
dirimir qualquer questão contratual.

Art. 51. A critério da autoridade competente, em cada caso poderá ser exigida prestação de
garantia para as contratações de obras, serviços e compras.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:
1. caução em dinheiro, em títulos da dívida pública do Estado ou fidejussória;
2. fiança bancária;
3. seguro-garantia.

§ 2º As garantias a que se referem os itens 1 e 2 do parágrafo anterior, quando exigidas, não
excederão de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

§ 3º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do con-
trato, ou, facultativamente, na proporção de seu cumprimento.

§ 4º Nos casos de contrato, que importe entrega de bens pela Administração, dos quais o
contratado ficará depositário, a garantia deverá corresponder ao valor desses bens, indepen-
dentemente do limite referido no § 2º.

Art. 52. Os contratos regidos por esta Lei não podem ter vigência superior a 5 (cinco) anos,
contados da data da assinatura do respectivo instrumento.

§ 1º Os prazos de início, de etapas de execução, de conclusão e de entrega, admitem pror-
rogação a critério da Administração, mantidas as demais cláusulas do contrato, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos:
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1. alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
2. superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que alte-

re fundamentalmente as condições de execução do contrato;
3. interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no

interesse da Administração;
4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por

esta Lei (§ 1º do artigo 62);
5. impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Admi-

nistração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
6. omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, do qual resulte diretamente

impedimento ou retardamento na execução do contrato.

§ 2º Toda a prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente.

§ 3º O limite de 5 (cinco) anos, a que se refere este artigo, não se aplica aos contratos de con-
cessão de direito real de uso, concessão de obra pública ou de serviço público, bem assim
aos de locação de bem imóvel para o serviço público.

Art. 53. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta Lei, confere à Admi-
nistração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público;
II – extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 77;
III – fiscalizar-lhes a execução;
IV – aplicar sanções previstas nesta Lei.

Art. 54. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera com retroação, impedindo os
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado,
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, contanto que não lhe
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Seção II
Da Formalização dos Contratos

Art. 55. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, sob
a forma de termo, em livro próprio ou no processo da respectiva licitação ou da inexigibilida-
de ou dispensa, salvo os relativos a direitos reais sobre móveis, que se formalizam por escri-
tura pública.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de
pequenas compras de pronto pagamento.

Art. 56. É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos contratos regidos por esta Lei,
bem assim às suas alterações, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de quem lhe
deu causa.

Art. 57. Todo contrato deve mencionar, no preâmbulo, os nomes das partes e seus represen-
tantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação,
da inexigibilidade ou da dispensa, a sujeição às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Art. 58. O termo de contrato é obrigatório no caso de concorrência e nos em que o valor da
avença exceder a Cz$ 17.890.000,00 (dezessete milhões, oitocentos e noventa mil cruzados)
e facultativamente nos demais, em que a Administração poderá substituí-lo por outros instru-
mentos hábeis, tais como: carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de com-
pra ou ordem de execução de serviços.

§ 1º Será fornecida aos interessados, sempre que possível, a minuta do futuro contrato.
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§ 2º Os casos de carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, or-
dem de execução de serviço, ou outros instrumentos hábeis, aplica-se, no que couber, o dis-
posto no artigo 50.

§ 3º É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista neste artigo, a cri-
tério da Administração e independentemente de seu valor, nas hipóteses de compras com en-
trega imediata e integral dos bens adquiridos, das quais não resultem obrigações futuras, in-
clusive assistência técnica.

Art. 59. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato celebrado e
a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolu-
mentos devidos.

Art. 60. O termo de contrato e demais instrumentos hábeis, bem como seus eventuais adi-
tamentos, serão publicados no Diário Oficial do Estado, na íntegra ou extrato, dentro de 20
(vinte) dias, contados da assinatura.

Art. 61. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contra-
to, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob
pena de decair ele do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando so-
licitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra justo motivo.

§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, não
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convo-
car licitantes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e as nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou re-
vogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 79.

