
PORTARIA SUP/DER N.10,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1991
DISPÕE SOBRE PREÇO DA PASSAGEM DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO

INTERFERENTE COM LINHA MUNICIPAL OU METROPOLITANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem,

Considerando que atualmente existem tarifas diferenciadas para remunerar o mesmo tipo e ní-
vel de serviço municipal ou metropolitano de transporte coletivo;

Considerando que atualmente não é adequada a aplicação do tradicional critério até então
adotado pelo DER para descaracterizar a concorrência dos serviços intermunicipais interferen-
tes com os serviços municipais ou metropolitano interferidos;

Considerando que a Autarquia não dispõe de dados e elementos que permitam atribuir uma
tarifa satisfatória à linha que sob a sua jurisdição esteja eventualmente interferindo no equilí-
brio econômico dos serviços municipais ou metropolitanos interferidos, resolve:

Art. 1º As empresas permissionárias de serviços intermunicipais de transporte coletivo de
passageiros não poderão praticar preços de passagem com valores acima dos fixados nas
Tabelas de Preços Finais instituídos por portaria do DER, ainda que referidos serviços interfi-
ram nos serviços municipais ou metropolitanos de transportes coletivos em virtude destes te-
rem tarifa superior à daqueles, exceto nos casos previstos nesta Portaria.

Art. 2º Ocorrendo no serviço municipal ou metropolitano de transporte coletivo desequilíbrio
econômico decorrente da interferência de serviço intermunicipal cuja tarifa seja inferior à do
serviço municipal ou metropolitano interferido, o Órgão competente poderá requerer no sen-
tido de que a Autarquia proceda a adequação tarifária, oferecendo para tanto estudos deta-
lhados que comprovem e justifiquem o pleito.

Art. 3º Havendo permissionária única no trecho, poderão ser praticados preços de passa-
gens inferiores aos autorizados, devendo estes serem comunicados ao DER no prazo máxi-
mo de 5 dias.

Art. 4º Para seccionamentos operados por uma única permissionária, por itinerários diferen-
tes, deverá, sem prejuízo ao disposto no artigo anterior:

I – ser adotado igual preço da passagem, desde que fixado em relação ao de menor
preço; ou

II – ser fixado um único preço da passagem baseando-se para tanto na extensão média
ponderada, relativamente ao número de horários efetivos autorizados.

Art. 5º Para linha que disponha de horários diretos, semidiretos e seccionados, deverá ser
estabelecido preço de passagem em função da extensão média ponderada correspondente
a esses horários.

Art. 6º A Diretoria de Transportes, através de seus órgãos técnicos e respaldada no pronun-
ciamento da Comissão de Transporte Coletivo, procederá a análise do requerimento a que alude
o artigo 2º bem como examinará e decidirá sobre requerimentos encaminhados por permis-
sionárias relativamente aos dispostos nos artigos 4º e 5º desta Portaria, devendo as decisões
serem publicadas no DO.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário em especial a Portaria SUP/DER n. 109, de 3 de janeiro de 1991.
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DECRETO N. 33.064,
DE 13 DE MARÇO DE 1991
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DO “VALE-TRANSPORTE” AOS SERVIDORES ESTADUAIS REGIDOS PELA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT

Orestes Quércia, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando as disposições da Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1987,[1] alterada
pela Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1985,[2] que instituiu o “vale-transporte” e
do Decreto Federal n. 95.247, de 17 de novembro de 1987,[3] que regulamenta a concessão do
benefício, decreta:

Art. 1º Os servidores estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e
abrangidos pela Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, alterada pela Lei Federal
n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, cujas despesas com transporte excedam a 6% (seis
por cento) do salário básico mensal, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens, receberão,
mensalmente, o vale-transporte como benefício antecipado para utilização efetiva em despe-
sas de seu deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Parágrafo único. Entende-se como deslocamento do servidor, para os fins deste artigo, a
soma dos segmentos componentes da viagem do beneficiário, por um ou mais meios de
transporte, entre sua residência e o local de trabalho.

Art. 2º O vale-transporte será fornecido aos beneficiários antes do início do mês em que se-
rão utilizados, na forma de bilhetes simples ou múltiplos, talões, cartelas, fichas ou quaisquer
processos similares.

Art. 3º É vedada a substituição do “vale-transporte” por antecipações em dinheiro ou qual-
quer outra forma de pagamento, exceto na falta ou insuficiência de estoque de “vales-trans-
porte” nos postos de venda, para atendimento da demanda e funcionamento do sistema.

Parágrafo único. O beneficiário que houver efetuado, por conta própria, a despesa com seu
deslocamento, em face da ocorrência do fato previsto no caput deste artigo, será ressarcido
pelo responsável pela Conta Adiantamento no mês imediato ao do fato ocorrido, da parcela
efetivamente dispendida.

Art. 4º Os “vales-transporte” serão fornecidos de modo a cobrir os deslocamentos mensais
dos beneficiários, computados somente os dias úteis.

Art. 5º No caso de alteração de tarifa dos serviços de transporte, o vale-transporte deverá:
I – ser utilizado pelo beneficiário dentro do prazo fixado pelo órgão competente ou ór-

gão com jurisdição sobre os serviços de transporte coletivo urbano; e
II – ser trocado, sem ônus, pelo responsável pela Conta Adiantamento no prazo de 30

(trinta) dias, contado da data em que a tarifa sofrer alteração.

Art. 6º Para receber o “vale-transporte” o servidor deverá informar, por escrito, ao órgão de
pessoal a que estiver vinculado:

I – seu endereço residencial;
II – percurso e meios de transportes mais adequados ao seu deslocamento residência-

trabalho e vice-versa; e
III – nome das empresas de transporte respectivas.

§ 1º A informação de que trata este artigo será atualizada sempre que ocorrer alteração da
circunstâncias mencionadas nos seus incisos I a III, sob pena de suspensão do benefício até
o cumprimento integral da exigência.

§ 2º A declaração falsa ou o uso indevido do vale-transporte constitui falta grave e ilícito penal.

Art. 7º Cabe aos órgãos de pessoal das Secretarias de Estado efetuar os cálculos e indicar
os servidores beneficiários do “vale-transporte” mantidos atualizados os dados sobre salários,
tarifas e despesas com transporte, mensalmente.
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Art. 8º Os órgãos de pessoal das Secretarias de Estado encaminharão, mensalmente, ao
responsável pela Conta Adiantamento, a relação dos beneficiários do “vale-transporte”, o qual
providenciará a aquisição, junto aos postos de vendas, dos “vales-transporte”, na quantidade
e tipo de serviço que melhor se adequarem ao deslocamento dos beneficiários.

§ 1º A aquisição, nos termos da legislação em vigor, será feita antecipadamente e à vista, proi-
bidos quaisquer descontos e limitada à quantidade estritamente necessária ao atendimento
dos beneficiários.

§ 2º Para o cálculo do valor das aquisições, serão adotadas as tarifas integrais relativas ao
deslocamento dos beneficiários, por um ou mais meios de transporte, ainda que a legislação
local preveja descontos.

Art. 9º Após a aquisição e distribuição dos “vales-transporte” os responsáveis pela Conta
Adiantamento encaminharão, até o quinto dia útil de cada mês, ao Departamento de Despesa de
Pessoal do Estado – DDPE, relação dos servidores que deverão ressarcir naquele mês a impor-
tância correspondente a 6% (seis por cento) do salário básico, relativos aos “vales-transporte”.

Parágrafo único. O ressarcimento de que trata este artigo far-se-á em código distinto.

Art. 10. A aquisição dos “vales-transporte” será comprovada mediante recibo, fornecido pelo
posto de venda, onde deverá constar o período a que se refere, a quantidade dos “vales-
transporte” fornecidos e o número dos beneficiários aos quais se destinam.

Parágrafo único. O responsável pela Conta Adiantamento deverá formalizar a prestação de
contas na forma do disposto na Lei n. 10.320, de 16 de dezembro de 1968.

Art. 11. Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelos dirigentes dos órgãos de
pessoal a que estejam vinculados os servidores beneficiados com o “vale-transporte”.

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor no primeiro dia do mês subseqüente ao da data de
sua publicação.

Orestes Quércia – Governado do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 33.064/91
[1] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1987, 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.

DECRETO N. 33.130,
DE 15 DE MARÇO DE 1991
ALTERA A DENOMINAÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º A Secretaria de Economia e Planejamento passa a denominar-se Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão.

Art. 2º A Coordenadoria de Ação Regional fica com sua denominação alterada para Coor-
denadoria de Planejamento Regional.

Art. 3º Ficam transferidos, com seus bens móveis, equipamentos, cargos e funções-atividades,
da Secretaria da Habitação para a Secretaria de Planejamento e Gestão os seguintes órgãos:

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1991

466 O



I – o Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São
Paulo – CONSULTI;

II – o Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN;
III – a Secretaria do Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da

Grande São Paulo e do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo.

Parágrafo único. As Secretarias da Habitação e de Planejamento e Gestão farão publicar re-
lação nominal dos cargos e funções-atividades providos, preenchidos ou vagos, transferidos
nos termos deste artigo, com indicação de seus ocupantes ou motivo da vacância.

Art. 4º O Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, da Secretaria da
Habitação, fica transferido para a Secretaria de Planejamento e Gestão.

Art. 5º Passam a vincular-se à Secretaria de Planejamento e Gestão:
I – a Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA;
II – a Fundação Prefeito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração

Municipal – CEPAM.

Art. 6º As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda providenciarão os atos ne-
cessários à efetivação da transferência dos saldos das dotações orçamentárias, objetivando
o cumprimento do presente Decreto.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

DECRETO N. 33.135,
DE 15 DE MARÇO DE 1991
DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES RELATIVAS A CONTROLE E PROTEÇÃO DE MANANCIAIS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º As atividades relativas ao controle e proteção dos mananciais passam a ser desem-
penhadas pela Secretaria do Meio Ambiente.

Art. 2º Será transferida para a Secretaria do Meio Ambiente a administração do Parque Eco-
lógico do Tietê.

Art. 3º O Instituto Florestal passa a integrar a estrutura da Coordenadoria de Informações
Técnicas, Documentação e Pesquisa Ambiental.

Art. 4º É criado, na Coordenadoria de Proteção de Recursos Naturais, o Departamento de
Parques Estaduais e Áreas Naturais, incumbido de promover a administração dos parques e
áreas de propriedade do Estado.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.
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DECRETO N. 33.138,
DE 15 DE MARÇO DE 1991
ALTERA A DENOMINAÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º A Secretaria dos Transportes passa a denominar-se Secretaria da Infra-Estrutura Viária.

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

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

DECRETO N. 33.145,
DE 20 DE MARÇO DE 1991
DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES PREVISTAS NO DECRETO N. 24.675, DE 30 DE JANEIRO DE 1986,[1] E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º Compete à Secretaria de Planejamento e Gestão as atividades definidas no Decreto
n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, com alterações posteriores, relativas aos serviços me-
tropolitanos de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região Metropolitana
de São Paulo.

Art. 2º A Comissão de Transportes a que se refere o artigo 83 do Decreto n. 24.675, de 30
de janeiro de 1986, é transferida para a Secretaria de Planejamento e Gestão, com a seguin-
te composição:

I – 2 (dois) servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão, 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 de Planejamento e Gestão;
IV – 1 (um) representante das empresas permissionárias, indicado em lista tríplice pelo

respectivo órgão de classe;
V – 1 (um) representante dos usuários;
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.

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

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 33.145/91
[1] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.
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COMUNICADO DA ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA,
DE 10 DE ABRIL DE 1991
VEICULA A SUSPENSÃO PELO STF DO ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E

DO ARTIGO 41 DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS ATÉ JULGAMENTO FINAL DE AÇÕES DIRETAS DE

INCONSTITUCIONALIDADE

A Assessoria Técnico-Legislativa, para conhecimento dos interessados, comunica que o Supre-
mo Tribunal Federal, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 397-6 e 403-4,
proferiu as seguintes decisões:

ADIn n. 403-4

Requerente – Confederação Nacional da Agricultura – CNA

Requerida – Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto – Transporte de trabalhadores urbanos e rurais

Decisão: “O Tribunal, por maioria, contra o voto do Ministro Carlos Velloso, deferiu a medida
liminar e suspendeu, até o julgamento final da ação, a vigência do artigo 190 da Constituição
do Estado de São Paulo e do artigo 41 do Ato de suas Disposições Constitucionais Transitó-
rias. Votou o Presidente”.

LEI N. 7.450,
DE 16 DE JULHO DE 1991
CRIA A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 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 criada a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.

Art. 2º Constitui o campo funcional da Secretaria dos Transportes Metropolitanos:
I – a execução da política estadual de transportes urbanos de passageiros para as re-

giões metropolitanas, abrangendo os sistemas metroviário, ferroviário, de ônibus e
trolebus, e demais divisões modais de interesse metropolitano;

II – a organização, a coordenação, a operação e a fiscalização do sistema metropolitano de
transportes públicos de passageiros e de sua infra-estrutura viária, compreendendo:
a. a realização do planejamento do transporte coletivo de caráter regional e a elabo-

ração, a execução e a fiscalização de programa e obras para o seu cumprimento
e controle;

b. o estabelecimento de normas e regulamentos referentes ao planejamento, à im-
plantação, à expansão, à melhoria, à operação e à manutenção dos serviços;

c. a outorga de concessões, permissões e autorizações dos serviços, sua fiscaliza-
ção e a fixação das respectivas tarifas, nos termos da legislação vigente.

III – a promoção do sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros junto
aos municípios integrantes das regiões metropolitanas, a qual poderá se realizar em
conjunto com órgãos públicos ou entidades privadas que atuem no setor.

Art. 3º A Secretaria dos Transportes Metropolitanos terá a seguinte estrutura básica:
I – Administração Centralizada:

a. Gabinete do Secretário com Assessoria Técnica e Seção de Expediente;
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b. Coordenadoria de Assistência aos Municípios;
c. Coordenadoria de Transporte Coletivo;
d. Coordenadoria de Planejamento e Gestão;
e. Consultoria Jurídica;
f. Comissões de Transporte Coletivo Regular, de Fretamento Metropolitano e de Ca-

dastramento;
g. Grupo de Planejamento Setorial;
h. Comissão Processante Permanente;
i. Centro de Recursos Humanos;
j. Divisão de Administração;
l. Centro de Convivência Infantil.

II – Administração Descentralizada:
a. Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
b. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP.

§ 1º Para a consecução das finalidades da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o Esta-
do poderá constituir organismos destinados a operar o transporte público de passageiros, so-
bre trilhos, nas áreas de interesse metropolitano, em conjunto com outros órgãos ou entidades
da Administração Centralizada e Descentralizada da União, dos Estados ou dos Municípios,
obedecendo o disposto nos incisos XXI e XXII do artigo 115, da Constituição do Estado.

§ 2º Todos os serviços prestados a terceiros pelas empresas componentes da Administração
Descentralizada poderão ser remunerados.

Art. 4º A Coordenadoria de Assistência aos Municípios compreende:
I – Grupo Técnico I;
II – Grupo Técnico II;
III – Seção de Expediente.

Art. 5º A Coordenadoria de Transporte Coletivo compreende:
I – Grupo Técnico I;
II – Grupo Técnico II;
III – Seção de Expediente.

Art. 6º A Coordenadoria de Planejamento e Gestão compreende:
I – Grupo Técnico I;
II – Grupo Técnico II;
III – Centro de Informática;
IV – Seção de Expediente.

Art. 7º O Grupo de Planejamento Setorial compreende:
I – Colegiado;
II – Equipe Técnica.

Art. 8º O Centro de Recursos Humanos compreende:
I – Diretoria;
II – Equipe Técnica;
III – Seção de Cadastro;
IV – Seção de Freqüência e Expediente de Pessoal.

Art. 9º A Divisão de Administração compreende:
I – Diretoria com Seção de Expediente;
II – Seção de Material e Patrimônio;
III – Seção de Comunicações Administrativas;
IV – Seção de Transportes Motorizados;
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V – Serviço de Finanças com:
a. Diretoria;
b. Seção de Orçamento e Custos;
c. Seção de Despesa.

Art. 10. Os Grupos Técnicos de que tratam os incisos I e II dos artigos 4º, 5º e 6º são unida-
des com nível de Departamento Técnico.

Art. 11. O Centro de Informática de que trata o inciso III do artigo 6º é unidade com nível de
Divisão Técnica.

Art. 12. O Centro de Recursos Humanos de que trata o artigo 8º é unidade com nível de Ser-
viço Técnico.

Art. 13. O Centro de Convivência Infantil é unidade com nível de Seção Técnica.

Art. 14. À Consultoria Jurídica, órgão da Procuradoria-Geral do Estado, vinculado à Procurado-
ria Administrativa, cabe a execução da advocacia consultiva do Estado, no âmbito da Secretaria.

Art. 15. Fica criado o Quadro da Secretaria dos Transportes Metropolitanos compreendendo
o Subquadro de Cargos Públicos (SQC) e o Subquadro de Funções-Atividades (SQF).

Art. 16. Passam a integrar a tabela I (SQC-I) do Quadro criado nos artigos anteriores os se-
guintes cargos:

I – 1 (um) de Secretário de Estado;
II – 1 (um) de Chefe de Gabinete, Faixa 32;
III – 3 (três) de Coordenador, Faixa 30;
IV – 5 (cinco) de Assessor Técnico de Gabinete, Faixa 28;
V – 6 (seis) de Diretor Técnico de Departamento, Faixa 28;
VI – 1 (um) de Diretor Técnico de Divisão, Faixa 26;
VII – 1 (um) de Diretor Técnico de Serviço, Faixa 24;
VIII – 1 (um) de Diretor de Divisão, Faixa 24;
IX – 1 (um) de Diretor de Serviço, Faixa 22;
X – 3 (três) de Assistente Técnico de Gabinete II, Faixa 21;
XI – 2 (dois) de Assistente Técnico de Gabinete I, Faixa 15;
XII – 4 (quatro) de Assistente Técnico de Direção III, Faixa 23;
XIII – 9 (nove) de Assistente Técnico de Direção II, Faixa 21;
XIV – 10 (dez) de Assistente Técnico de Direção I, Faixa 19;
XV – 2 (dois) de Oficial de Gabinete, Faixa 8;
XVI – 2 (dois) de Auxiliar de Gabinete, Faixa 4.