§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura das propostas sem convocação para
a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, salvo se a valida-
de das propostas ultrapassar esse prazo.

Seção III
Da Alteração dos Contratos

Art. 62. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados nos seguintes casos:
I – unilateralmente, pela Administração:

a. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor ade-
quação técnica aos seus objetivos;

b. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acrésci-
mo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

II – bilateralmente, por mútuo acordo das partes:
a. quando necessária a modificação do regime de execução ou do modo de fornecimen-

to, em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;
b. quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de cir-

cunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial;
c. quando conveniente a substituição da garantia de execução;
d. para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§ 1º O contratante fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cen-
to) do valor inicial do contrato, e, no caso particular de reforma de obras ou equipamentos,
até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, excluída sempre desse
cálculo a parcela de eventual reajustamento.

§ 2º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou servi-
ços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabeleci-
dos no parágrafo anterior.
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§ 3º No caso de supressão de obras ou serviços, se o contratado já houver adquirido os ma-
teriais e os houver depositado no local dos trabalhos, deverão eles ser pagos pela Adminis-
tração pelos preços de aquisição regularmente comprovados.

§ 4º No caso de acréscimos de obras, serviços ou compras, os aditamentos contratuais não
poderão ultrapassar os limites previstos no § 1º deste artigo.

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7º Toda e qualquer alteração deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, que poderá ser
único, lavrado no processo originário até o final da obra, serviço ou compra.

§ 8º No caso de reajustamento de preços, é facultada a substituição do termo de aditamen-
to pela demonstração dos respectivos cálculos.

Seção IV
Da Execução dos Contratos

Art. 63. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusu-
las avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua
inexecução total ou parcial.

Art. 64. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representan-
te da Administração, especialmente designado.

Parágrafo único. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocor-
rências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regu-
larização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem a
sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.

Art. 65. O contratado deverá manter no local da obra ou serviço, preposto, aceito pela Ad-
ministração, para representá-lo na execução do contrato.

Art. 66. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Art. 67. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzin-
do essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Art. 68. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-
merciais, resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos indicados neste artigo, não
transfere à Administração Pública a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar
o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
perante o Registro de Imóveis.

§ 2º A Administração poderá exigir, também, seguro para garantia de pessoas e bens, deven-
do essa exigência constar do edital da licitação ou do convite.

Art. 69. O contratado, na execução do ajuste, sem prejuízo das responsabilidades contra-
tuais e legais, poderá subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento na forma do pac-
tuado na cláusula própria ou, independentemente dessa previsão, nos limites fixados, caso a
caso, pela Administração.
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Art. 70. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I – em se tratando de obras e serviços:

a. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, me-
diante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da comunicação escrita do contratado;

b. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo
de observação, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no artigo 72.

II – em se tratando de compras:
a. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material

ou gênero com a especificação;
b. definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material ou gê-

nero e conseqüente aceitação.

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á me-
diante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra, nem a ética profissional, pela perfeita execução do contrato.

§ 3º O prazo a que se refere a alínea b, do inciso I, deste artigo, não poderá ser superior a 120
(cento e vinte) dias corridos, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previs-
tos no edital.

Art. 71. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:
I – gêneros perecíveis, alimentação preparada e outros materiais, a critério da Admi-

nistração;
II – serviços profissionais;
III – obras e serviços de valor até Cz$ 3.130.000,00, desde que não se componham de

aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e pro-
dutividade.

Parágrafo único. No caso deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

Art. 72. Salvo disposição em contrário, constante do edital, convite ou de ato normativo, os
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para boa execução do
objeto do contrato, correm por conta do contratado.

Art. 73. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento, se em
desacordo com o contrato.

Art. 74. A Administração deverá corrigir monetariamente, na forma da legislação aplicável, os
pagamentos efetuados em desacordo com o prazo estabelecido em cláusula contratual pró-
pria, tornando-se passível de responsabilização aquele que der causa a atraso imotivado.

Seção V
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos

Art. 75. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüên-
cias contratuais e as previstas em lei.

Art. 76. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
III – a lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a presumir a não conclusão

da obra ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV – o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
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V – a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia co-
municação à Administração;

VI – a subcontratação total, a cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto do con-
trato, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste;

VII – a subcontratação parcial de seu objeto ou a associação do contratado com outrem,
exceto se admitida no edital e no contrato, ou mediante prévia aprovação por escri-
to, da Administração;

VIII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acom-
panhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

IX – o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotado na forma do parágrafo
único do artigo 64;

X – a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;
XI – a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XII – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a

juízo da Administração, prejudique a execução do contrato;
XIII – o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracte-

rizem a insolvência do contratado;
XIV – razões de interesse do serviço público;
XV – a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretan-

do modificação do valor inicial do contrato, além dos limites permitidos nesta Lei (ar-
tigo 62, § 1º);

XVI – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;

XVII – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento já recebidos, salvo em caso de cala-
midade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;

XVIII – a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a execu-
ção de obras, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais;

XIX – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato;

XX – o não cumprimento das normas relativas à saúde e à segurança no trabalho dos em-
pregados da empresa contratada, previstos na legislação federal, estadual ou muni-
cipal ou de dispositivos relativos à matéria constantes de acordo, convenção ou dis-
sídio coletivo.

Art. 77. A rescisão do contrato poderá ser:
I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados

nos incisos I a XIII do artigo anterior;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação;
III – judicial, nos termos da legislação processual.

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fun-
damentada da autoridade competente.

§ 2º Nos casos dos incisos XIV a XVIII do artigo anterior, será o contratado ressarcido dos pre-
juízos regularmente comprovados que houver sofrido, inclusive o pagamento do custo da des-
mobilização tendo, ainda direito a:
1 – devolução da garantia;
2 – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

Art. 78. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüên-
cias, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
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I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato próprio da Administração;

II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empre-
gados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, a serem devolvidos
ou ressarcidos posteriormente mediante avaliação;

III – perda ou execução da garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos causa-
dos à Administração;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Administração.

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II fica a critério da Administração, que
poderá dar continuidade à obra ou serviço por execução direta ou indireta.

§ 2º É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
assumindo o controle das atividades necessárias à sua execução.

§ 3º Nas hipóteses do inciso II deste artigo o ato deverá ser precedido de autorização expres-
sa do Secretário de Estado competente.

Capítulo IV
Das Penalidades

Art. 79. A recusa injusta do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumpri-
mento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa prevista no instrumento convocatório.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos
dos artigos 25, § 3º e 61, § 2º, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições pro-
postas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto a prazo e preço.

Art. 80. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de
mora, fixada na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1º A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmen-
te o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2º A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 81. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a Administração poderá, garantida a pré-
via defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I – advertência;
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, peran-
te a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devi-
dos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV é de competência exclusiva do Governador do Esta-
do, podendo ser também aplicada juntamente com o do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, em qualquer hipótese, no prazo de 10 (dez) dias úteis da
abertura de vista.
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Art. 82. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão ser aplicadas às
empresas ou profissionais que:

I – praticarem, por meio doloso, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos;
II – praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
III – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em vir-

tude de atos ilícitos praticados.

Capítulo V
Dos Recursos

Art. 83. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei, cabem:

I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratu-
ra da ata, nos casos de:
a. habilitação ou inabilitação do licitante;
b. julgamento das propostas e adjudicação;
c. anulação ou revogação da licitação;
d. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou can-

celamento;
e. rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 77, aplicação das penas

de advertência, suspensão temporária ou multa.
II – representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada

com o objeto da licitação ou contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III – pedido de reconsideração de decisão do Governador do Estado, no caso do § 3º do

artigo 81, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas b, c e e, deste artigo, excluídos os de
advertência e multas de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no Diário Oficial
do Estado.

§ 2º O recurso previsto na alínea a, do inciso I, deste artigo, terá efeito suspensivo. A autori-
dade competente poderá, motivadamente e havendo razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva, nos casos previstos nas alíneas b e e do inciso I, des-
te artigo.