Art. 17. No provimento dos cargos criados no artigo será exigido:

I – para os referidos nos incisos III, V, VI e VII: diploma de nível superior ou habilitação le-
gal correspondente, de acordo com a área em que os seus titulares venham a atuar;

II – para os referidos no inciso IV, o atendimento às exigências constantes do artigo 12
da Lei n. 10.084, de 25 de abril de 1968, observado o disposto no parágrafo único
do artigo 13 da mesma lei;

III – para os referidos nos incisos X e XI: diploma de nível superior ou habilitação legal cor-
respondente e experiência profissional comprovada em assuntos relacionados com
as funções a serem desempenhadas de, no mínimo, 3 (três) anos e 1 (um) ano, res-
pectivamente;

IV – para os referidos nos incisos XII, XIII e XIV: diploma de nível superior ou habilitação le-
gal correspondente e experiência profissional comprovada em assuntos relacionados
com as funções a serem desempenhadas de, no mínimo, 4 (quatro), 3 (três) e 2 (dois)
anos, respectivamente.

1991 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

471O



Art. 18. Fica criada no Quadro da Secretaria dos Transportes Metropolitanos uma função de
Secretário-Adjunto.

Art. 19. O Poder Executivo adotará providências destinadas a transferir, para o Quadro da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos, os cargos e funções-atividades necessários.

Art. 20. As competências das autoridades e as atribuições das unidades administrativas de
que trata esta Lei serão fixadas em decreto específico.

Art. 21. (Vetado).

Art. 22. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos aprovará um Plano Geral de Remodela-
ção e Melhoria do Serviço de Transporte Coletivo.

§ 1º Neste plano deve constar necessariamente a implantação de um único sistema integrado
de transporte metropolitano.

§ 2º No sistema integrado a que se refere o parágrafo anterior, os modos de transportes de-
vem estar articulados e integrados entre si e aos diversos sistemas de transportes municipais,
de tal forma que permitam ao usuário deslocar-se de um ponto a qualquer outro da RMSP
pelo menor tempo e maior conforto possível e menor custo tarifário.

Art. 23. (Vetado)
I – (vetado);
II – (vetado);
III – (vetado).

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 24. (Vetado).
I – (vetado);
II – (vetado);

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 25. (Vetado)

Art. 26. Para instalação e funcionamento da Secretaria dos Transportes Metropolitanos fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o limite de Cr$ 73.067.000.000,00 (se-
tenta e três bilhões e sessenta e sete milhões de cruzeiros), com a inclusão da classificação
funcional programática 16.91.572, na forma prevista no artigo 43, § 1º, da Lei Federal n. 4.320,
de 17 de março de 1964, mediante:

I – redução parcial ou total de dotações consignadas no orçamento vigente da ordem
de Cr$ 72.467.000.000,00 (setenta e dois bilhões, quatrocentos e sessenta e sete
milhões de cruzeiros);

III – excesso de arrecadação da ordem de Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de
cruzeiros);

III – Categoria Econômica: 3.000 – Despesas Correntes: Cr$ 7.543.000.000,00 (sete bi-
lhões, quinhentos e quarenta e três milhões de cruzeiros); 4.000 – Despesas de Ca-
pital: Cr$ 65.524.000.000,00 (sessenta e cinco bilhões, quinhentos e vinte e quatro
milhões de cruzeiros).

Art. 27. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.
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DECRETO N. 33.619,
DE 13 DE AGOSTO DE 1991
DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

METROPOLITANOS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento no artigo 6º do Decreto-lei n. 233, de 28 de abril de 1970 e à vista do
disposto na Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991,[1] decreta:

Art. 1º Constituem Unidades Orçamentárias da Secretaria de Estado dos Transportes Me-
tropolitanos;

I – Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos;
II – Entidades Supervisionadas:

a. Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
b. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP.

Art. 2º Constitui Unidade de Despesa da Unidade Orçamentária da Secretaria de Estado
dos Transportes Metropolitanos: o Gabinete do Secretário.

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

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 33.619/91
[1] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

DECRETO N. 34.184,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1991[1]

ORGANIZA A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, criada pela Lei n. 7.450, de
16 de julho de 1991,[2] organizada nos termos deste Decreto, tem o seguinte campo funcional:

I – a execução da política estadual de transportes urbanos de passageiros para as re-
giões metropolitanas, abrangendo os sistemas metroviário, ferroviário, de ônibus e
trolebus, e demais divisões modais de interesse metropolitano;

II – a organização, a coordenação, a operação e a fiscalização do sistema metropolitano
de transportes públicos de passageiros e sua infra-estrutura viária, compreendendo:
a. a realização do planejamento do transporte coletivo de caráter regional e a elabo-

ração, a execução e a fiscalização de programas e obras para o seu cumprimen-
to e controle;

b. o estabelecimento de normas e regulamentos referentes ao planejamento, à im-
plantação, à expansão, à melhoria, à operação e à manutenção dos serviços;

c. a outorga de concessões, permissões e autorizações dos serviços, sua fiscaliza-
ção e a fixação das respectivas tarifas, nos termos da legislação vigente;
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III – a promoção do sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros junto
aos municípios integrantes das regiões metropolitanas, a qual poderá se realizar em
conjunto com outros órgãos públicos ou entidades privadas que atuem no setor.

§ 1º Para a consecução das finalidades da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolita-
nos, o Estado poderá constituir organismos destinados a operar o transporte público de pas-
sageiros, sobre trilhos, nas áreas de interesse metropolitano, em conjunto com outros órgãos
ou entidades da Administração Centralizada da União, do Estado ou dos Municípios, obede-
cidos os dispositivos constitucionais vigentes.

§ 2º Todos os serviços prestados a terceiros pelas empresas componentes da Administração
Descentralizada poderão ser remunerados.

Capítulo II
Da Estrutura e das Relações Hierárquicas

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 2º A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos tem a seguinte estrutura básica:
I – Administração Centralizada:

a. Gabinete do Secretário;
b. Grupo de Planejamento Setorial;
c. Divisão de Administração;
d. Centro de Recursos Humanos;
e. Centro de Convivência Infantil;
f. Comissão Processante Permanente;
g. Consultoria Jurídica;
h. Comissões de Transporte Coletivo Regular, de Fretamento Metropolitano e de Ca-

dastramento;
i. Coordenadoria de Assistência aos Municípios;
j. Coordenadoria de Transporte Coletivo;
l. Coordenadoria de Planejamento e Gestão.

II – Administração Descentralizada:
a. Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
b. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP.

Parágrafo único. Subordinam-se diretamente ao Chefe de Gabinete as unidades a que se re-
ferem as alíneas b a h do inciso I deste artigo.

Seção II
Do Detalhamento da Estrutura Básica

Art. 3º O Gabinete do Secretário compreende:
I – Assessoria Técnica;
II – Seção de Expediente.

Art. 4º O Grupo de Planejamento Setorial compreende:
I – Colegiado;
II – Equipe Técnica.

Art. 5º A Divisão de Administração compreende:
I – Diretoria, com Seção de Expediente;
II – Seção de Material e Patrimônio;
III – Seção de Comunicações Administrativas;
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IV – Seção de Transportes Motorizados;
V – Serviço de Finanças, com:

a. Diretoria;
b. Seção de Orçamento e Custos;
c. Seção de Despesa.

Art. 6º O Centro de Recursos Humanos compreende:
I – Diretoria;
II – Equipe Técnica;
III – Seção de Cadastro;
IV – Seção de Freqüência e Expediente de Pessoal.

Art. 7º A Coordenadoria de Assistência aos Municípios compreende:
I – Grupo Técnico I;
II – Grupo Técnico II;
III – Seção de Expediente.

Art. 8º A Coordenadora de Transporte Coletivo compreende:
I – Grupo Técnico I;
II – Grupo Técnico II;
III – Seção de Expediente.

Art. 9º A Coordenadoria de Planejamento e Gestão compreende:
I – Grupo Técnico I;
II – Grupo Técnico II;
III – Centro de Informática;
IV – Seção de Expediente.

Art. 10. As unidades a seguir relacionadas têm os seguintes níveis hierárquicos:
I – Departamento Técnico: os Grupos Técnicos das Coordenadorias de Assistência aos

Municípios, de Transporte Coletivo e de Planejamento e Gestão;
II – Divisão Técnica: o Centro de Informática da Coordenadoria de Planejamento e Gestão;
III – Serviço Técnico: o Centro de Recursos Humanos;
IV – Seção Técnica: o Centro de Convivência Infantil.

Capítulo III
Das Atribuições

Seção I
Do Gabinete do Secretário

Art. 11. O Gabinete do Secretário tem as seguintes atribuições:
I – examinar e preparar o expediente para despachos do Secretário e do Secretário-Adjunto;
II – organizar os serviços de audiências e representações do Secretário;
III – orientar, no âmbito da pasta, os serviços de comunicação e divulgação.

Subseção I
Da Assessoria Técnica

Art. 12. A Assessoria Técnica tem as seguintes atribuições:
I – em relação às finalidades da Secretaria:

a. assessorar o Titular da Pasta na análise dos planos, programas e projetos em de-
senvolvimento;

b. elaborar pareceres técnicos, despachos e exposições de motivos;
c. assessorar o Titular da Pasta em assuntos que envolvam relacionamento com os

membros de outros órgãos públicos, municipais, estaduais e federais;
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d. assessorar o Secretário em assuntos pertinentes ao relacionamento da Secretaria de
Estado dos Transportes Metropolitanos com segmentos organizados da sociedade;

e. efetivar a comunicação da Secretaria junto aos meios de comunicação e à sociedade,
dando publicidade aos programas, projetos e realizações da Pasta e, especificamente:
1. preparar e redigir matérias para circulação na imprensa falada, escrita ou tele-

visionada;
2. selecionar, colecionar e distribuir, diariamente, o noticiário produzido pela im-

prensa, que seja de interesse da Pasta;
3. recepcionar e atender às solicitações dos órgãos de imprensa que procurem a

Pasta para esclarecimentos;
4. acompanhar o Secretário em reportagens, entrevistas e solenidades que envol-

vam contato com a imprensa;
5. assessorar o Secretário na contratação de serviços de publicidade, execução

de serviços editoriais e de programação visual da Secretaria;
II – em relação às atividades do Gabinete do Secretário:

a. assessorar o Secretário, o Secretário-Adjunto e o Chefe de Gabinete no desem-
penho de suas funções;

b. elaborar documentos, programas e atividades de execução de interesse da Pasta;
c. realizar estudos e desenvolver atividades que se caracterizem como apoio técni-

co à execução, controle e avaliação das atividades do Gabinete;
d. manifestar-se nos processos e instruir os expedientes que lhe forem encaminhados;
e. prestar orientação técnica aos órgãos da Secretaria.

Subseção II
Da Seção de Expediente

Art. 13. A Seção de Expediente tem as seguintes atribuições:
I – receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;
II – preparar o expediente do Titular da Pasta, do Secretário-Adjunto e do Gabinete do

Secretário;
III – acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos em

trânsito no Gabinete do Secretário;
IV – controlar o atendimento pelos órgãos da Secretaria dos pedidos de informações e

de expedientes de outros órgãos da Administração Estadual;
V – preparar o expediente das demais unidades que não contem com unidade de expe-

diente própria, desempenhando, entre outras, as seguintes atividades:
a. executar e conferir os serviços de datilografia;
b. providenciar cópias de textos;
c. providenciar a requisição de papéis e processos;
d. manter arquivo das cópias de textos datilografados.

Subseção III
Do Grupo de Planejamento Setorial

Art. 14. 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;

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

c. aprovar os programas e o orçamento-programa que constitui o plano da Secretaria;
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II – por meio da Equipe Técnica:
a. orientar, analisar e coordenar a elaboração dos programas e orçamento-programa

das unidades administrativas da Secretaria;
b. controlar, por meio de relatórios, o andamento físico-financeiro dos programas e

orçamento-programa.

Subseção IV
Da Divisão de Administração

Art. 15. À Divisão de Administração cabe prestar, no âmbito da Secretaria, os serviços de ad-
ministração financeira e orçamentária, de material e patrimônio, comunicações administrati-
vas, atividades complementares e transportes internos motorizados.

Art. 16. A Seção de Expediente tem as seguintes atribuições:
I – preparar o expediente;
II – receber, registrar, distribuir papéis e processos.

Art. 17. A Seção de Material e Patrimônio tem as seguintes atribuições:
I – organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais e serviços;
II – colher informações sobre a idoneidade de fornecedores para fins de cadastramento;
III – preparar os expedientes referentes às aquisições de materiais ou à prestação de serviços;
IV – analisar as propostas de fornecimentos;
V – administrar o almoxarifado, assegurando a manutenção de estoques adequados de

papéis, impressos, materiais de escritório e demais bens necessários às atividades
da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos;

VI – controlar o cumprimento, pelos fornecedores, das condições propostas e constan-
tes das encomendas efetuadas, comunicando ao órgão responsável pela aquisição
e ao órgão requisitante os atrasos e irregularidades existentes;

VII – receber, conferir, guardar e distribuir, mediante requisição, os materiais adquiridos;
VIII – realizar balancetes mensais e inventários, físicos e financeiros, do material estocado;
IX – relacionar e providenciar a guarda dos materiais considerados excedentes ou em desuso;
X – cadastrar e chapear o material permanente recebido;
XI – registrar a movimentação dos bens móveis;
XII – providenciar a baixa patrimonial e o seguro de bens móveis e imóveis;
XIII – proceder, periodicamente, ao inventário de todos os bens móveis constantes do cadastro;

XIV – promover medidas administrativas necessárias à defesa dos bens patrimoniais;
XV – executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências e zelar pela guarda

e uso de materiais;
XVI – verificar, periodicamente, o estado de conservação dos prédios, das instalações elé-

tricas e hidráulicas, dos móveis, objetos, equipamentos e aparelhos, tomando as
providências para sua manutenção ou substituição;

XVII – providenciar a execução dos serviços de marcenaria, carpintaria, tapeçaria, serralhe-
ria e pintura em geral;

XVIII – executar os serviços de copa, zelando pela correta utilização dos mantimentos, bem
como pela limpeza dos aparelhos, utensílios e das dependências da Secretaria de
Estado dos Transportes Metropolitanos;

XIX – manter a vigilância dos edifícios e instalações.

Art. 18. A Seção de Comunicações Administrativas tem as seguintes atribuições:
I – receber, registrar, classificar, autuar, controlar a movimentação e expedir papéis, pro-

cessos e certidões;
II – informar a localização de papéis e processos;
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III – arquivar papéis e processos;
IV – executar os serviços de telefonia;
V – receber e expedir malotes e correspondência externa e volumes em geral.

Art. 19. A Seção de Transportes Motorizados, órgão setorial do Sistema de Administração
dos Transportes Internos Motorizados e órgão subsetorial em relação a todas as unidades da
Pasta, tem as atribuições previstas nos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto n. 9.543, de 1º de mar-
ço de 1977.

Art. 20. O Serviço de Finanças, órgão setorial dos Sistemas de Administração Financeira e
Orçamentária da Secretaria e órgão subsetorial em relação a todas as unidades da Pasta, tem
as seguintes atribuições:

I – por meio da Seção de Orçamento e Custos:
a. propor normas para a execução orçamentária, atendendo aquelas baixadas pelos

órgãos centrais;
b. processar a distribuição das dotações da unidade orçamentária para as unidades

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

centrais sobre a matéria;
d. manter registros necessários à apuração de custos;
e. controlar a execução orçamentária segundo as normas estabelecidas.

II – por meio da Seção de Despesa:
a. propor as normas e procedimentos relativos à organização financeira, atendendo

a determinações baixadas pelo órgão central do sistema;
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 as programações financeiras das unidades de despesa;
g. examinar os documentos comprobatórios da despesa e providenciar os respec-

tivos pagamentos dentro dos prazos estabelecidos segundo a programação fi-
nanceira;

h. emitir cheques, ordens de pagamento e transferências de fundos e outros tipos de
documentos adotados para a realização de pagamentos;

i. atender às requisições de recursos financeiros;
j. manter registros necessários à demonstração das disponibilidades e dos recursos

financeiros utilizados.

Subseção V
Do Centro de Recursos Humanos

Art. 21. O Centro de Recursos Humanos, órgão setorial do Sistema de Administração de
Pessoal da Secretaria e órgão subsetorial em relação a todas as unidades da Pasta, tem as
seguintes atribuições:

I – assistir às autoridades da Secretaria nos assuntos relacionados com o Sistema de
Administração de Pessoal;

II – planejar a execução, no âmbito da Secretaria, das políticas, diretrizes e normas ema-
nadas do órgão central do Sistema de Administração de Pessoal;

III – elaborar propostas de diretrizes e normas para o atendimento de situações específi-
cas, em complementação àquelas emanadas do órgão central do Sistema;
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IV – coordenar, prestar orientação técnica, controlar e, quando for o caso, executar, em
consonância com o disposto no inciso II deste artigo, as atividades de administração
de pessoal civil da Secretaria, inclusive dos estagiários e do pessoal contratado para
a prestação de serviços;

V – opinar sobre assuntos de recursos humanos, no âmbito da Secretaria, observadas
as políticas, diretrizes e normas emanadas do órgão central do Sistema;

VI – zelar pela adequada instrução dos processos relativos a recursos humanos que de-
vam ser submetidos à apreciação do órgão central do Sistema ou de outros órgãos
da Administração Pública Estadual, inclusive do Poder Legislativo, do Poder Judiciá-
rio, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, providenciando, quando for o
caso, a complementação de dados pelos órgãos ou autoridades competentes;

VII – atuar sempre em integração com o órgão central do Sistema de Administração de
Pessoal e com os demais órgãos da Secretaria, devendo propor sugestões e provi-
denciar o atendimento das solicitações remetidas à sua área;

VIII – por meio da Equipe Técnica:
a. assistir ao dirigente do Centro de Recursos Humanos no desempenho de suas

funções;
b. realizar estudos e pesquisas de interesse do Sistema de Administração de Pes-

soal, em relação a:
1. planejamento e controle dos recursos humanos;
2. política salarial;
3. seleção e desenvolvimento de recursos humanos;
4. legislação de pessoal;
5. expediente de pessoal;
6. cadastro funcional;
7. freqüência.

c. propor padrões de lotação para as unidades administrativas, de acordo com sua
especificidade e com base nos elementos fornecidos por seus dirigentes;

d. prestar apoio, propor medidas de adequação e integração dos sistemas de pro-
cessamento eletrônico de dados, estimulando a sua utilização para cadastramen-
to e arquivo;

e. orientar a identificação das necessidades de recursos humanos nos órgãos e mo-
tivar as autoridades, com responsabilidade nesse processo a elaborar propostas
do quadro de pessoal adequado aos objetivos da Secretaria;

f. efetuar a projeção das despesas com recursos humanos e encargos previdenciá-
rios para a elaboração do orçamento, acompanhando e controlando sua execução;

g. analisar as variações mensais da folha de pagamento;
h. preparar manifestação na forma da legislação específica, sobre todos os assuntos

pertinentes à administração de pessoal.
IX – por meio da Seção de Cadastro:

a. criar, manter e atualizar as anotações no cadastro de cargos e funções;
b. controlar:

1. limite para admissão de servidores;
2. atendimento dos requisitos fixados para o provimento de cargos e o preenchi-

mento de funções-atividades;
3. concessão de pro labore e de gratificação de representação.

c. criar, manter e atualizar o prontuário dos servidores, registrando todos os atos de
sua vida funcional a partir do ato de nomeação ou admissão.