§ 3º Interpostos os recursos previstos nas alíneas a e b, os demais licitantes serão devidamen-
te cientificados, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, para que ofereçam, queren-
do, impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados dessa publicação.

§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recor-
rido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mes-
mo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo ser decidido no prazo de 15 (quin-
ze) dias contados de seu recebimento.

Capítulo VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 84. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expedien-
te no órgão ou na entidade.

Art. 85. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao
órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscali-
zação e pagamento.

Parágrafo único. Fica facultado à entidade interessada o acompanhamento da execução do
contrato.
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Art. 86. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos
por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas do Estado, na forma da legislação pertinente,
ficando os órgãos interessados da Administração Centralizada e Autárquica responsáveis
pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa, nos termos da Constituição
do Estado.

Parágrafo único. Qualquer licitante ou contratante poderá representar ao Tribunal de Contas
contra irregularidades na aplicação desta Lei, para fins do disposto neste artigo.

Art. 87. Salvo os casos expressamente mencionados, o Regulamento fixará a competência
das autoridades para a prática dos atos previstos nesta Lei.

Art. 88. As Secretarias de Estado e Autarquias poderão expedir normas peculiares a suas
obras, serviços, compras, alienações e locações, observadas as disposições desta Lei.

Art. 89. Os convênios e consórcios celebrados pela Administração Centralizada e Autár-
quica do Estado com entidades públicas ou particulares regem-se pelo disposto nesta Lei,
no que couber.

Art. 90. As obras, serviços, compras, alienações e locações realizadas pelos órgãos dos Po-
deres Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no
que couber.

Art. 91. As sociedades de economia mista e empresas públicas estaduais, as fundações
mantidas pelo Estado e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado
editarão regulamentos próprios, adaptados às suas peculiaridades, com procedimentos sele-
tivos simplificados e observância dos princípios básicos da licitação, inclusive as vedações
contidas no parágrafo único do artigo 85 do Decreto-lei Federal n. 2.300, de 21 de novembro
de 1986, e alterações posteriores.

Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo, após a aprovação pelo Gover-
nador do Estado, deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado.

Art. 92. Os valores fixados nos artigos 21, parágrafo único, 23, 24, incisos I e II, 58 e 71, in-
ciso III, desta Lei, serão automaticamente corrigidos a partir do primeiro dia útil de cada tri-
mestre civil, a iniciar-se pelo 3º (terceiro) trimestre de 1988.

Parágrafo único. A Administrarão publicará no Diário Oficial do Estado os novos valores a que
se refere este artigo.

Art. 93. As modificações no regime jurídico das licitações e contratos administrativos esta-
duais introduzidas por esta Lei não se aplicam aos procedimentos licitatórios e aos contratos
instaurados e assinados anteriormente à sua vigência, à exceção do estabelecido no parágra-
fo único deste artigo.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 94. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 95. Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, a Lei n. 89, de 27 de dezem-
bro de 1972 e suas alterações.

Orestes Quércia – Governador do Estado.
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DECRETO N. 30.945,
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989
ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 81 DO REGULAMENTO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS DE

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (SERVIÇO REGULAR), APROVADO PELO DECRETO N. 29.913, DE

12 DE MAIO DE 1989[1]

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
decreta:

Art. 1º O artigo 81 do Regulamento dos Serviços Rodoviários (serviço regular), aprovado
pelo Decreto n. 29.913, de 12 de maio de 1989, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 81. Os estudantes e professores das escolas oficiais e oficializadas terão direito ao
desconto de 50% (cinqüenta por cento) nos preços das passagens, nos deslocamentos
entre a escola e sua residência, nos dias letivos”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 30.945/89
[1] Vide Decreto Estadual n. 29.913, de 12 de maio de 1989, à pág. 404.

DECRETO N. 31.001,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1989
ACRESCENTA DISPOSITIVO AO DECRETO N. 30.595, DE 13 DE OUTUBRO DE 1989[1]

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais,
decreta:

Art. 1º Ao artigo 2º do Decreto n. 30.595, de 13 de outubro de 1989, acrescente-se o
seguinte:

“Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo resultar o valor do auxílio-trans-
porte maior ou igual a 0 (zero) e menor do que o valor da despesa diária de condução re-
ferido no artigo 3º deste Decreto, será atribuído, mensalmente, o valor correspondente a 3
(três) passagens de transporte coletivo”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
1º de outubro de 1989.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 31.001/89
[1] Vide Decreto Estadual n. 30.595, de 13 de outubro de 1989, à pág. 437.
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DECRETO N. 31.104,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989
ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DOS SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS DE

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (SERVIÇO REGULAR), APROVADO PELO DECRETO N. 29.913,
DE 12 DE MAIO DE 1989[1]

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Os dispositivos a seguir enumerados do Regulamento dos Serviços Intermunicipais
de Transporte Coletivo de Passageiros (serviço regular), aprovado pelo Decreto n. 29.913, de
12 de maio de 1989, passam a vigorar com a redação que se segue:

I – item 1, do § 1º, do artigo 27:
“1 – instrumento constitutivo arquivado no registro de comércio estadual, onde cons-
te, como objeto social, a exploração do transporte coletivo de passageiros e capital
integralizado correspondente a um mínimo de 4.000 (quatro mil) vezes o Maior Valor
de Referência – MVR”.

II – o inciso IX do artigo 30:
“IX – contratar com seguradora a cobertura de risco pelo transporte de bagagem,
caso pretenda indenização cujo valor exceda a 3 (três) vezes o Maior Valor de Refe-
rência – MVR”.

III – o artigo 102:
“Art. 102. As transportadoras serão responsáveis por, no máximo, 2 (dois) volumes
transportados, até o limite de 3 (três) vezes o Maior Valor de Referência – MVR, con-
vertido na data do pagamento, indenizável, em caso de extravio ou dano, no prazo
de 15 (quinze) dias contados da data de reclamação”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 31.104/89
[1] Vide Decreto Estadual n. 29.913, de 12 de maio de 1989, à pág. 404.

DECRETO N. 31.105,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989
ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB FRETAMENTO, APROVADO PELO DECRETO N. 29.912,
DE 22 DE MAIO DE 1989[1]

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Os dispositivos a seguir enumerados do Regulamento de Serviço Intermunicipal de
Transporte Coletivo de Passageiros, sob fretamento, aprovado pelo Decreto n. 29.912, de 22
de maio de 1989, passam a vigorar com a redação que se segue:

I – o inciso IV do artigo 19:
“IV – prova de registro na EMBRATUR, se necessário”.

II – os incisos IX e X do artigo 19:
“IX – prova de disponibilidade permanente de garagem e oficina próprias ou arrenda-
das adequadas para atendimento dos serviços de manutenção, estacionamento e
circulação de frota;
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X – prova do capital integralizado correspondente a um mínimo de 4.000 (quatro mil)
vezes o Maior Valor de Referência – MVR”.

III – o § 1º do artigo 22:
“§ 1º O percentual de veículos, com mais de 10 (dez) anos de fabricação, integran-
tes da frota utilizada pela transportadora para a execução dos serviços de que trata
este Regulamento, não poderá ultrapassar 50% (cinqüenta por cento), ficando esta-
belecido o limite de 20 (vinte) anos de idade do veículo para utilização no serviço de
fretamento ressalvados os casos de veículos recondicionados e modernizados por
empresas especializadas, homologados por certificados técnicos”.

IV – o artigo 59:
“Art. 59. Ficam mantidos os registros das empresas de transporte de passageiros
sob o regime de fretamento em vigor.
Parágrafo único. As autorizações vencidas ou que se vencerem até 31 de dezembro
de 1990 ficam prorrogadas até essa data, a partir da qual deverão se sujeitar a este
Regulamento”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 31.105/89
[1] Vide Decreto Estadual n. 29.912, de 12 de maio de 1989, á pág. 394.