X – por meio da Seção de Freqüência de Pessoal:
a. registrar, controlar e atestar a freqüência mensal;
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b. apurar e certificar o tempo de serviço dos servidores para todos os efeitos legais;
c. preparar decretos de provimento de cargos, resoluções de preenchimento de fun-

ções-atividades e outros atos designatórios;
d. lavrar contratos individuais de trabalho e todos os atos relativos à sua alteração,

suspensão e rescisão;
e. preparar os atos relativos à posse, promoção, acesso e vantagens pecuniárias;
f. solicitar ao órgão central do Sistema de Administração de Pessoal a indicação de

candidatos remanescentes selecionados em concurso público;
g. elaborar apostilas sobre alterações de dados pessoais e funcionais de servidores;
h. preparar e expedir formulários às instituições de previdência social competentes,

bem como outros exigidos pela legislação pertinente;
i. expedir guias para exame de saúde;
j. comunicar aos órgãos e entidades competentes o falecimento de servidores;
l. manter os servidores informados a respeito de seus direitos e deveres.

Subseção VI
Do Centro de Convivência Infantil

Art. 22. O Centro de Convivência Infantil tem as seguintes atribuições:
I – receber e cuidar das crianças, filhos ou dependentes legais de servidoras, durante o

seu horário de trabalho;
II – zelar pelo bem-estar das crianças assistidas;
III – orientar as famílias das crianças assistidas;
IV – providenciar o atendimento alimentar às crianças;
V – zelar pela higiene da alimentação distribuída às crianças, bem como do material e

das dependências por elas utilizados;
VI – elaborar e executar programas necessários ao desenvolvimento das crianças assistidas;
VII – realizar estudos visando à permanente atualização e aperfeiçoamento de métodos e

técnicas pertinentes;
VIII – garantir a participação das mães e pais das crianças assistidas, por intermédio de or-

ganizações específicas.

Parágrafo único. Os servidores que, em razão de viuvez, invalidez devidamente comprovada
do cônjuge, separação legal ou de fato, tenham a guarda dos filhos, poderão se valer dos ser-
viços do Centro de Convivência Infantil.

Subseção VII
Da Comissão Processante Permanente

Art. 23. A Comissão Processante Permanente tem por atribuição realizar os processos admi-
nistrativos disciplinares e as sindicâncias, no âmbito da Secretaria.

Subseção VIII
Da Consultoria Jurídica

Art. 24. A Consultoria Jurídica tem por atribuição exercer a advocacia consultiva do Estado
no âmbito da Secretaria.

Subseção IX
Das Comissões de Transporte Coletivo Regular, de Fretamento Metropolitano e de
Cadastramento

Art. 25. As Comissões de Transporte Coletivo Regular e de Fretamento Metropolitano tem as
seguintes atribuições:
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I – manifestar-se, quando solicitadas, sobre matéria relativa aos respectivos campos de
atuação;

II – propor a elaboração de normas complementares;
III – sugerir alterações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços;
IV – propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento das normas, regulamen-

tos e serviços;
V – elaborar e aprovar os respectivos regimentos internos;
VI – pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua apreciação;
VII – julgar, originariamente, os recursos relativos à imposição de penalidades de que tra-

tam os artigos 45, l, II e III, do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986[3] e 21 a
28, do Decreto n. 19.835, de 29 de outubro de 1982.

Art. 26. As Comissões de Cadastramento têm as seguintes atribuições:
I – cadastrar as empresas interessadas em participar da execução dos serviços de

transporte coletivo regular de passageiros de cada região metropolitana;
II – elaborar e aprovar o respectivo regimento interno.

Seção II
Da Coordenadoria de Assistência aos Municípios

Art. 27. A Coordenadoria de Assistência aos Municípios tem por atribuição:
I – coordenar o relacionamento da Secretaria com as administrações municipais, co-

laborando no gerenciamento dos problemas municipais de transporte urbano de
passageiros;

II – participar de estudos e programas destinados ao desenvolvimento do sistema me-
tropolitano de transportes públicos de passageiros em conjunto com os municípios
integrantes de regiões metropolitanas;

III – subsidiar a elaboração de programas e a execução de obras do sistema metropoli-
tano de transportes públicos de passageiros;

IV – realizar estudos objetivando a promoção do sistema metropolitano de transportes
públicos de passageiros, junto aos municípios integrantes de regiões metropolitanas;

V – propor a celebração de convênios objetivando a promoção do sistema metropolita-
no de transporte público de passageiros.

Subseção I
Do Grupo Técnico I

Art. 28. O Grupo Técnico I tem as seguintes atribuições:
I – executar gestões de articulação dos sistemas municipais de transportes urbanos

com o sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros;
II – efetuar o levantamento e a identificação das necessidades técnicas, materiais e fi-

nanceiras dos municípios integrantes de regiões metropolitanas;
III – coordenar a implantação de equipamentos urbanos, visando atender às necessidades

dos municípios integrantes de regiões metropolitanas;
IV – receber, instruir e acompanhar o processamento das reivindicações encaminhadas à

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos por organismos das adminis-
trações municipais ou pela sociedade civil organizada;

V – realizar o acompanhamento e fiscalização dos convênios estabelecidos com os mu-
nicípios das regiões metropolitanas;

VI – propor, acompanhar e controlar os programas de assistência técnica, material e fi-
nanceira aos municípios integrantes de regiões metropolitanas.

1991 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

481O



Subseção II
Do Grupo Técnico II

Art. 29. O Grupo Técnico II tem as seguintes atribuições:
I – realizar e participar de eventos objetivando a integração da comunidade e de suas

entidades representativas nos programas da Secretaria de Estado dos Transportes
Metropolitanos;

II – promover o relacionamento da Secretaria com organismos privados e públicos de re-
presentação dos transportes metropolitanos;

III – organizar e manter cadastro de informações institucionais dos municípios;
IV – implantar, manter e acompanhar registros de sugestões e de reivindicações dos

usuários e da comunidade;
V – realizar pesquisas e estudos relacionados à qualidade dos serviços prestados pelas

operadoras de transporte público de passageiros;
VI – desenvolver programas visando informar, conscientizar e motivar o usuário.

Seção III
Da Coordenadoria de Transporte Coletivo

Art. 30. A Coordenadoria de Transporte Coletivo tem as seguintes atribuições:
I – executar e fiscalizar programas de implantação, operação, melhoria e manutenção

dos serviços compreendidos no sistema metropolitano de transportes públicos de
passageiros;

II – propor o plano geral de remodelação e melhoria dos serviços de transporte coletivo,
contendo programa de ação para a operação do transporte de passageiros nas re-
giões metropolitanas;

III – propor normas e procedimentos para acompanhamento, controle e fiscalização dos
serviços metropolitanos de transporte coletivo;

IV – prestar apoio técnico e administrativo aos trabalhos das Comissões de Transporte
Coletivo Regular, de Fretamento Metropolitano e de Cadastramento;

V – executar projetos especiais, quando determinados pelo Secretário dos Transportes
Metropolitanos.

Subseção I
Do Grupo Técnico I

Art. 31. O Grupo Técnico I tem as seguintes atribuições:
I – elaborar programas de transporte coletivo, com base nos aspectos institucionais,

operacionais, administrativos e de integração intra e intermodal dos serviços;
II – realizar pesquisas e estudos relacionados ao dimensionamento e operação dos ser-

viços prestados pelas operadoras de transporte público de passageiros;
III – elaborar estudos de integração intra e intermodais com base nos aspectos físicos e

operacionais dos serviços;[4]

IV – desenvolver programas de adequação, operação, manutenção, conservação, am-
pliação, remodelação e melhoria dos serviços;

V – administrar as concessões, permissões, autorizações e contratações dos serviços;
VI – fiscalizar, controlar e acompanhar as empresas e profissionais do setor, compreen-

dendo seus aspectos físicos, operacionais, patrimoniais, econômicos, financeiros, tri-
butários, trabalhistas e contábeis;

VII – manter os registros e cadastros de empresas e profissionais operadores do setor;
VIII – manter atualizado o cadastro físico, operacional e técnico dos serviços integrantes

do sistema alimentador de transporte de passageiros nas regiões metropolitanas;
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IX – desenvolver normas e regulamentos relativos à operação dos serviços;
X – elaborar estudos técnicos relativos ao desempenho operacional dos equipamentos

empregados, visando subsidiar sua normatização, especificação e seleção;
XI – elaborar programas especiais de operação, destinados a atender situações emer-

genciais ou deficiência dos serviços.

Subseção II
Do Grupo Técnico II

Art. 32. O Grupo Técnico II tem as seguintes atribuições:

I – acompanhar e avaliar a execução de programas de transporte coletivo, com base
nos aspectos institucionais, orçamentários, fiscais e tarifários dos serviços;

II – elaborar estudos técnicos de mercado, com base em cadastro atualizado de indica-
dores econômicos e financeiros dos serviços;

III – elaborar estudos de tarifação, arrecadação, exploração, administração e financia-
mento da operação dos serviços;

IV – manter o registro e atualização dos insumos e custos operacionais, visando propos-
tas de padrões para o cálculo tarifário;

V – elaborar estudos de integrações intra e intermodais, com base nos aspectos econô-
micos e financeiros dos serviços.

Seção IV
Da Coordenadoria de Planejamento e Gestão

Art. 33. A Coordenadoria de Planejamento e Gestão tem as seguintes atribuições:
I – executar e fiscalizar projetos e obras de transporte urbano de passageiros nas re-

giões metropolitanas;
II – realizar o planejamento do transporte urbano de passageiros para as regiões metro-

politanas, em especial do transporte coletivo de caráter regional, respeitadas as dis-
posições constitucionais em vigor;

III – elaborar o plano geral de remodelação e expansão dos serviços de transporte urbano
de passageiros, envolvendo o planejamento plurianual de investimentos estaduais
na área de transporte coletivo;

IV – participar de pesquisas e estudos relativos a:
a. dimensionamento e operação dos serviços prestados pelas operadoras de trans-

porte público de passageiros;
b. integração intra e intermodal;

V – opinar sobre a celebração de contratos, acordos, ajustes, que impliquem em investi-
mentos nos sistemas de transportes urbanos de passageiros de regiões metropolitanas;

VI – executar as atividades de informática no âmbito da Secretaria;
VII – elaborar contratos e convênios de natureza técnica necessários à implementação

de programas, projetos e atividades relativos à execução de obras, fornecimento de
equipamentos e serviços técnicos especializados;

VIII – executar projetos especiais, quando determinados pelo Secretário dos Transportes
Metropolitanos.

Subseção I
Do Grupo Técnico I

Art. 34. O Grupo Técnico I tem as seguintes atribuições:
I – elaborar planos, projetos e orçamentos dos investimentos públicos, anuais e plurianuais,

de remodelação e expansão dos transportes urbanos para as regiões metropolitanas;
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II – elaborar estudos institucionais, técnicos, de mercado, financeiros, tarifários, econô-
micos e sociais, visando à definição de parâmetros de avaliação de projetos de inte-
resse da Secretaria;

III – manter atualizado o cadastro físico, operacional e técnico dos serviços do sistema
estrutural de transporte de passageiros nas regiões metropolitanas;

IV – identificar, nos mercados interno e externo, fontes de recursos para investimentos na
área de transporte coletivo de caráter regional;

V – ajustar programas e projetos em desenvolvimento às exigências e especificações dos
detentores de recursos;

VI – acompanhar a evolução da tecnologia de transporte urbano de passageiros, objeti-
vando a atualização dos serviços e sua expansão, coordenando os programas de
desenvolvimento tecnológico no âmbito da Secretaria.

Subseção II
Do Grupo Técnico II

Art. 35. O Grupo Técnico II tem as seguintes atribuições:
I – realizar o acompanhamento físico-financeiro dos programas e projetos de investi-

mento no âmbito da Pasta;
II – efetuar medições de obras, de serviços especializados e emitir pareceres técnicos re-

lativos a equipamentos e materiais utilizados nas atividades da Secretaria;
III – participar de estudos e auxiliar na definição de projetos a serem desenvolvidos em

conjunto com o setor privado;
IV – efetuar análises de desempenho dos recursos aplicados no sistema de transporte

coletivo de região metropolitana.

Subseção III
Do Centro de Informática

Art. 36. O Centro de Informática tem as seguintes atribuições:
I – elaborar o plano-diretor de informática da Secretaria;
II – promover a implantação e operação dos serviços de informática da Secretaria;
III – realizar a manutenção, preventiva e corretiva, de sistemas e equipamentos de infor-

mática da Secretaria;
IV – propor a modernização de sistemas, métodos e processos adotados;
V – atender às necessidades de processamento de dados das unidades técnicas e admi-

nistrativas da Secretaria;
VI – atender, no que couber, às necessidades de processamento de dados dos integran-

tes do sistema metropolitano de transporte coletivo;
VII – desenvolver metodologia de integração dos sistemas de informática e de documen-

tação adotados no setor.

Seção V
Das Seções de Expediente

Art. 37. As Seções de Expediente das Coordenadorias de Assistência aos Municípios, de
Transporte Coletivo e de Planejamento e Gestão têm as seguintes atribuições:

I – receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;
II – preparar o expediente da Coordenadoria, desempenhando, entre outras, as seguin-

tes atividades:
a. executar e conferir os serviços de datilografia;
b. providenciar cópias de textos;
c. providenciar a requisição de papéis e processos;
d. manter arquivo das cópias dos textos datilografados.
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Capítulo IV
Das Competências

Seção I
Do Secretário dos Transportes Metropolitanos

Art. 38. Ao Secretário dos Transportes Metropolitanos, além do que lhe for atribuído pela le-
gislação em vigor, compete:

I – em relação ao Governador do Estado e ao próprio cargo:
a. propor a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria de Estado dos

Transportes Metropolitanos;
b. assistir ao Governador na formulação da política do Estado para os transportes

públicos de passageiros para as regiões metropolitanas;
c. manifestar-se sobre os assuntos que devam ser submetidos ao Governador;
d. submeter à apreciação do Governador projetos de lei e decretos;
e. referendar os atos do Governador, relativos à sua área de atuação;
f. autorizar a divulgação de atos e atividades da Pasta;
g. designar os membros da Comissão Processante Permanente e do Colegiado do

Grupo de Planejamento Setorial;
h. criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;
i. comparecer perante a Assembléia Legislativa ou suas comissões permanentes ou

especiais de inquérito para prestar esclarecimentos;
j. providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos expedientes relati-

vos a requerimentos e indicações sobre matéria pertinente à Pasta, dirigidos ao
Governador pela Assembléia Legislativa do Estado.

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

acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo Governador;
b. expedir atos para a boa execução da Constituição, das leis e regulamentos;
c. decidir sobre as proposições encaminhadas pelos dirigentes das unidades subor-

dinadas;
d. aprovar os planos e programas de trabalho das entidades descentralizadas vincu-

ladas à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos;
e. cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões e as ordens das au-

toridades superiores;
f. autorizar entrevistas de servidores da Secretaria à imprensa em geral sobre assunto

da Pasta;
g. delegar atribuições e competências, por ato expresso, aos seus subordinados;
h. decidir sobre os pedidos e questões formulados em grau de recurso, com exce-

ção daqueles a que se referem os incisos XIII e XIV do artigo 40, que serão deci-
didos pelo Chefe de Gabinete;

i. expedir ordens e instruções necessárias à manutenção da regularidade do serviço;
j. praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competên-

cias dos órgãos e servidores subordinados;
l. avocar atribuições ou competência de órgão ou servidor subordinado;
m. apresentar relatório anual dos serviços executados pela Pasta.

III – em relação aos serviços metropolitanos de transporte coletivo:
a. aprovar o Plano Geral de Remodelação e Melhoria dos Serviços de Transporte Co-

letivo;
b. delegar, por meio de concessão, permissão ou autorização, a execução dos ser-

viços metropolitanos de transporte coletivo de passageiros em suas diferentes
modalidades;
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c. aprovar normas e regulamentos referentes aos serviços de transporte de passa-
geiros urbanos de interesse metropolitano;

d. aprovar normas e especificações de veículos;
e. criar linhas e determinar a cassação, a intervenção ou a retomada temporária da

permissão ou autorização de serviços e a transferência de serviço permitido ou
autorizado e a substituição de operadora;

f. fixar as tarifas dos serviços e de seus seccionamentos e taxas de embarque em
conexões intra e intermodais;

g. fixar preços de serviços prestados aos usuários do sistema metropolitano de
transporte coletivo;

h. aprovar planos e programas de integração entre as diversas modalidades de
transporte coletivo de passageiros e estabelecer zonas de operação, quando ne-
cessário à racionalização do transporte;

i. criar câmaras e conselhos de assessoramento ao planejamento e à execução dos
serviços de transporte de passageiros nas regiões metropolitanas;

j. designar fiscais.
IV – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer a competência prevista

no artigo 19 do Decreto n. 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
V – em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, exercer as com-

petências previstas nos artigos 12 e 13 do Decreto-lei n. 233, de 28 de abril de 1970;
VI – em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados,

exercer as competências previstas no artigo 14 do Decreto n. 9.543, de 1º de mar-
ço de 1977;

VII – em relação à administração de material e patrimônio:
a. exercer as competências previstas nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º do Decreto n. 33.138,

de 9 de janeiro de 1990;[5]

b. autorizar a transferência de bens, exceto imóveis, inclusive para outras Secretarias
de Estado;

c. autorizar o recebimento de doações de bens móveis, sem encargos.

Seção II
Do Secretário-Adjunto

Art. 39. Ao Secretário-Adjunto compete:
I – responder pelo expediente da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos

nos impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta;
II – representar o Secretário junto a autoridades e órgãos;
III – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Secretário dos Transportes

Metropolitanos.

Seção III
Do Chefe de Gabinete

Art. 40. Ao Chefe de Gabinete, além do que lhe for conferido pela legislação em vigor, compete:
I – substituir o Secretário-Adjunto nos seus impedimentos;
II – assistir ao Titular da Pasta no desempenho de suas funções;
III – coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas;
IV – fazer executar a programação dos trabalhos nos prazos previstos;
V – baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas;
VI – solicitar informações a outros órgãos da administração pública;
VII – encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes

para manifestação sobre os assuntos neles tratados;
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VIII – decidir os pedidos de certidões e “vista” de processos;
IX – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as competências pre-

vistas nos artigos 24 e 29 do Decreto n. 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
X – em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, no âmbito da

Pasta, enquanto dirigente de unidade de despesa:
a. autorizar despesa dentro dos limites impostos pelas dotações liberadas para as

unidades de despesa, bem como firmar contratos, quando for o caso;
b. autorizar adiantamentos;
c. submeter a proposta orçamentária à aprovação do Titular da Pasta;
d. autorizar liberação, restituição ou substituição de caução em geral e de fiança,

quando dadas em garantia de execução de contrato.
XI – em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados,

exercer, no âmbito da Pasta, as competências previstas nos artigos 16 e 18 do De-
creto n. 9.543, de 1º de março de 1977;

XII – em relação à administração de material e patrimônio, no âmbito da Pasta:
a. autorizar a transferência de bens móveis, de um para outro órgão da estrutura básica;
b. autorizar a locação de imóveis;
c. autorizar, por ato específico, as autoridades que lhe são subordinadas a requisita-

rem transporte de material por conta do Estado;
d. decidir sobre a utilização de próprios do Estado;
e. exercer as competências previstas no Decreto n. 33.138, de 9 de janeiro de 1990,

que lhe forem delegadas pelo Titular da Pasta.
XIII – julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos das decisões das

Comissões de Transporte Coletivo Regular e de Fretamento Metropolitano;
XIV – julgar recursos decorrentes das decisões da Comissão de Cadastramento, na forma

prevista em lei e regulamento próprios.

Seção IV
Dos Coordenadores

Art. 41. O Coordenador de Assistência aos Municípios, o Coordenador de Transporte Coleti-
vo e o Coordenador de Planejamento e Gestão, em suas respectivas áreas de atuação, têm
as seguintes competências:

I – as previstas nos incisos II a IX do artigo 40 deste Decreto;
II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 24 do

Decreto n. 13.242, de 12 de fevereiro de 1979.

Art. 42. Ao Coordenador de Transporte Coletivo, em relação ao Sistema Metropolitano de
Transportes Públicos de Passageiros, compete, ainda:

I – para todas as modalidades de transporte:
a. expedir os atos de formalização das permissões e autorizações outorgadas, bem

como de suas alterações e prorrogações;
b. estabelecer procedimentos relativos à operação das linhas e serviços concedidos,

permitidos ou autorizados;
c. autorizar a execução e a supressão de serviços complementares de linhas metro-

politanas em operação;
d. aprovar os editais de licitação referentes à operação de linhas e aos serviços de

transporte metropolitano;
e. autorizar as incorporações, cisões ou fusões de empresas de prestação de servi-

ços de transporte público, enquanto titulares de permissão ou autorização;
f. estabelecer e adotar medidas para a regulamentação, emissão e distribuição de

passes e vales-transporte;
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g. autorizar a penetração de linha local, para operação de retorno, em área de outro
município;

h. emitir certificado de autorização de tráfego de veículos;
i. propor a designação de fiscais;
j. nos termos dos respectivos contratos de concessão ou, para os serviços permiti-

dos ou autorizados, da regulamentação específica:
1. impor as penalidades de multa e, sem prejuízo da competência dos fiscais de-

signados, de retirada de veículo de circulação, de apreensão de veículo e de li-
beração de veículo;

2. propor a penalidade de cassação de permissão ou de autorização, com base
nos processos administrativos competentes;

3. propor a intervenção ou a retomada temporária da permissão ou autorização,
com base em sindicâncias competentes;

4. autorizar a suspensão temporária de serviços;
5. expedir atestado de desempenho.

l. determinar a interferência operacional em serviços, em situações emergenciais;
m. propor normas e especificações de veículos.

II – em particular, para os serviços de ônibus:
a. propor a implantação de zonas de operação;
b. aprovar os pedidos de registro de empresas ou entidades operadoras sob regime

de fretamento;
c. impor a penalidade de cassação do registro de empresa operadora sob o regime

de fretamento.
III – aprovar procedimentos para a operação de conexão intra e/ou intermodais, tais como

terminais de transferência de passageiros locais, interurbanos ou de longa distância,
estações e pontos intermediários de embarque, desembarque e estacionamentos.

Art. 43. Ao Coordenador de Planejamento e Gestão compete, ainda:
I – atestar medições e emitir laudos técnicos referentes a obras, equipamentos e serviços

técnicos especializados objetos de contratos e convênios estabelecidos pela Secretaria;
II – assinar termos de recebimento de obras, equipamentos e serviços técnicos especia-

lizados, contratados ou conveniados.

Seção V
Dos Diretores de Departamento

Art. 44. Aos Diretores de Departamento e das unidades de nível equivalente, em suas res-
pectivas áreas de atuação, além do que lhes for conferido pela legislação em vigor, compete:

I – em relação às atividades gerais:
a. orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas;
b. fazer executar a programação dos trabalhos nos prazos previstos;
c. decidir os pedidos de certidões e “vista” de processos.

II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as competências pre-
vistas no artigo 27 do Decreto n. 13.242, de 12 fevereiro de 1979.

Seção VI
Dos Diretores de Divisão e dos Diretores de Serviço

Art. 45. Aos Diretores de Divisão, aos Diretores de Serviço e aos dirigentes de unidades de
níveis equivalentes, em suas respectivas áreas de atuação, compete:

I – orientar e acompanhar o andamento das atividades das unidades subordinadas;
II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as competências pre-

vistas no artigo 30 do Decreto n. 13.242, de 12 de fevereiro de 1979.
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Art. 46. Ao Diretor da Divisão de Administração compete, ainda:
I – em relação à administração de material e patrimônio:

a. aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e dos materiais a se-
rem adquiridos;

b. assinar convites e editais de tomadas de preços;
c. requisitar materiais ao órgão central;
d. autorizar a baixa dos bens móveis do patrimônio.

II – em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados,
exercer as competências previstas no artigo 20 do Decreto n. 9.543, de 1º de
março de 1977.

Art. 47. O Diretor do Centro de Recursos Humanos tem, ainda, as competências previstas
nos artigos 32 e 33 do Decreto n. 13.242, de 12 de fevereiro de 1979.

Art. 48. Ao Diretor do Serviço de Finanças, da Divisão de Administração, compete, ainda:
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 realização de pagamentos, em conjunto com o
Chefe de Seção de Despesa ou com o dirigente da Unidade de Despesa corres-
pondente.

Seção VII
Dos Chefes de Seção

Art. 49. Aos Chefes de Seção e aos dirigentes de unidades de nível equivalente, em suas res-
pectivas áreas de atuação, compete:

I – orientar e acompanhar as atividades dos servidores subordinados;
II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as competências pre-

vistas no artigo 31 do Decreto n. 13.242, de 12 de fevereiro de 1979.

Art. 50. Ao Chefe da Seção de Despesa do Serviço de Finanças compete:
I – assinar notas de empenho e subempenho;
II – assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e outros tipos

de documentos adotados para realização de pagamento, em conjunto com o Dire-
tor do Serviço de Finanças ou com dirigente de unidade de despesa correspondente.

Seção VIII
Das Competências Comuns

Art. 51. São competências comuns ao Chefe de Gabinete e demais dirigentes até o nível de
Diretor de Serviço, em suas respectivas áreas de atuação:

I – em relação às atividades gerais:
a. encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações que se

fizerem necessárias;
b. promover o entrosamento das unidades subordinadas, garantindo o desenvolvi-

mento integrado dos trabalhos;
c. corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo nível;
d. decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente

subordinada, desde que não esteja esgotada a instância administrativa;
e. determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam providências

a tomar ou cujos pedidos careçam de fundamento legal;
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II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal as previstas no artigo 34 do Decre-
to n. 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;

III – em relação à administração de material e patrimônio, autorizar a transferência de
bens móveis entre as unidades subordinadas.

Art. 52. São competências comuns ao Chefe de Gabinete e demais responsáveis de unida-
des, até o nível de Chefe de Seção:

I – em relação às atividades gerais:
a. elaborar ou participar da elaboração do programa de trabalho;
b. cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os pra-

zos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores;
c. transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento

dos trabalhos;
d. contribuir para o desenvolvimento integrado dos trabalhos;
e. dirimir ou providenciar as soluções de dúvidas ou divergências que surgirem em

matéria de serviço;
f. dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades administrativas de

maior gravidade, mencionando as providências tomadas e propondo as que lhe
são afetas;

g. manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o anda-
mento das atividades das unidades subordinadas;

h. avaliar o desempenho das unidades subordinadas e responder pelos resultados
alcançados, bem como pela adequação dos custos dos trabalhos executados;

i. adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando:
1. o aprimoramento de suas áreas;
2. a simplificação de procedimentos e a agilização do processo decisório, relati-

vos a assuntos que tramitem pelas unidades subordinadas.
j. manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou

representando às autoridades superiores, conforme o caso;
l. manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;
m. providenciar as instruções de processos e expedientes que devam ser submetidos à

consideração superior, manifestando-se conclusivamente a respeito da matéria;
n. indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes ao

cargo, função-atividade ou função de serviço público;
o. encaminhar papéis à unidade competente para autuar e protocolar;
p. apresentar relatórios sobre os serviços executados pelas unidades subordinadas;
q. praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competên-

cias dos órgãos ou servidores subordinados;
r. avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências

dos órgãos ou servidores subordinados.
II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 35 do

Decreto n. 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
III – em relação à administração de material e patrimônio:

a. requisitar material permanente ou de consumo;
b. zelar pelo uso adequado e conservação dos equipamentos e materiais.

Art. 53. As competências previstas nesta Seção sempre que coincidentes, serão exercidas,
de preferência, pelas autoridades de menor nível hierárquico.
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Capítulo V
Das Disposições Gerais e Finais

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 54. Observadas as disposições constitucionais vigentes, o sistema metropolitano de trans-
portes públicos de passageiros compreende, em região metropolitana do Estado de São Paulo:

I – as infra-estruturas de suporte viário e as superestruturas de alimentação e sinalização;
II – o material rodante, as edificações, as instalações e os equipamentos para sua ope-

ração e manutenção;
III – outras instalações e equipamentos acessórios e complementares;
IV – as unidades de conexão intra e/ou intermodal, tais como terminais de transferência

de passageiros locais, interurbanos ou de longa distância, estações e pontos inter-
mediários de embarque e desembarque e seus estacionamentos.

Art. 55. As atribuições e competências constantes dos Decretos ns. 19.835, de 29 de outu-
bro de 1982 e 24.675, de 30 de janeiro de 1986, e suas alterações ficam transferidas à Secre-
taria de Estado dos Transportes Metropolitanos, observadas as disposições deste Decreto.

Art. 56. A Comissão de Transporte Coletivo Regular da Região Metropolitana de São Paulo
será constituída por 8 (oito) membros e respectivos suplentes, a serem designados por reso-
lução do Secretário dos Transportes Metropolitanos, sendo:

I – 3 (três) servidores da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, um de-
les o seu Presidente;

II – 1 (um) funcionário da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
III – 1 (um) funcionário da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A. –

EMTU/SP;
IV – 1 (um) representante das empresas operadoras, indicado em lista tríplice pelo res-

pectivo órgão de classe;
V – 1 (um) representante dos usuários;
VI – 1 (um) representante de município integrante de região metropolitana, indicado pelo

órgão regional competente.

§ 1º O prazo de mandato de membro da Comissão de Transporte Coletivo Regular a que se
refere este artigo é de 1 (um) ano, podendo ser reconduzido.

§ 2º Nas deliberações da Comissão, quando for o caso, o Presidente, além de seu voto, como
membro, terá o voto de desempate.

Art. 57. A Comissão de Fretamento Metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo
será constituída por 5 (cinco) membros e respectivos suplentes, a serem designados por re-
solução do Secretário dos Transportes Metropolitanos, sendo:

I – 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, um
deles o seu Presidente;

II – 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A. –
EMTU/SP;

III – 1 (um) representante das empresas de fretamento, indicado em lista tríplice pelo res-
pectivo órgão de classe;

IV – 1 (um) representante das empresas operadoras de turismo, indicado em lista tríplice
pelo respectivo órgão de classe.

§ 1º O prazo de mandato de membro da Comissão de Fretamento Metropolitano a que se re-
fere este artigo é de 1 (um) ano, podendo ser reconduzido.

§ 2º Nas deliberações da Comissão, quando for o caso, o Presidente, além de seu voto, como
membro, terá o voto de desempate.
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Art. 58. A Comissão de Cadastramento da Região Metropolitana de São Paulo será consti-
tuída por 3 (três) membros e respectivos suplentes a serem designados por resolução do Se-
cretário dos Transportes Metropolitanos, pelo período de 1 (um) ano, dentre servidores da Se-
cretaria, um deles o seu Presidente.

Art. 59. As Comissões de que tratam os artigos 25 e 26 deste Decreto poderão ser instala-
das de acordo com as especificidades de região metropolitana do Estado de São Paulo.

Art. 60. As funções dos membros das Comissões de que tratam os artigos 56 a 58 deste De-
creto não serão remuneradas, sendo consideradas de caráter relevante.

Art. 61. Cabe recurso contra atos de imposição de penalidades de que tratam os incisos l, II
e III, do artigo 45 do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986 e os artigos 21 a 28 do De-
creto n. 19.835, de 29 de outubro de 1982 e contra as decisões das Comissões de Transpor-
te Coletivo Regular e de Fretamento Metropolitano.

§ 1º A intimação dos atos e das decisões a que se refere este artigo será feita mediante pu-
blicação no Diário Oficial do Estado.

§ 2º O prazo para interposição dos recursos é de 10 (dez) dias, contado da intimação dos atos
e das decisões proferidas.

§ 3º Os recursos dirigidos às Comissões de Transporte Coletivo Regular e de Fretamento Me-
tropolitano terão efeito suspensivo, quando se tratar de imposição de multa e efeito meramen-
te devolutivo nas demais hipóteses.

§ 4º Todos os recursos dirigidos à Chefia de Gabinete terão efeito meramente devolutivo e, em
se tratando de imposição de multa, somente serão conhecidos se acompanhados de cópia
autêntica da guia comprobatória do efetivo recolhimento da multa.

Seção II
Das Disposições Finais

Art. 62. Ficam mantidas as disposições do Decreto n. 19.835, de 29 de outubro de 1982, do
Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, do Decreto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987,
do Decreto n. 28.478, de 3 de junho de 1988[6] e demais legislações sobre transporte metro-
politano, salvo quando colidirem com o presente Decreto, revogando-se as normas em con-
trário, em especial o Decreto n. 33.145, de 20 de março de 1991.

Art. 63. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 34.184/91
[1] Revoga o Decreto Estadual n. 33.145, de 20 de março de 1991, vide à pág. 468.

[2] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[3] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[4] Retificação do DOE, de 20 de novembro de 1991.

[5] Vide Decreto Estadual n. 33.138, de 15 de março de 1991, à pág. 468.

[6] Vide Decreto Estadual n. 28.478, de 3 de junho de 1988, à pág. 386.
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LEI COMPLEMENTAR N. 666,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER ISENÇÃO DE TARIFAS DE TRANSPORTE ÀS PESSOAS

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

Art. 1º Ficam isentos do pagamento de tarifas nos serviços de transporte coletivo urbano de
responsabilidade do Estado:

I – as pessoas portadoras de deficiência cuja gravidade comprometa sua capacidade
de trabalho, bem como o menor de 14 (quatorze) anos, portador de deficiência que
igualmente justifique o benefício;

II – os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos.

Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo poderá ser estendida a um acompanhante
do deficiente, devidamente registrado junto à entidade ou órgão prestador do serviço, aten-
didas as condições fixadas em regulamento.

Art. 2º O Poder Executivo, mediante decreto, poderá, em caráter excepcional, conceder a
isenção de que trata o artigo anterior, por prazo determinado, em favor de segmentos da po-
pulação especialmente atingidos por situações de calamidade pública ou de grave crise so-
cial ou econômica.

Art. 3º O Poder Executivo expedirá instruções aos representantes da Fazenda do Estado
nas empresas referidas no artigo 2º, inciso II, do Decreto-lei Complementar n. 7, de 6 de novem-
bro de 1969, para concretização das providências administrativas e operacionais necessárias
à efetivação das isenções de que trata esta Lei Complementar.

Art. 4º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser re-
gulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

DECRETO N. 34.528,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 2º, DO DECRETO N. 33.619, DE 13 DE AGOSTO DE 1991,[1] QUE

DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

METROPOLITANOS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento no artigo 6º do Decreto-lei n. 233, de 28 de abril de 1970, Lei n. 7.450,
de 16 de julho de 1991[2] e à vista do disposto no Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de
1991,[3] decreta:

Art. 1º O artigo 2º do Decreto n. 33.619, de 13 de agosto de 1991 passa a vigorar com a
seguinte redação:

“I – Gabinete do Secretário;
II – Coordenadoria de Assistência aos Municípios;
III – Coordenadoria de Transporte Coletivo;
IV – Coordenadoria de Planejamento e Gestão”.
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 34.528/91
[1] Vide Decreto Estadual n. 33.619, de 13 de agosto de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[3] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

RESOLUÇÃO STM N. 55,
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1992
DISCIPLINA AS ATIVIDADES PELA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS –
STM E PELA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A. – EMTU,
RELATIVAS À FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS

O Secretário dos Transportes Metropolitanos,

Considerando as disposições da Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991,[1] que criou a Secreta-
ria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM, estabelecendo suas competências e
atribuições e, bem assim, do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991,[2] que fixou a
sua estrutura;

Considerando as disposições dos Decretos n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, com as mo-
dificações operadas pelo Decreto n. 37.436, de 7 de outubro de 1987, Decreto n. 19.835, de
29 de outubro de 1982, o Decreto n. 28.478, de 3 de junho de 1988,[3] e que demais normas
subseqüentes baixadas pela Secretaria de Negócios Metropolitanos – SNM, ou pela Secreta-
ria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SDHU;

Considerando, a necessidade de harmonizar os dispositivos anteriormente existentes com a
atual Lei n. 7.450/91 e respectivo Regulamento, definindo a área de atuação da Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU e aperfeiçoando os procedimen-
tos relativos à atividade de fiscalização desenvolvida conjuntamente pela STM e pela EMTU;

Considerando, finalmente, a necessidade de fixar normas procedimentais para o desenvolvi-
mento do processo administrativo, que culmina na aplicação de sanções administrativas aos
infratores das disposições regulamentares de transporte metropolitano, resolve:

Art. 1º As atividades realizadas pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM
e pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU de fiscalização
da operação dos serviços de transporte, por ônibus, e a aplicação de sanção administrativa,
quando houver infração, são disciplinadas pelas disposições legais e regulamentares da legislação
metropolitana de transporte e pelas normas constantes desta Resolução.