DECRETO N. 32.144,
DE 14 DE AGOSTO DE 1990
AUTORIZA OS SECRETÁRIOS DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E DOS TRANSPORTES

EXPEDIREM RESOLUÇÕES PERMITINDO ÀS EMPRESAS QUE ESPECIFICA CONCEDEREM EM SUAS LINHAS,
TRANSPORTE GRATUITO AOS TRABALHADORES DESEMPREGADOS

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que o Poder Público tem o dever de proteger e amparar o trabalhador, notada-
mente quando este, por razões a que não deu causa, perde o emprego;

Considerando, ainda, a ameaça de recessão econômica que paira sobre a sociedade brasi-
leira e, em particular, a paulista, afligindo a coletividade que trabalha e que, de repente, se vê
sem condições de prover o sustento próprio e da família; e

Considerando, finalmente, constituir obrigação do Estado proporcionar os meios possíveis a
que aquela parcela da sociedade produtiva possa encontrar novo emprego e contribuir para
o restabelecimento do equilíbrio social, descaracterizando, desse modo, qualquer liberalidade
administrativa, decreta:

Art. 1º Ficam os Secretários da Habitação e Desenvolvimento Urbano e dos Transportes
autorizados a expedirem Resoluções permitindo à Companhia do Metropolitano de São Pau-
lo – METRÔ, à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. –
EMTU/SP e à FEPASA – Ferrovia Paulista S/A. concederem, em suas linhas, transporte gra-
tuito aos trabalhadores desempregados.

Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se trabalhador desempregado aquele que te-
nha registrado em sua Carteira Profissional, emitida pelo Ministério do Trabalho, a baixa no
último emprego.
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Art. 3º A Resolução a que se refere o artigo 1º deste Decreto deverá ser expedida dentro do
prazo de 3 (três) dias, a contar da data da sua publicação e deverá disciplinar as condições e
requisitos para a obtenção dos benefícios ora instituídos.

Art. 4º As Empresas abrangidas por este Decreto deverão adotar todas as providências ad-
ministrativas e operacionais visando à efetiva implantação da isenção de tarifas ora autorizada.

Art. 5º Os representantes da Fazenda do Estado nas Empresas a que se refere o artigo 1º
deste Decreto deverão promover a necessária adaptação dos respectivos Estatutos Sociais
às suas disposições.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

DECRETO N. 32.550,
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1990
ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVO DO REGULAMENTO DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE

COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB FRETAMENTO, APROVADO PELO DECRETO N. 29.912, DE 22 DE

MAIO DE 1989,[1] E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
decreta:

Art. 1º Os dispositivos a seguir enumerados do Regulamento do Serviço Intermunicipal de
Transporte Coletivo de Passageiros, sob fretamento, aprovado pelo Decreto n. 29.912, de 22
de maio de 1989, alterado pelo Decreto n. 31.105, de 27 de dezembro de 1989,[2] passam a
vigorar com a seguinte redação:

I – o inciso VI do artigo 19:
“VI – relação dos veículos disponíveis para a realização do serviço e comprovação de
propriedade de pelo menos 4 (quatro) veículos dos tipos ônibus rodoviário ou microô-
nibus, com até 10 (dez) anos de uso; ...”.

II – o artigo 59:
“Art. 59. Ficam mantidos os registros das empresas de transporte de passageiros
sob o regime de fretamento em vigor.
§ 1º As autorizações vencidas ou que se vencerem até 31 de dezembro de 1990 ficam
prorrogadas até essa data, a partir da qual deverão se sujeitar a este Regulamento.
§ 2º Fica suspensa, até 30 de junho de 1991, a comprovação da exigência contida
no artigo 19, inciso VI deste Regulamento, na renovação das autorizações a que se
refere o parágrafo anterior”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Orestes Quércia – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 32.550/90
[1] Vide Decreto Estadual n. 29.912, de 12 de maio de 1989, à pág. 394.

[2] Vide Decreto Estadual n. 31.105, de 27 de dezembro de 1989, à pág. 461.
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