Art. 2º Cabe à Coordenadoria de Transporte Coletivo – CTC, a definição de normas, cri-
térios técnicos e administrativos e a expedição de diretrizes de programação periódica para a
realização das atividades de fiscalização desenvolvida pela STM e pela EMTU, bem como
a responsabilidade pela abertura e andamento do processo administrativo correspondente,
quando houver apuração de infração.

Parágrafo único. Para as finalidades constantes deste artigo, a CTC expedirá, quando for o
caso, Portarias numeradas e datadas, sempre em consonância com as diretrizes definidas
nesta Resolução.

Art. 3º Cabe à EMTU, por seus agentes fiscais expressamente credenciados pela STM:
I – programar e realizar a fiscalização de campo respeitadas as diretrizes expedidas;
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II – elaborar Relatório de Fiscalização – RF circunstanciado, com descrição pormenori-
zada dos fatos, comparando os dados obtidos em campo com as condições de
operação da Linha e infringência às normas regulamentares;

III – aplicar, de imediato, as penalidades de retirada de veículo de circulação e de apreen-
são de veículo, tomando a seguir as providências cabíveis em cada caso.

Art. 4º Constatada infração sujeita à penalidade de apreensão de veículo, o agente fiscal
credenciado:

I – providenciará a remoção do veículo para pátio da EMTU ou outro por esta definido;
II – imporá o Auto de Infração e de Imposição de Penalidade de Apreensão de Veículo

em 3 (três) vias, entregando, mediante recibo, a 1ª via ao condutor do veículo;
III – encaminhará a 2ª via do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apreensão

do Veículo à STM.

Art. 5º Constatada infração sujeita à penalidade de retirada de veículo de circulação, o agen-
te fiscal credenciado:

I – apreenderá o Certificado de Autorização de Operação do Veículo;
II – imporá o Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Retirada do Veículo de cir-

culação em 3 (três) vias, entregando, mediante recibo, a 1ª via ao representante da
empresa transportadora ou ao condutor do veículo;

III – encaminhará a 2ª via do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Retirada do
Veículo de circulação à STM;

IV – marcará nova vistoria para constatar a cessação de irregularidade motivadora da pena-
lidade.

Art. 6º Após a imposição do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Retirada do
Veículo de Circulação e de Apreensão de Veículo, e em seguida às providências descritas nos
artigos 4º e 5º, a EMTU elaborará o correspondente Relatório de Fiscalização circunstancia-
do, numerado, datado e com a identificação do agente fiscal e o encaminhará à STM, no pra-
zo máximo de 2 (dois) dias úteis, uma via de cada documento, de maneira a formar um expe-
diente completo.

§ 1º Cabe ao Coordenador da CTC, em igual prazo, após a análise do expediente, ratificar,
em despacho motivado, o auto de imposição das penalidades referidas no caput deste arti-
go, determinando, em seguida, as providências descritas no artigo 8º.

§ 2º Não ratificado pelo Coordenador da CTC, o auto de imposição das penalidades referidas
no caput deste artigo, compete-lhe desconstituí-lo, adotando, em seguida, as providências
para imediata liberação do veículo, ou do certificado apreendido.

Art. 7º Quando se tratar de imposição de penalidade de multa, a EMTU enviará à STM, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, o Relatório de Fiscalização circunstanciado, numerado, datado
e com a identificação do agente fiscal e outros documentos que julgar relevantes, de manei-
ra a formar um expediente completo.

Art. 8º Após o recebimento do expediente de fiscalização da EMTU, o Coordenador da CTC
tomará, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes providências:

I – constatando que o Relatório de Fiscalização não descreve fato que caracterize infra-
ção capitulada na legislação metropolitana de transporte, determinará, em despacho
motivado, o arquivamento do expediente;

II – verificando infração capitulada na legislação metropolitana de transporte e com base
na instrução do expediente recebido da EMTU, aplicará, com despacho fundamen-
tado, o Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa, ordenando, ainda, a
autuação do processo;

III – determinará a publicação, no Diário Oficial do Estado, do resumo dos autos de infra-
ção e de imposição de penalidades, nos termos da legislação pertinente.
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Art. 9º A 1ª via dos Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa deverá ser enca-
minhada à Infratora, através de Fac-Símile, Telex, por via postal com Aviso de Recebimento –
AR, Entrega Pessoal contra recibo, ou outro meio que comprove o seu efetivo recebimento.

§ 1º Não havendo recurso, o infrator deverá pagar multa correspondente no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da publicação da imposição no Diário Oficial do Estado, nas agências do Banco
do Estado de São Paulo S/A. – BANESPA, em favor da Fazenda do Estado, calculando-se o
valor da multa pelo valor vigente na data de sua imposição.

§ 2º Se houver interposição de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da
imposição da penalidade no Diário Oficial do Estado, a obrigação do pagamento da multa será
suspensa nos termos do artigo 13, desta Resolução.

Art. 10. Havendo recurso de 1º grau, a CTC fará o recebimento e o juntará ao processo res-
pectivo, elaborando parecer técnico fundamentado, que conterá no mínimo, as seguintes
questões:
a. obediência ao prazo recursal;
b. confronto das alegações de fato com o Relatório de Fiscalização e demais disposições re-

gulamentares;
c. conclusão opinando pelo conhecimento ou não do recurso e, no mérito, pelo provimento

ou improvimento.

Art. 11. Havendo matéria jurídica relevante, o processo será enviado à Consultoria Jurídica e,
com manifestação, às Comissões de Transporte Regular ou de Fretamento Metropolitano, que
deverá julgá-lo em 15 (quinze) dias, após o seu recebimento.

Art. 12. As deliberações relativas aos recursos que forem apresentados às Comissões de
Transporte Regular e Fretamento Metropolitano serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

Art. 13. Após a publicação da decisão das Comissões de Transporte e de Fretamento Me-
tropolitano não conhecendo ou negando provimento ao recurso, o infrator no prazo de 10
(dez) dias, deverá pagar a multa correspondente, nas agências do Banco do Estado de São
Paulo, calculando-se o valor da multa pelo valor vigente do dia do pagamento.

§ 1º O infrator deverá comprovar o pagamento da multa, encaminhando uma cópia reprográ-
fica da guia de recolhimento quitada à Coordenadoria de Transporte Coletivo, para ser juntada
ao processo respectivo.

§ 2º A não comprovação do pagamento da multa, nos prazos legais, implicará no encaminha-
mento do processo à Secretaria da Fazenda para cobrança judicial.

Art. 14. Havendo recursos de 2º grau, dirigidos à Chefia de Gabinete, será elaborado pela
CTC outro parecer técnico que conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I – obediência do prazo recursal e comprovação do pagamento da multa;
II – se o conteúdo do recurso já foi analisado anteriormente, ou se existe matéria nova;
III – conclusão, opinando pelo conhecimento ou não do recurso e, no mérito, pelo provi-

mento ou improvimento.

§ 1º Havendo matéria jurídica de interesse relevante será solicitado parecer à Consultoria Jurídica.

§ 2º A decisão do recurso de 2º grau, que não deverá ultrapassar 30 (trinta) dias desde a sua
interposição, será publicada no Diário Oficial do Estado. Excedendo o prazo, o atraso deverá
ser justificado.

Art. 15. Provido o recurso de 2º grau a empresa transportadora requererá, junto à Fazenda
do Estado, a devolução dos valores pagos, em se tratando de multa. No caso de aplicação
da penalidade de retirada de veículo de circulação ou de apreensão de veículo, competirá ao
Coordenador da CTC providenciar a liberação do veículo ou do Certificado.

Art. 16. Compete ao Coordenador da CTC, se for o caso, também a imposição da penali-
dade de retirada de veículo de circulação e de apreensão do veículo, em caso de impossibi-
lidade do agente fiscal.
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Parágrafo único. Compete, ainda ao Coordenador da CTC:
a. a liberação do veículo apreendido, após a comprovação pela infratora, da efetiva regulari-

zação da causa da apreensão e, bem assim, do pagamento das taxas e despesas decor-
rentes da apreensão, remoção, guarda e liberação do veículo;

b. a liberação do certificado de autorização de operação do veículo, retirado de circulação
após a vistoria prevista no artigo 5º, desta Resolução e após a comprovação da regulari-
zação dos motivos causadores da penalidade.

Art. 17. Esta Resolução entrará em vigor 30 (trinta) dias, após sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente, a Portaria SNM-CG n. 8, de 11 de março de 1988.

Notas sobre a Resolução STM n. 55/92
[1] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[2] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[3] Vide Decreto Estadual n. 28.478, de 3 de junho de 1988, à pág. 386.

RESOLUÇÃO STM N. 75,
DE 24 DE MARÇO DE 1992
DISCIPLINA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

METROPOLITANOS – STM E PELA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO

PAULO – EMTU, RELATIVAS AO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS DO

SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS

O Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, considerando as disposições da Lei
n 7.450, de 16 de julho de 1991,[1] que criou a Secretaria de Estado dos Transportes Metro-
politanos – STM, estabelecendo suas competências e atribuições e, bem assim, do Decreto
n. 34.184, de 18 de dezembro de 1991,[2] que fixou a sua estrutura;

Considerando as disposições do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986[3] com as mo-
dificações operadas pelo Decreto n. 27.436, 7 de outubro de 1987 o Decreto n. 19.835, de
29 de novembro de 1982,[4] o Decreto n. 28.478, de 3 de junho de 1988,[5] e demais normas
subseqüentes baixadas pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos – SNM, ou pela Secre-
taria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SHDU;

Considerando a necessidade de harmonizar os dispositivos anteriormente existentes com a
Lei n. 7.450/91 e respectivo Regulamento, definindo a área de atuação da EMTU e aperfei-
çoando os procedimentos para o desenvolvimento das atividades relativas ao planejamento,
acompanhamento e controle operacionais realizadas conjuntamente pela STM e pela EMTU;

Considerando, finalmente, a necessidade de normatizar o processamento administrativo das
solicitações e assuntos relacionados com as atividades de planejamento, acompanhamento e
controle operacionais do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo por Ônibus, resolve:

Art. 1º As atividades realizadas pela STM e EMTU relativas às pesquisas, estudos técnicos
em geral, programas de transporte coletivo, programas especiais, manutenção de registros e
cadastros físicos, operacionais e técnicos, e de administração dos serviços de transporte, são
disciplinados pelas disposições legais e regulamentares da legislação metropolitana de trans-
porte e pelas normas constantes da presente Resolução.

Art. 2º Compete à Coordenadoria de Transporte Coletivo – CTC:
I – estabelecer programas, diretrizes, normas e procedimentos técnicos e administrati-

vos, bem como definir prioridades e prazos para a execução das atividades de pla-
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nejamento, acompanhamento e controle operacionais dos serviços metropolitanos
de transportes coletivos por ônibus;

II – determinar a execução das atividades de planejamento, implantação, acompanha-
mento e controle operacionais dos serviços metropolitanos de transporte coletivo por
ônibus;

III – prestar apoio técnico e administrativo aos trabalhos das Comissões de Transporte
Coletivo Regular, de Fretamento Metropolitano e de Cadastramento;

IV – coordenar os procedimentos seletivos instaurados para a escolha das operadoras
dos serviços metropolitanos de transporte coletivo por ônibus e analisar as solicita-
ções de renovação das permissões já outorgadas;

V – estabelecer programas e procedimentos com vistas ao desenvolvimento dos Recur-
sos Humanos das empresas operadoras para melhorar a qualidade dos serviços me-
tropolitanos de transporte coletivo por ônibus;

VI – coordenar a elaboração de programas especiais de operação destinados a atender
situações emergenciais ou de deficiência dos serviços;

VII – baixar normas e especificações sobre os equipamentos empregados pelas empre-
sas operadoras;

VIII – analisar as solicitações de cadastramento de empresas interessadas em participar
dos procedimentos seletivos para a execução de serviços de transporte coletivo re-
gular metropolitano por ônibus;

IX – receber, registrar, distribuir e expedir documentos, bem como responsabilizar-se pela
abertura e andamento de processos administrativos relacionados com as atividades
regulamentadas pela presente Resolução;

X – expedir os atos de formalização das permissões e autorizações outorgadas, bem
como de suas alterações e prorrogações;

XI – emitir a documentação referente a:
a. Autorização de Operação de Linha e respectivas características operacionais para

o transporte regular;
b. Certificado de Autorização de Operação para o transporte de fretamento;
c. Certificado de Registro Cadastral;
d. Certificado de Autorização de Operação de Veículo, após vistoria técnica.

Parágrafo único. Para as finalidades constantes deste artigo, a CTC expedirá, quando for o
caso, Portarias numeradas e datadas, sempre em consonância com as diretrizes definidas
nesta Resolução.

Art. 3º Compete à EMTU:
I – vistoriar as instalações e a frota das empresas operadoras dos serviços de transpor-

te coletivo metropolitano por ônibus;
II – cadastrar os veículos que compõem a frota das empresas operadoras alocadas

nos serviços de transporte coletivo metropolitano por ônibus, bem como adminis-
trar a frota determinada por linha, sua qualidade e a reserva técnica, enviando re-
latório técnico mensalmente à CTC, discriminando a composição da frota alocada
nos serviços;

III – analisar as solicitações de registro e suas renovações formuladas pelas empresas
operadoras de serviços de transporte coletivo de interesse metropolitano, sob o re-
gime de fretamento;

IV – manter atualizado o cadastro físico, operacional e técnico dos serviços integrantes
do sistema de transporte coletivo metropolitano por ônibus, enviando, mensalmente,
relatório técnico à CTC;

V – manter e operar a Central Telefônica de Informação e Reclamação relativas ao serviço
de transporte coletivo metropolitano por ônibus.
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Art. 4º Compete, ainda, à EMTU, inclusive quando expressamente solicitado pela CTC atra-
vés de expediente próprio:

I – realizar pesquisas e estudos relacionados ao dimensionamento e operação dos ser-
viços prestados pelas operadoras de transporte coletivo metropolitano por ônibus;

II – realizar estudos técnicos de adequação, racionalização, operação, manutenção,
conservação, ampliação, remodelação, desempenho operacional e melhoria dos ser-
viços metropolitanos de transporte coletivo por ônibus, incluindo aspectos de inte-
gração intra e intermodal;

III – participar, em conjunto com a CTC, da realização de atividades voltadas ao desen-
volvimento dos Recursos Humanos das empresas operadoras do Sistema Metropo-
litano de Transporte Coletivo por Ônibus;

IV – participar da elaboração e executar programas especiais de operação destinados a
atender situações emergenciais ou de deficiência dos serviços;

V – elaborar estudos técnicos relativos ao desempenho dos equipamentos em operação
empregados pelas empresas permissionárias ou autorizadas;

VI – coordenar a implantação de programas de racionalização do transporte coletivo me-
tropolitano por ônibus;

VII – prestar apoio técnico e administrativo à CTC.

Parágrafo único. Os estudos técnicos e relatórios periódicos desenvolvidos pela EMTU, por
solicitação da CTC, atenderão às diretrizes e indicações por esta estabelecida, devendo estar
sempre acompanhados das pesquisas e demais informações técnicas e de caráter metodo-
lógico que embasaram a elaboração do documento.

Art. 5º Todas as solicitações dos interessados e demais assuntos relativos às atividades objeto
desta Resolução, salvo quando do peculiar interesse da EMTU, serão recebidos e protocolados
pela Seção de Expediente da CTC, cabendo ao Coordenador determinar o seu encaminhamento.

Art. 6º As decisões do Coordenador da CTC relativas aos serviços de transporte coletivo por
ônibus deverão constar de despacho fundamentado e motivado, bem como publicadas no DOE.

Art. 7º Das decisões do Coordenador da CTC poderá ser interposto recurso às Comissões
de Transporte Coletivo Regular e de Fretamento Metropolitano, conforme o caso, no prazo de
10 dias, contado da sua publicação.

§ 1º Recebendo o recurso, a CTC o juntará ao processo respectivo, elaborando parecer téc-
nico fundamentado, no qual constará, no mínimo, o seguinte:
a. obediência ao prazo recursal;
b. confronto das alegações do recorrente com as disposições regulamentares;
c. conclusão, opinando pelo conhecimento ou não do recurso e, no mérito, pelo provimento

ou improvimento.

§ 2º Havendo matéria jurídica de interesse relevante, o processo será enviado à Consultoria
Jurídica e, com manifestação, às Comissões de Transporte Coletivo Regular ou de Fretamen-
to Metropolitano, que deverá julgá-lo em 15 dias, após o seu recebimento, sendo suas deli-
berações devidamente publicadas.

Art. 8º No prazo de 10 dias contado da publicação da decisão das Comissões de Transpor-
te Coletivo Regular e de Fretamento Metropolitano poderá ser interposto recurso de 2º grau
dirigido à Chefia de Gabinete.

§ 1º Havendo recurso de 2º grau, será elaborado pela CTC outro parecer técnico, fundamen-
tado, no qual constará, no mínimo, o seguinte:
a. obediência ao prazo recursal;
b. se o conteúdo do recurso já foi analisado anteriormente, ou se existe matéria nova;
c. conclusão, opinando pelo conhecimento ou não do recurso e, no mérito, pelo provimento

ou improvimento.
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§ 2º Se houver matéria jurídica de interesse relevante, será solicitado parecer à Consultoria Jurídica.

§ 3º A decisão do recurso de 2º grau, que não deverá ultrapassar trinta dias desde a sua in-
terposição, será publicada. Excedido o prazo, o atraso deverá ser justificado.

Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Notas sobre a Resolução STM n. 75/92
[1] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[2] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[3] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[4] Vide Decreto Estadual n. 19.835, de 29 de outubro de 1982, à pág. 347.

[5] Vide Decreto Estadual n. 28.478, de 3 de junho de 1988, à pág. 386.

DECRETO N. 34.753,
DE 1º DE ABRIL DE 1992
REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 666, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991,[1] QUE CONCEDE

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, E DÁ PROVIDÊNCIAS

CORRELATAS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º A isenção de pagamento de tarifas nos serviços de transporte coletivo urbano de res-
ponsabilidade do Estado, de que trata a Lei Complementar n. 666, de 26 de novembro de
1991, fica regulamentada nos termos deste Decreto.

Art. 2º A concessão de isenção às pessoas portadoras de deficiência dependerá de avalia-
ção por equipe multiprofissional, realizada em unidade médica da Secretaria da Saúde.

§ 1º A avaliação de que trata o caput deverá levar em conta o comprometimento da capaci-
dade de trabalho, em decorrência da gravidade da deficiência de que é portadora, conside-
rando o impedimento ou a dificuldade no exercício de suas funções orgânicas, bem como as
limitações na execução de atividades de forma autônoma e independente.

Art. 3º Realizada a avaliação, deverá ser entregue à pessoa portadora de deficiência laudo,
do qual deverá constar:

I – dados de identificação;
II – informações sobre a gravidade da deficiência da qual é portadora;
III – manifestação conclusiva sobre o comprometimento da capacidade de trabalho;
IV – declaração sobre a necessidade de um acompanhante, em virtude das limitações de

autonomia e independência;
V – condições de reavaliação.

Parágrafo único. No caso do menor de 14 (quatorze) anos de idade deverá constar do laudo
o mencionado nos incisos I, II, IV e V deste artigo, exigindo-se nova avaliação quando com-
pletar a aludida idade.

Art. 4º De posse do laudo, a pessoa portadora de deficiência poderá se cadastrar junto às
empresas concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo urbano de responsabili-
dade do Estado, na forma a ser disciplinada por resolução do Titular da Pasta que a empre-
sa estiver vinculada.
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Parágrafo único. O cadastramento do acompanhante somente deverá ser efetuado quando
do laudo de avaliação constar sua expressa necessidade.

Art. 5º O Secretário da Saúde, mediante resolução, definirá:
I – a composição da equipe multiprofissional, responsável pela avaliação;
II – as unidades médicas da Pasta capacitadas a realizar a avaliação;
III – modelo do laudo a ser expedido.

Art. 6º Deverá ser dada ampla divulgação dos locais para avaliação e cadastramento, bem
como dos procedimentos exigidos para estes fins.

Art. 7º O uso indevido da isenção de que trata este Decreto acarretará o cancelamento do
cadastramento, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art. 8º Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos será exigida apenas apresentação da car-
teira de identidade para fazer jus ao benefício.

Art. 9º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão das medidas ope-
racionais e administrativas que se fizerem necessárias à efetiva implantação da isenção de que
trata este Decreto.

Art. 10. Ficam os Secretários dos Transportes Metropolitanos e da Infra-Estrutura Viária autori-
zados a editar normas complementares definindo os percursos e linhas de serviços de transpor-
te coletivo urbano, abrangidos por este Decreto, para a consecução dos objetivos nele tratados.

Art. 11. A isenção de que trata o artigo 2º da Lei Complementar n. 666, de 26 de novembro
de 1991, dependerá de decreto específico a ser editado quando das situações de calamidade
pública ou de grave crise social ou econômica.

Art. 12. Os representantes da Fazenda do Estado nas empresas por ela controladas deverão
promover a necessária adaptação dos respectivos Estatutos Sociais às disposições deste De-
creto, de modo a tornar efetiva a isenção nele referida.

Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 34.753/92
[1] Vide Lei Complementar Estadual n. 666, de 26 de novembro de 1991, à pág. 493.

RESOLUÇÃO N. 87,
DE 11 DE ABRIL DE 1992
CRIA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA STM A ASSESSORIA ESPECIAL DE PRIVATIZAÇÃO E

CONCESSÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Criado junto ao Gabinete do Secretário, Assessoria Especial de Privatizações e Concessão de
Serviços e Obras Públicas, com os objetivos de:

I – organizar, supervisionar e acompanhar a execução de projetos e de assuntos relacio-
nados à sua área de atuação, no âmbito da Secretaria, reunindo dados e informa-
ções das unidades administrativas e das entidades supervisionadas;

II – assessorar o Titular da Pasta junto ao Fórum Paulista de Desenvolvimento e a Com-
panhia Paulista de Desenvolvimento;

III – estabelecer as rotinas específicas sobre sua área de atuação difundindo-as, quando
possível, às unidades administrativas e entidades supervisionadas da Secretaria. Esta
Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO STM N. 88,
DE 15 DE ABRIL DE 1992
DISCIPLINA AS ATIVIDADES DAS COMISSÕES DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR E DE FRETAMENTO

METROPOLITANO

O Secretário dos Transportes Metropolitanos,

Considerando o disposto nos artigos 25, VI e 38, inciso II, letra g, do Decreto n. 34.184, de
18 de novembro de 1991;[1]

Considerando a conveniência de atribuir novos encargos à Comissão de Transporte Coletivo
Regular e à Comissão de Fretamento Metropolitano, aprimorando o processo decisório dos
serviços metropolitanos de transporte coletivo;

Considerando, finalmente, a necessidade de ordenar os procedimentos administrativos que
tramitam perante as Comissões, resolve:

Art. 1º Para subsidiar a decisão final da autoridade competente, a Comissão de Transporte
Coletivo Regular passará a opinar sobre os assuntos a seguir relacionados, além das atribui-
ções fixadas no artigo 25 do Decreto n. 34.184/91:

I – criação de linhas metropolitanas de transporte coletivo regular por ônibus;
II – delegação, por meio de permissão ou autorização, dos serviços metropolitanos de

transporte coletivo regular por ônibus;
III – renovações e alterações das condições das permissões e autorizações outorgadas,

inclusive de suas características modais, excluídos, todavia, os aspectos relativos à
operação de linha;

IV – transferência de serviço permitido e substituição de empresa operadora;
V – extinção e suspensão temporária de serviço permitido e autorizado;
VI – estabelecimento e supressão de serviços complementares previstos no artigo 6º do

Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986;[2]

VII – estabelecimento, alteração e supressão de seccionamento tarifário.

Parágrafo único. 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 CTC dispensará, em despacho fundamentado, a audiência da Comissão de Trans-
porte Coletivo Regular.

Art. 2º Para subsidiar a decisão final da autoridade competente, a Comissão de Fretamen-
to Metropolitano passará a opinar sobre os assuntos a seguir relacionados, além das atribui-
ções fixadas no artigo 25 do Decreto n. 34.184/91:

I – pedidos de registro de empresas ou entidades operadoras de serviços metropolita-
nos de transporte coletivo por ônibus, sob o regime de fretamento;

II – renovações dos registros concedidos.

Art. 3º Fica também atribuída às Comissões de Transporte Coletivo Regular e de Fretamen-
to em primeira instância administrativa, os recursos interpostos contra as decisões do Coor-
denador de Transporte Coletivo por Ônibus, a que se refere o artigo 7º da Resolução STM n.
75/92[3] e o artigo 25, II, do Decreto n. 34.184/91, c/c. o artigo 11 de Resolução STM n. 55/92,
observando-se os prazos e a tramitação processual nelas previstos.

Art. 4º Nos termos do artigo 90 do Decreto n. 24.675/86, com as alterações do Decreto n.
27.436/87,[4] a CTC dará publicidade às matérias relacionadas com os incisos I, III, V, VI e VII
do artigo 1º desta Resolução.

§ 1º Após a autuação do expediente e elaboração da proposta técnica e manifestação da
CTC, um resumo da matéria será publicado no DOE, abrindo-se prazo de 10 (dez) dias para
eventuais impugnações.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1992

502 O



§ 2º Cabe à CTC apreciar as impugnações que forem apresentadas, em manifestação funda-
mentada, juntando-as no processo respectivo, ouvindo-se a Comissão de Transporte Coleti-
vo Regular quando for o caso e encaminhando a matéria à decisão da autoridade competente.

Art. 5º Incumbe também à CTC a instrução dos expedientes que devem ser enviados à apre-
ciação das Comissões, encaminhando os assuntos sempre com informação ou parecer técni-
co fundamentado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o seu ingresso na Coordenado-
ria, salvo se houver necessidade de instrução complementar, ou ocorrência de impugnações.

Art. 6º Enviado o expediente às Comissões, a matéria será deliberada também no prazo de
15 (quinze) dias, salvo se houver necessidade de instrução complementar.

Art. 7º As conclusões das Comissões de Transporte Coletivo Regular e de Fretamento Me-
tropolitano terão a forma de deliberação e serão publicadas no DOE.

Parágrafo único. As deliberações das Comissões de Transporte Coletivo Regular e de Freta-
mento Metropolitano sobre as matérias relacionadas nos artigos 1º e 2º desta Resolução po-
derão subsidiar a decisão das autoridades competentes da STM, embora sem caráter de obri-
gatoriedade, e delas não caberá recurso à Chefia de Gabinete da STM.

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Notas sobre a Resolução STM n. 88/92
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[3] Vide Resolução Estadual n. 75, de 24 de março de 1992, à pág. 497.

[4] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.

RESOLUÇÃO STM N. 89,
DE 15 DE ABRIL DE 1992
ESTABELECE NORMAS PARA O REGISTRO CADASTRAL DAS EMPRESAS INTERESSADAS NA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS, POR ÔNIBUS, NA REGIÃO

METROPOLITANA DE SÃO PAULO

O Secretário dos Transportes Metropolitanos,

Considerando as disposições da Lei 7.450, de 16 de julho de 1991,[1] e do Decreto 34.184,
de 18 de novembro de 1991,[2] que instituíram e organizaram a Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos – STM;

Considerando o disposto no Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986,[3] com as alterações
do Decreto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987;[4] e

Considerando o disposto na Lei n. 6.544, de 22 de novembro de 1989,[5] resolve:

Art. 1º Os interessados em participar dos procedimentos seletivos para execução dos ser-
viços de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região Metropolitana de
São Paulo, deverão previamente, requerer sua inscrição no Registro Cadastral junto à Coor-
denadoria de Transporte Coletivo – CTC.

§ 1º É obrigatório o cadastro de empresa que já opera os serviços de que trata o caput deste
artigo estipulando-se o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Resolução,
para o ingresso do pedido de inscrição no Registro Cadastral perante a CTC.
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§ 2º As permissionárias que não se cadastrarem no prazo estipulado no § 1º ficarão impossibili-
tadas de participar dos procedimentos seletivos instaurados pela STM, para execução dos servi-
ços de que trata este artigo, e bem assim, de obter a renovação das permissões já outorgadas.
§ 3º Havendo a instauração de novos procedimentos seletivos no período fixado neste artigo,
será concedido novo prazo para o cadastramento da empresa vencedora, complementando,
se necessário, a documentação apresentada, expedindo-se o Certificado de Registro Cadas-
tral antes da assinatura do Termo de Permissão.
§ 4º Em situações excepcionais, previamente justificadas pela CTC e mediante autorização espe-
cial do Secretário dos Transportes Metropolitanos, poderão participar dos procedimentos seleti-
vos empresas ainda não cadastradas, que atenderem todas as exigências do Edital de Licitação.
Art. 2º O pedido de inscrição se fará mediante requerimento do interessado junto à CTC,
acompanhado de documentos relativos a:

I – personalidade jurídica;
II – capacidade técnica;
III – idoneidade financeira;
IV – regularidade fiscal;
V – cumprimento, pelos interessados na realização de serviços para o Estado, dos en-

cargos previdenciários.
§ 1º Os documentos de que trata este dispositivo são aqueles indicados no artigo 27 da Lei
n. 6.544/89.
§ 2º Para comprovar o atendimento ao disposto no inciso II, o interessado deverá apresentar
atestados fornecidos por órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta Federal, Es-
tadual ou Municipal, especificando a natureza dos serviços prestados, a sua duração, se não
existem fatos impeditivos à sua continuidade e se foram cumpridos de forma satisfatória. Tais
atestados deverão ser datados até 30 (trinta) dias anteriores a sua entrega à CTC.
§ 3º Os documentos mencionados nesta Resolução poderão ser fornecidos no original, por
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgãos de imprensa oficial.
Art. 3º O pedido de inscrição será encaminhado pela CTC, com informação técnica funda-
mentada, à Comissão de Cadastramento, no prazo máximo de 10 (dez) dias salvo se houver
necessidade de complementação de documentos pelo interessado.
§ 1º Havendo necessidade de complementação de documento, a CTC oficiará ao interessa-
do, assinando-lhe prazo para a sua apresentação. Em caso de descumprimento ou inércia, o
pedido de inscrição será arquivado, com as conseqüências previstas no § 2º do artigo 1º.
§ 2º Julgando satisfatórios os documentos, a Comissão de Cadastramento deferirá o registro,
ou, em caso contrário, denegará o pedido de inscrição, 10 (dez) dias após receber o proces-
so. Em qualquer caso, sua decisão fundamentada e motivada, será publicada no Diário Ofi-
cial do Estado – DOE.
§ 3º Após a publicação da decisão favorável da Comissão de Cadastramento, a CTC, no prazo
de 10 (dez) dias, expedirá o Certificado de Registro Cadastral, que terá validade de 1 (um) ano.
Art. 4º O Certificado de Registro Cadastral constituirá prova das condições gerais da capa-
cidade para habilitação nos procedimentos seletivos, mas não exime o interessado da com-
provação de condições específicas que forem exigidas nos procedimentos seletivos que vie-
rem a ser instaurados para a execução dos serviços de transporte regular por ônibus.
Art. 5º O pedido de inscrição no Registro Cadastral, para efeito de qualificação, deverá ser
atualizado anualmente, renovando-se também os certificados, sob pena de aplicação do § 2º
do artigo 1º.
Parágrafo único. Toda alteração ocorrida na empresa, quanto à sua personalidade jurídica, ca-
pacidade técnica e idoneidade financeira deverá ser comunicada, no prazo de 30 (trinta) dias
após a sua ocorrência, à Comissão de Cadastramento, através da CTC.
Art. 6º O desatendimento de qualquer das exigências aqui estabelecidas, dará motivo à
suspensão ou cancelamento da inscrição no Registro Cadastral.
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Art. 7º Nos termos da Lei n. 6.544/89, das decisões relacionadas com o cadastramento ca-
berá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo, ao Chefe de Gabinete,
por intermédio da Comissão de Cadastramento, a contar de intimação do ato no Diário Oficial.

Parágrafo único. A Comissão de Cadastramento poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso, devidamente informado,
devendo ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias contados de seu recebimento.

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, exceto para os casos
de procedimentos seletivos já instaurados, revogada expressamente a Resolução SHDU n.
29, de 24 de abril de 1989.

Notas sobre a Resolução STM n. 89/92
[1] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[2] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[3] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[4] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.

[5] Vide Lei Estadual n. 6.544, de 22 de novembro de 1989, à pág. 439.

RESOLUÇÃO STM N. 98,
DE 7 DE MAIO DE 1992
DISCIPLINA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

METROPOLITANOS – STM E PELA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO

PAULO S/A. – EMTU, RELATIVAS AO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TARIFÁRIO,
ECONÔMICO E FINANCEIRO DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS

O Secretário dos Transportes Metropolitanos,

Considerando as disposições da Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991,[1] que criou a Secretaria de
Estado dos Transportes Metropolitanos – STM, estabelecendo suas competências e atribuições
e, bem assim, do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991,[2] que fixou a sua estrutura;

Considerando as disposições do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986,[3] com as mo-
dificações operadas pelo Decreto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987,[4] e demais normas
subseqüentes baixadas pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos – SNM, ou pela Secre-
taria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SHDU;

Considerando, finalmente a necessidade de harmonizar os dispositivos anteriormente existen-
tes com a atual Lei n. 7.450/91 e respectivo Regulamento, definindo a área de atuação da
EMTU e aperfeiçoando os procedimentos para o desenvolvimento das atividades relativas ao
planejamento, acompanhamento e controle tarifário, econômico e financeiro realizados con-
juntamente pela STM e pela EMTU, resolve:

Art. 1º As atividades realizadas pela STM e EMTU relativas ao levantamento permanente dos
custos de transportes, monitorações contábeis das operadoras, estudos e programas de in-
tegração tarifária intra e intermodal, manutenção de cadastro de dados operacionais, econô-
micos e financeiros do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo por Ônibus, são discipli-
nadas pelas disposições legais e regulamentares da legislação metropolitana de transporte e
pelas normas constantes desta Resolução.
Art. 2º Compete à Coordenadoria de Transporte Coletivo – CTC:

I – estabelecer programas diretrizes, normas e procedimentos técnicos e administrativos
para a programação periódica das atividades descritas no artigo 1º desta Resolução;

1992 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

505O



II – definir e propor padrões metodológicos para o cálculo das tarifas e preços dos ser-
viços metropolitanos de transporte;

III – propor ao titular da Pasta os critérios e valores para a fixação das tarifas e preços dos
serviços metropolitanos de transporte;

IV – executar a política tarifária e de preços, e das respectivas integrações intra e intermo-
dais dos serviços metropolitanos de transporte;

V – autorizar redução e arredondamentos tarifários, quando solicitados pelas empresas
operadoras;

VI – implantar, manter e atualizar Banco de Dados com informações de caráter técnico,
operacional, econômico e financeiro necessárias à execução de suas atribuições;

VII – receber, registrar, distribuir, expedir documentos, bem como responsabilizar-se pela
abertura e andamento dos processos administrativos relacionados com as atividades
regulamentadas pela presente Resolução.

§ 1º Para as finalidades constantes deste artigo, a CTC expedirá, quando for o caso, Porta-
rias numeradas e datadas, sempre em consonância com a diretriz definida nesta Resolução.
§ 2º A EMTU fornecerá, quando solicitada pela CTC, informações para a implantação e ma-
nutenção do Banco de Dados da STM.
Art. 3º Compete à EMTU:

I – atualizar e aferir os parâmetros operacionais e de custo, e, bem assim, elaborar as
planilhas tarifárias para os serviços comum, seletivo e especial que compõem o Sis-
tema Metropolitano de Transporte Coletivo Regular por Ônibus;

II – emitir e distribuir as tabelas de tarifas;
III – propor as formas de tarifação e de políticas tarifárias;
IV – elaborar, quando solicitada, os estudos de integração tarifária intra e intermodal;
V – elaborar os relatórios de desempenho operacional, econômico e financeiro das em-

presas operadoras;
VI – realizar os estudos de viabilidade econômico-financeira por linha e por empresa

operadora;
VII – receber, processar e sistematizar as informações fornecidas pelas empresas opera-

doras, compreendendo relatórios de operação, demonstrativos de receita operacional,
demonstrativos de consumo de materiais, evolução do quadro de pessoal e despe-
sas, relação veículos cadastrados;

VIII – realizar monitorações contábeis periódicas junto às empresas operadoras;
IX – prestar apoio técnico e administrativo à CTC, quando solicitado expressamente pelo

seu Coordenador.
Parágrafo único. Os estudos técnicos e relatórios periódicos desenvolvidos pela EMTU, por
solicitação da CTC, atenderão às diretrizes e indicações por esta estabelecidas, devendo es-
tar sempre acompanhados das informações técnicas e de caráter metodológico que emba-
saram a elaboração do documento.
Art. 4º Todas as solicitações dos interessados e demais assuntos relativos às atividades obje-
to desta Resolução, salvo quando o peculiar interesse da EMTU, serão recebidos e protoco-
lados na Sessão de Comunicações Administrativas da STM, que os encaminhará à CTC.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial a Resolução SNM n. 103, de 8 de junho de 1988.

Notas sobre a Resolução STM n. 98/92
[1] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[2] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[3] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[4] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.
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LEI N. 7.835,
DE 8 DE MAIO DE 1992
DISPÕE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE

SERVIÇOS PÚBLICOS, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

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

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º A concessão de obras públicas e a concessão e a permissão de serviços públicos
reger-se-ão por esta Lei e pelo disposto nos regulamentos, editais de licitação e respectivos
contratos ou atos de permissão.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Poder Concedente: o Estado, titular da obra ou do serviço público objeto da conces-

são ou permissão;
II – concessão de obra pública: a delegação contratual, a empresa individual ou coletiva ou a

consórcio de empresas, da construção, reforma, ampliação ou conservação e da explora-
ção pelo concessionário, por sua conta e risco e por prazo certo, de obra pública desti-
nada ao uso do povo, remunerada basicamente pela cobrança de tarifas dos usuários;

III – concessão de serviço público: a delegação contratual, a empresa individual ou coleti-
va ou a consórcio de empresas, da prestação de serviço público, por sua conta e ris-
co e por prazo certo, remunerada basicamente pela cobrança de tarifas dos usuários;

IV – permissão de serviço público: a delegação unilateral, discricionária e precária, a em-
presa individual ou coletiva ou a consórcio de empresas, da prestação de serviço de
utilidade pública, por sua conta e risco, remunerada por tarifa cobrada dos usuários,
feita em situações excepcionais, caracterizadas pela urgência.

Art. 3º A concessão de obra e de serviço público subordinada à existência de interesse públi-
co previamente justificado, será sempre precedida de licitação, na modalidade de concorrência.

Parágrafo único. O Governador do Estado, mediante ato próprio ou por delegação, definirá o ob-
jeto, a área de atuação, o prazo e as diretrizes que deverão ser observados no edital de licitação
e no contrato, inclusive as situações de eventual ocorrência de subconcessão de serviços.

Art. 4º A concorrência obedecerá às normas da legislação sobre licitações e contratos e so-
mente será dispensável:

I – nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;
II – 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;

III – quando não acudirem interessados à licitação e esta não puder ser repetida sem pre-
juízo para a Administração, mantidas neste caso as condições preestabelecidas.

§ 1º A concorrência será inexigível quando comprovadamente inexistir qualquer possibilidade
de competição.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II deste artigo, a delegação deverá ser feita por
meio de permissão de serviço público.

Art. 5º O edital de licitação deverá prever que o julgamento seja feito em função do preço
proposto pelo concorrente, salvo quando relevantes razões de interesse público, devidamen-
te justificadas, recomendem a utilização de outro critério objetivo, dentre os demais critérios
fixados no artigo 42 da Lei n. 6.544, de 22 de novembro de 1989.[1]

Art. 6º O Poder Concedente colocará à disposição dos licitantes os estudos, de que dispu-
ser, sobre a viabilidade do serviço ou da obra objeto da concessão.
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Capítulo II
Do Contrato de Concessão de Serviço

Art. 7º A concessão de serviço público será formalizada mediante contrato, ao qual se aplica-
rão as normas da legislação sobre licitações e contratos e as demais regras pertinentes desta Lei.

Art. 8º São cláusulas essenciais no contrato as relativas a:
I – objeto, área de prestação do serviço e prazo;
II – modo, forma e condições da prestação do serviço, com a indicação, quando for o

caso, de padrões de qualidade e de metas e prazos para seu aperfeiçoamento;
III – obrigação de execução das obras necessárias à prestação de serviço, com fixação

dos respectivos prazos de início e conclusão e com especificação, quando for o
caso, da forma e condições de seu pagamento pelo Poder Concedente;

IV – direitos e deveres dos usuários e condições para que estes obtenham e possam uti-
lizar o serviço;

V – critérios para fixação e alteração da tarifa, com previsão da periodicidade e dos pa-
râmetros de cálculo dos reajustamentos, bem como especificação de outras fontes
acessórias de receita, quando for o caso;

VI – mecanismos e critérios para o ressarcimento do concessionário em caso de redução
ou estabilização da tarifa por motivo de interesse público relevante;

VII – valor dos recursos a serem aplicados e suas fontes de origem;
VIII – constituição de provisões para eventuais depreciações;
IX – garantias para a adequada execução do contrato;
X – casos de extinção da concessão;
XI – hipóteses em que será cabível a reversão dos bens aplicados no serviço;
XII – forma de fiscalização do serviço;
XIII – obrigatoriedade, forma e prazo de prestação de contas pelo concessionário;
XIV – exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas, na forma estabe-

lecida pelo Poder Público e das planilhas de cálculo do custo do serviço;
XV – responsabilidade das partes, penalidades a que se sujeita o concessionário e indica-

ção das autoridades competentes para aplicá-las;
XVI – penalidades aplicáveis aos usuários pelo não cumprimento de obrigações legais ou

regulamentares pertinentes à utilização do serviço;
XVII – indenizações devidas e critérios para o seu cálculo, quando for o caso;
XVIII – critérios para fixação de valores provisórios para indenização, nos casos de encam-

pação ou resgate;
XIX – eventual outorga de poderes ao concessionário para promover as desapropriações

ou constituir as servidões administrativas necessárias à execução do serviço conce-
dido, com definição expressa de sua responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

XX – possibilidade de prorrogação do prazo da concessão, desde que prevista no edital
de licitação;

XXI – foro competente e modo amigável para solução das divergências contratuais;
XXII – outras cláusulas peculiares ao objeto da concessão.

Art. 9º Incumbe ao concessionário a execução direta e pessoal do serviço concedido, ca-
bendo-lhe responder, independentemente de dolo ou culpa, por todos os prejuízos causados
ao Poder Público, aos usuários e a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão com-
petente exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1º É vedada a subconcessão total ou parcial do serviço salvo quando feita por entidade da
Administração Descentralizada, observado o disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º desta Lei e
sua previsão ficar justificada já no edital de licitação e no contrato.

§ 2º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, o concessionário poderá
contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares,
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desde que isso não implique transferência da prestação do serviço público concedido, one-
ração de seu custo ou detrimento de sua qualidade.

§ 3º As contratações feitas pelo concessionário, nos termos do disposto no parágrafo ante-
rior, serão regidas, pelo direito privado, não se estabelecendo nenhuma relação jurídica entre
os terceiros contratados e o Poder Concedente.

Art. 10. O prazo do contrato de concessão, fixado no edital de licitação, deverá atender, em
cada caso, ao interesse público e às necessidades ditadas pelo valor do investimento.

Parágrafo único. Será admitida a prorrogação do contrato de concessão, desde que prevista
no edital, tendo em vista sempre as exigências de continuidade na prestação do serviço.

Capítulo III
Da Remuneração do Concessionário e da Política Tarifária

Art. 11. A tarifa, cobrada diretamente dos usuários, é o componente da remuneração devida
ao concessionário, devendo ser fixada segundo critérios que propiciem harmonia entre a exi-
gência de prestação e de manutenção de serviço adequado e a justa remuneração da empre-
sa concessionária.

Parágrafo único. O Poder Concedente poderá estabelecer ainda, em favor do concessionário,
de acordo com as peculiaridades do serviço, outras fontes acessórias de receita, na forma pre-
vista no edital, as quais deverão ser consideradas de modo a assegurar a modicidade da tarifa.

Art. 12. A tarifa será atualizada segundo critérios e prazos fixados no edital.

Parágrafo único. Eventuais distorções decorrentes da atualização de que trata este artigo se-
rão corrigidas, em casos excepcionais, mediante revisão da tarifa, levando-se em conta a va-
riação do custo do serviço e a receita oriunda de fontes acessórias.

Art. 13. O cálculo do custo será efetuado com base em planilha aprovada pela Secretaria de
Estado a que se vincula o serviço, por meio de seus órgãos técnicos ou entidades autárquicas.

§ 1º As planilhas de custos deverão conter os parâmetros, os coeficientes técnicos e a meto-
dologia de cálculo, usualmente aceitos, em função do tipo de serviço delegado.

§ 2º Sempre que as circunstâncias e o interesse público recomendarem, a elaboração das pla-
nilhas de custo será objeto de parecer de auditoria independente.

§ 3º Fica assegurado ao concessionário o direito de acompanhar os trabalhos previstos nes-
te artigo.

Art. 14. É lícito ao Poder Concedente por motivo de interesse público relevante, estabilizar ou
reduzir o valor das tarifas, de forma a garantir sua modicidade ao usuário, desde que assegu-
re ao concessionário a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Capítulo IV
Dos Direitos e Deveres do Poder Concedente

Art. 15. Incumbe ao Poder Concedente:
I – regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II – modificar unilateralmente as disposições regulamentares do serviço, para melhor ade-

quação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
III – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas do

contrato;
IV – fixar e rever as tarifas;
V – estimular a eficiência do serviço e a modicidade das tarifas;
VI – zelar pela boa qualidade do serviço, receber e apurar queixas e reclamações dos

usuários;
VII – estimular a competitividade e a livre concorrência, quando pertinentes, para raciona-

lizar, melhorar e ampliar a disponibilidade do serviço;
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VIII – estimular a associação dos usuários para a defesa de seus interesses relativos ao
serviço, inclusive para sua fiscalização;

IX – declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra públi-
ca, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes ao
concessionário, caso em que será deste a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

X – intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a concessão, nos casos e nas
condições previstos em lei e no contrato;

XI – aplicar as penalidades legais e contratuais.

Capítulo V
Dos Direitos e Deveres do Concessionário

Art. 16. Incumbe ao concessionário:
I – prestar serviço adequado a todos os usuários;
II – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares de serviço e as cláusulas con-

tratuais;
III – cobrar as tarifas, conforme fixadas pelo Poder Concedente;
IV – zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço;
V – usar o domínio público necessário à execução do serviço, observando a sua afeta-

ção e a legislação pertinente;
VI – manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
VII – promover as desapropriações, na forma autorizada pelo Poder Concedente;
VIII – manter regularmente escriturados os seus livros e registros contábeis e organizados

os arquivos, documentos e anotações, de forma a possibilitar a inspeção, a qualquer
momento, pelos encarregados da fiscalização;

IX – franquear o acesso dos encarregados da fiscalização, em qualquer época, aos lo-
cais, obras, instalações e equipamentos compreendidos na concessão;

X – prestar ao Poder Público contas da gestão do serviço.

Art. 17. Para os fins do disposto no inciso do artigo anterior, serviço adequado é o que
atende ao interesse público e corresponde às exigências de qualidade, continuidade, regu-
laridade, eficiência, atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança.

Parágrafo único. Entende-se por atualidade do serviço o uso de métodos, instalações e equi-
pamentos que correspondam a padrões de modernidade e avanço tecnológico, bem como a
sua ampliação, na medida das necessidades dos usuários.

Capítulo VI
Dos Direitos e Deveres dos Usuários

Art. 18. São direitos e deveres dos usuários:
I – receber serviço adequado;
II – receber do Poder Público e do concessionário informações adequadas e claras, so-

licitadas para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
III – levar ao conhecimento do Poder Público e do concessionário as irregularidades de

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
IV – denunciar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo concessioná-

rio, na prestação do serviço público;
V – cumprir as obrigações legais ou regulamentares pertinentes à utilização do serviço.

Capítulo VII
Da Extinção da Concessão

Art. 19. Extingue-se a concessão por:
I – término do prazo;
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II – anulação;
III – caducidade;
IV – rescisão amigável ou judicial;
V – encampação ou resgate;
VI – falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do ti-

tular, no caso de empresa individual.

Art. 20. Extinta a concessão, por qualquer motivo, retornam ao Poder Concedente os direi-
tos e privilégios delegados, com reversão dos bens vinculados à prestação do serviço.

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o Poder Concedente assumirá imediatamente o servi-
ço e poderá ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos huma-
nos vinculados à sua prestação.

§ 2º O Poder Concedente procederá aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários,
no prazo de 90 (noventa) dias contados da assunção do serviço, salvo na hipótese de término
do prazo contratual, quando essas providências deverão ser adotadas com antecedência.

§ 3º A reversão, ao término do prazo contratual, será feita sem indenização, salvo quando
ocorrer a hipótese de implementação do capital ainda não amortizado, deduzida a deprecia-
ção dos bens, proveniente de seu desgaste ou de sua obsolescência.

Art. 21. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará a aplicação das sanções contra-
tuais ou a declaração de caducidade, com rescisão unilateral do contrato.

Art. 22. A caducidade poderá ser declarada, mediante procedimento sumário que assegure
ao concessionário o direito de defesa, nos seguintes casos:

I – inadequação ou deficiência da prestação do serviço;
II – perda ou comprometimento das condições econômicas, financeiras, técnicas ou

operacionais necessárias ao desenvolvimento do contrato;
III – descumprimento de obrigações legais, regulamentares ou contratuais;
IV – paralisação do serviço, sem justa causa;
V – inadimplemento de obrigações financeiras garantidas na forma dos artigos 29, 30 e

31 desta Lei.

Art. 23. Declarada a caducidade, caberá ao Poder Concedente:
I – assumir a execução do objeto do contrato, no local e no estado em que se encontrar;
II – ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execução do serviço, necessários à sua continuidade;
III – reter e executar a garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo

Poder Público;
IV – promover, no caso do inciso V do artigo 22, atendidas as prescrições legais, a

transferência da execução do serviço a concessionário que assuma as obrigações
financeiras;

V – aplicar penalidades.

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o concessionário somente fará jus à indenização corres-
pondente aos bens que reverterem ao Poder Concedente e cujo valor não tenha sido alcançado
por depreciação ou amortização do ativo, descontado o valor dos danos causados e quan-
do convier, das obrigações financeiras não satisfeitas.

§ 2º Declarada a caducidade, não resultará para o Poder Concedente qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações e compromissos com terceiros
ou empregados do concessionário.

Art. 24. Encampação ou resgate é a rescisão unilateral do contrato, com a imediata retomada
do serviço pelo Poder Concedente, antes do término do prazo da concessão, por motivos de
interesse público ou conveniência administrativa, devidamente justificados.
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Parágrafo único. O ato de encampação é privativo do Chefe do Executivo e sua efetivação
deve ser seguida de justa indenização, sendo obrigatória a antecipação de valores provisórios,
nos termos estabelecidos no contrato.

Art. 25. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do concessionário, me-
diante ação judicial específica, no caso de descumprimento pelo Poder Concedente de obri-
gações legais, regulamentares ou contratuais, respeitado o direito às indenizações.

Art. 26. O término antecipado da concessão, resultante de rescisão amigável, será obrigato-
riamente precedido de justificação que demonstre o interesse público do distrato, devendo o
respectivo instrumento conter regras claras e pormenorizadas sobre a composição patrimo-
nial decorrente do ajuste.

Capítulo VIII
Da Intervenção

Art. 27. A intervenção será cabível, em caráter excepcional, com o fim exclusivo de assegu-
rar regularidade e adequação na execução do serviço, bem como o fiel cumprimento das nor-
mas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

§ 1º A intervenção far-se-á por ato motivado do Poder Concedente, que conterá a designa-
ção do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e limites da medida.

§ 2º Terminado o período de intervenção, que não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta)
dias, o interventor proporá ao Poder Público a devolução do serviço ao concessionário ou a
extinção da concessão.

§ 3º Caberá intervenção, como medida preliminar à declaração de caducidade, especialmen-
te nos casos de inadimplemento de obrigações financeiras garantidas na forma dos artigos
29, 30 e 31 desta Lei.

Art. 28. Declarada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de quinze dias, ins-
taurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e
apurar responsabilidades, assegurado direito de ampla defesa.

§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamen-
tares ou os princípios da Administração Pública, será declarada a sua invalidade, devendo o ser-
viço ser imediatamente devolvido ao concessionário, sem prejuízo de seu direito à indenização.

§ 2º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído
no prazo de até 90 (noventa) dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção, aplican-
do-se o disposto no parágrafo anterior.

Capítulo IX
Das Garantias de Financiamento e de Desempenho

Art. 29. O concessionário poderá oferecer, mediante anuência do Poder Concedente, os cré-
ditos e as receitas a que fizer jus em razão do contrato de concessão, como garantia de fi-
nanciamento obtido para investimento nos serviços correspondentes.

Art. 30. Poderão ser estabelecidas outras garantias nos contratos de financiamento, median-
te anuência do Poder Concedente, desde que não haja prejuízo à prestação do serviço e que
a medida atenda à lei e aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Art. 31. O edital de licitação poderá prever a instituição de fundo financeiro ou de seguro-garan-
tia de obrigação contratual, objetivando assegurar a plena execução do contrato pelas partes.

Capítulo X
Da Concessão de Obra Pública

Art. 32. O disposto nesta Lei aplica-se à concessão de obra pública, atendidas suas peculia-
ridades e observados os seguintes preceitos:
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I – o Poder Concedente, poderá, a seu critério, conforme ficar expressamente previsto
no contrato de concessão, autorizar o concessionário a contratar terceiros para a
execução parcial dos trabalhos de construção, reforma, ampliação ou conservação
da obra concedida, bem como exigir-lhe garantia de desempenho tendo em vista o
fiel cumprimento das obrigações assumidas;

II – além da tarifa, o concessionário de obra pública poderá ser remunerado, nos termos
previstos no edital e no contrato, dentre outras fontes, pela renda proveniente de con-
tribuição de melhoria instituída pelo Poder Público, pela renda derivada da exploração,
direta ou indireta, de áreas de serviço, lazer ou repouso, na faixa de domínio da obra
pública ou em zona integrada ao patrimônio público por desapropriação extensiva ou
qualquer outra forma, bem como pela receita decorrente de projetos associados;

III – no caso de investimento de recursos públicos na obra dada em concessão, o contrato
deverá prever mecanismos que permitam ampla fiscalização de sua adequada utilização.

Parágrafo único. O valor e a forma de pagamento da contribuição de melhoria, a que se refe-
re o inciso II, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
Administração, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeita-
dos os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.

Capítulo XI
Da Permissão de Serviço

Art. 33. A permissão de serviço público será formalizada mediante ato apropriado, ao qual se
aplicarão, subsidiariamente, as normas da legislação sobre licitações e contratos e, no que
couber, as disposições desta Lei relativas às concessões.

Art. 34. A permissão de serviço público somente poderá subsistir enquanto perdurar a situa-
ção de urgência que a tenha justificado.

Parágrafo único. O Poder Concedente poderá, mediante ato justificado e vinculado ao efetivo
atendimento do interesse público, revogar a qualquer tempo a permissão, sem que o permis-
sionário tenha direito a qualquer indenização, vedada, nessa hipótese, a reversão de bens.

Capítulo XII
Disposições Finais

Art. 35. Sem prejuízo dos demais meios e instrumentos de controle e fiscalização, ao Poder
Concedente caberá designar comissão especial para realizar auditoria contábil e financeira no
concessionário ou permissionário, com o objetivo de apurar qualquer matéria de interesse pú-
blico previamente definida.

Art. 36. O regulamento específico da concessão deverá prever a constituição de uma comis-
são de acompanhamento e fiscalização, no prazo de 90 (noventa) dias, com caráter opinativo,
composta por representantes, em igual número, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e
dos usuários.

Art. 37. O Estado, mediante convênios, poderá coordenar com os municípios a outorga de
concessão de serviço ou obra pública de interesse local ou regional.

Art. 38. O Poder Executivo submeterá à Assembléia Legislativa, fazendo constar da lei de
diretrizes orçamentárias as metas e prioridades nos diversos campos da Administração Públi-
ca, quanto às concessões de obras e serviços públicos.

Art. 39. Esta Lei e suas Disposições Transitórias entrarão em vigor na data de sua publicação.

Disposições Transitórias

Art. 1º A partir da data da publicação desta Lei ficam extintas todas as concessões outor-
gadas sem licitação, cujos serviços e obras não tenham sido iniciados, ressalvados os casos
de dispensa ou inexigibilidade fundados na legislação então vigente.
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Art. 2º As concessões e permissões outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei
consideram-se válidas pelo prazo previsto no ato de outorga, devendo o Poder Público pro-
ceder à sua revisão, a fim de adequá-las aos termos da lei.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Nota sobre a Lei n. 7.835/92
[1] Vide Lei Estadual n. 6.544, de 22 de novembro de 1989, à pág. 439.

LEI N. 7.857,
DE 22 DE MAIO DE 1992
DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DA RELAÇÃO DAS COMPRAS, BEM

COMO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA,
INDIRETA OU FUNDACIONAL DE QUALQUER DOS PODERES DO ESTADO

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

Art. 1º Os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes do Estado, farão publicar, no Diário Oficial do Estado, até o dia 15 do mês subse-
qüente, a relação das compras efetuadas, bem como das obras e serviços contratados e res-
pectivos aditamentos, celebrados no mês, com valor superior a 7.800 (sete mil e oitocentas)
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo.

§ 1º A relação das compras deverá enumerar as quantidades e especificações sucintas com
os preços unitários e totais dos materiais adquiridos.

§ 2º A relação dos serviços e obras deverá conter os preços unitários, quantidades e preços
totais, sua especificação sucinta, período de vigência do contrato e os critérios de reajuste.

Art. 2º Serão publicadas, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado, até o dia 15 do
mês subseqüente, as relações de pagamentos, de desapropriações amigáveis ou judiciais, de
compras e alienações de imóveis, ocorridos no mês, com valor superior a 7.800 (sete mil e oi-
tocentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A relação de compras e alienações de imóveis, a que se refere o caput, será
acompanhada das características dos bens e dos respectivos preços.

Art. 3º Os órgãos do Poder Executivo e as entidades da Administração Indireta, inclusive
fundacional, encaminharão à Assembléia Legislativa:

I – os editais completos das licitações de obras, serviços, compras, alienações, conces-
sões e locações, até 48 (quarenta e oito) horas após sua instauração;

II – a relação dos qualificados e dos convidados nos casos de tomada de preços e convite.

Parágrafo único. Por edital completo entende-se o conjunto de peças fornecido aos licitantes.

Art. 4º Os órgãos e entidades referidos no artigo anterior encaminharão à Assembléia Legis-
lativa, até o dia 15 do mês subseqüente, cópias dos contratos e do decisório da Comissão
Julgadora, ou, na ausência destes, de outro instrumento equivalente, de compras, obras e
serviços celebrados no mês, com valor superior a 7.800 (sete mil e oitocentas) Unidades Fis-
cais do Estado de São Paulo.

Parágrafo único. Os contratos de valores inferiores ao fixado no caput ficarão classificados e
ordenados na sede do órgão contratante, de modo a permitir fácil consulta ao público.

Art. 5º A Assembléia Legislativa manterá os documentos a que se referem os artigos 3º e 4º
classificados e ordenados, podendo, se julgar conveniente, solicitar outros elementos e informações.
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Art. 6º Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade poderá encaminhar à As-
sembléia Legislativa denúncias sobre irregularidades para a devida apuração.

Art. 7º O Poder Executivo expedirá instruções aos representantes da Fazenda do Estado
nas empresas referidas no artigo 2º, inciso II, do Decreto-lei Complementar n. 7, de 6 de no-
vembro de 1969, para concretização das providências necessárias à efetivação das medidas
de que trata esta Lei.

Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações pró-
prias do orçamento.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

LEI N. 7.861,
DE 28 DE MAIO DE 1992
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONSTITUIR A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS –
CPTM, 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 constituir uma sociedade de economia mista,
sob a denominação de Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o fim es-
pecial de explorar os serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas
entidades regionais do Estado de São Paulo, compreendendo as regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, na forma do artigo 158 da Constituição do Estado
de São Paulo.

§ 1º A sociedade prevista neste artigo será vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes
Metropolitanos.

§ 2º Nas regiões ainda não institucionalizadas, a CPTM poderá exercer suas atividades me-
diante convênio com os municípios interessados, ou contrato com as entidades operadoras
dos sistemas locais.

Art. 2º A sociedade terá sede e foro em município da Região Metropolitana de São Paulo e
prazo de duração ilimitado, podendo instituir filiais, agências ou escritórios em outras entida-
des regionais que venham a ser criadas no Estado.

Art. 3º O capital social inicial da CPTM será de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cru-
zeiros), dividido em ações ordinárias nominativas, reservada a maioria absoluta ao Estado de
São Paulo, que poderá integralizá-las em dinheiro ou em bens e direitos, e participar do capi-
tal diretamente ou por entidades de sua administração descentralizada.

§ 1º A Ferrovia Paulista S/A. – FEPASA poderá integralizar parte do capital da sociedade me-
diante a conferência de bens, móveis e imóveis, direitos, equipamentos e instalações da rede
ferroviária por ela utilizada no transporte urbano ou metropolitano de passageiros, em opera-
ção na data da publicação desta Lei.

§ 2º As empresas que tenham por objeto a prestação de serviços de transporte urbano ou
metropolitano de passageiros, nas entidades regionais do Estado de São Paulo, poderão in-
tegralizar as ações que subscreverem mediante a conferência de ações representativas do
seu próprio capital.
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Art. 4º A CPTM terá por objeto:
I – planejamento, estudo, projeto, construção, implantação, exploração e manutenção

das obras e serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas en-
tidades regionais do Estado de São Paulo;

II – execução das obras e dos serviços complementares ou correlatos, necessários à in-
tegração do sistema de transporte por ela operado ao complexo urbanístico das ci-
dades servidas pelo sistema;

III – operação de conexões intermodais de transporte de passageiros, no sistema por ela
explorado, como terminais, estacionamentos e outras correlatas;

IV – prestação a terceiros de serviços de transporte de cargas, ou de passageiros, de
passagem pelo território por ela servido;

V – comercialização de marca, patente, nome e insígnia; comercialização de áreas e es-
paços para propaganda; prestação de serviços complementares de suporte ao usuá-
rio, por si ou por meio de terceiros, com ou sem cessão de uso predial;

VI – comercialização de tecnologia, direta ou indiretamente, em sociedades ou em consór-
cios; prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e apoio técnico; prestação de
serviços de operação e manutenção de equipamentos; construção e implantação
de sistemas de transporte e terminais de passageiros, no País ou no exterior; e

VII – edição de jornais, revistas e outras publicações de caráter técnico ou comercial.

Art. 5º No cumprimento de seus objetivos, a CPTM atenderá às diretrizes estabelecidas pelo
Governo do Estado e, em especial, às determinações da Secretaria de Estado dos Transpor-
tes Metropolitanos, podendo:

I – subscrever ações de empresas das quais o Poder Público detenha o controle acio-
nário e cujas atividades se relacionem com os serviços de transporte de passageiros
em entidades regionais;

II – celebrar convênios e contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado; e

III – promover desapropriações.

Art. 6º A sociedade será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria
Executiva, e fiscalizada por um Conselho Fiscal.

§ 1º O Conselho de Administração terá, no máximo, 7 (sete) membros, sendo 1 (um) repre-
sentante dos empregados e 1 (um) representante dos acionistas minoritários.

§ 2º O Conselho de Administração será presidido pelo Secretário do Estado dos Transportes
Metropolitanos.

§ 3º O Conselho Fiscal terá, no máximo, 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) representante dos
acionistas minoritários.

Art. 7º O Conselho de Administração fixará as metas de atuação da Diretoria Executiva, nos
moldes do setor privado, de forma a promover a condução dos negócios da sociedade de ma-
neira empresarial, mediante controle dos resultados, podendo utilizar-se do contrato de gestão
e, se for o caso, ser exigida garantia da gestão, nos termos do artigo 148 da Lei Federal
n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 8º A Diretoria Executiva contará com um Presidente e, no máximo, mais 4 (quatro) diretores,
e atuará consoante o disposto no artigo anterior e em conformidade com as normas estatutárias.

Art. 9º A CPTM manterá padrão de gestão empresarial, tanto na área administrativa quanto
na operacional, de acordo com indicadores de desempenho a serem definidos por ato do Se-
cretário de Estado dos Transportes Metropolitanos.

Art. 10. Todos os serviços prestados pela sociedade serão remunerados, ressalvadas as ex-
ceções previstas em lei.

Art. 11. O regime jurídico do pessoal da sociedade será, obrigatoriamente, o da legislação
trabalhista e previdenciária.
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§ 1º As admissões de empregados serão feitas, obrigatoriamente, mediante processo seleti-
vo, salvo para os cargos e funções em comissão ou de confiança, na forma a ser definida em
regulamento interno.

§ 2º A admissão de pessoal para o Sistema Operacional da Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos – CPTM fica condicionada, além da aprovação em processo seletivo, à observân-
cia de um dos critérios abaixo:
1 – experiência mínima de 4 (quatro) anos em atividades em transporte ferroviário metropolitano;
2 – aptidão comprovada através de certificado de freqüência e aproveitamento em curso téc-

nico profissionalizante reconhecido, ou promovido pela própria empresa.

Art. 12. A CPTM deverá assumir os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana de
São Paulo, operados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU e pela Ferrovia
Paulista S/A. – FEPASA, de forma a assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços, para
isso podendo efetuar os necessários acordos operacionais.

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo, a CPTM poderá celebrar con-
tratos de prestação de serviços, gerenciamento de bens, ou quaisquer serviços de transporte
de passageiros sobre trilhos ou guiados, de outras empresas ligadas ao sistema de trans-
porte de passageiros na Região Metropolitana de São Paulo.

Art. 13. Para atender às despesas decorrentes da execução desta Lei, fica o Poder Executi-
vo autorizado a:

I – abrir, na Secretaria dos Transportes Metropolitanos, créditos especiais até o limite de
Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), destinados à cobertura dos dis-
pêndios necessários à instalação dos serviços da Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos – CPTM;

II – proceder à incorporação institucional da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos –
CPTM ao orçamento do Estado, neste exercício ou no próximo, promovendo, se neces-
sário, a abertura de créditos adicionais suplementares, voltados a subvenções econômi-
cas, e à integralização das parcelas de seu capital subscritas pela Fazenda do Estado.

Parágrafo único. Os valores dos créditos adicionais a que se referem os incisos deste artigo serão
cobertos na forma prevista no § 1º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 14. À Procuradoria-Geral do Estado incumbem as medidas necessárias para a regulari-
zação da sociedade.

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

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

RESOLUÇÃO STM N. 101,
DE 28 DE MAIO DE 1992
DISCIPLINA AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DA ISENÇÃO

DO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DE ÂMBITO METROPOLITANO, SOB

RESPONSABILIDADE DO ESTADO, CONCEDIDA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, considerando as disposições da Lei Comple-
mentar Estadual n. 666, de 26.11.91,[1] autorizando o Poder Executivo a conceder a isenção
de tarifas de transporte coletivo urbano às pessoas portadoras de deficiências e as determi-
nações do Decreto n. 34.753, de 1º.04.92,[2] que a regulamentou,

Considerando que a compete a esta Secretaria disciplinar os serviços de transporte coletivo
na Região Metropolitana da Grande São Paulo, por força da Lei n. 7.450, de 16.07.92[3] e de-
mais Regulamentos;
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Considerando, finalmente, que é necessário estabelecer normas comuns para o cadastramento de
pessoa deficiente junto à Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e à Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP, vinculadas a esta Pasta, resolve:

Art. 1º A isenção do pagamento das tarifas de transporte coletivo urbano de responsabili-
dade do Estado, de que trata esta Resolução, deverá ser concedida nas linhas do Metrô de
São Paulo, nas linhas de ônibus ou trolebus operadas pela EMTU/SP e, bem assim, nas linhas
de ônibus operadas pelas concessionárias, permissionárias, autorizadas ou contratadas do
serviço de transporte coletivo de passageiros na Região Metropolitana da Grande São Paulo,
de características comuns.

Art. 2º Após a expedição do laudo médico pela Secretaria da Saúde do Estado, atestando
as condições da pessoa deficiente, com os requisitos fixados no Decreto n. 34.753/92, a
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e/ou a Empresa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP, tomarão as providências necessárias à efetiva im-
plantação de isenção tarifária, nos termos estabelecidos por esta Resolução.

§ 1º Verificando que as informações contidas nos laudos médicos são suficientes para os efei-
tos desta Resolução, o Metrô e/ou a EMTU/SP providenciarão o cadastramento da pessoa
deficiente, que passará a beneficiar-se da gratuidade do transporte coletivo urbano por Me-
trô, trolebus ou ônibus na Região Metropolitana da Grande São Paulo.

§ 2º O benefício da gratuidade de que trata esta Resolução poderá ser estendido a um acom-
panhante, tendo em vista as limitações de independência da pessoa deficiente, desde que
haja recomendação expressa nesse sentido no laudo médico, registrando-se essa circunstân-
cia no documento de cadastro.

§ 3º No caso da pessoa deficiente ter idade inferior a 14 anos, deverá ser feita nova avaliação
médica e, persistindo as condições que motivaram a concessão, será expedido novo laudo
pela Secretaria da Saúde, quando o beneficiário completar a aludida idade, nos termos do pa-
rágrafo único do artigo 3º do Decreto n. 34.753/92, renovando-se o cadastramento.

§ 4º O cadastramento terá validade mínima de 12 meses, definida pelo laudo médico, exceto
nos casos em que as condições de deficiência forem consideradas definitivas pela Secretaria da
Saúde, ou quando o beneficiário for menor de 14 anos, nos termos do parágrafo precedente.

Art. 3º O Metrô e a EMTU/SP expedirão documento de cadastro da pessoa deficiente, até
o prazo de 10 dias, após o recebimento do laudo médico, entregando-o mediante compro-
vante, ao seu beneficiário.

§ 1º Havendo necessidade de complementação das informações contidas no laudo médico,
o Metrô ou a EMTU/SP deverão avisar o beneficiário, recebendo-o, ou ao seu representante,
e fornecendo-lhe as orientações pertinentes.

§ 2º Mediante simples autorização a pessoa deficiente poderá credenciar e identificar seu re-
presentante, para fins de obtenção do cadastramento de que trata esta Resolução.

§ 3º Na renovação do cadastro serão adotadas as providências descritas nesta Resolução.

Art. 4º O documento de cadastro deverá conter a identificação do beneficiário, a data de expe-
dição, o período de validade e a eventual necessidade da pessoa deficiente estar acompanhada.

Parágrafo único. Fica facultado ao beneficiário solicitar a renovação do documento de cadastro
30 dias antes do término do prazo de validade, desde que seja expedido novo laudo médico.

Art. 5º Em caso de solicitação de segunda via, o documento de cadastro somente será emi-
tido se comprovado o extravio do anterior por Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade
policial, observado o prazo de validade do laudo médico.

Art. 6º A gratuidade do transporte é concedida ao titular do benefício, de forma nominal e
intransferível, sendo vedado o uso por terceiros, a qualquer título.

Parágrafo único. O uso indevido do benefício, seja pelo titular, ou pelo seu acompanhante,
acarretará o cancelamento do cadastro, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.
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Art. 7º O Metrô e a EMTU/SP, em conformidade com as normas estabelecidas nesta Reso-
lução, definirão rotinas específicas e adotarão as providências administrativas eventualmente
necessárias à implantação da isenção de que se trata, a partir do dia 02.06.92, nos termos
do artigo 9º do Decreto n. 34.753/92, bem como, compatibilizarão e adaptarão suas normas
operacionais quando houver limitações intrínsecas ao sistema.

Art. 8º As empresas operadoras do serviço metropolitano de transporte por ônibus deve-
rão acolher o documento de cadastro expedido pela EMTU/SP em favor da pessoa defi-
ciente e seu acompanhante, dispensando-as do pagamento de tarifas, nas linhas de ônibus
por elas operadas.

Art. 9º O embarque e desembarque da pessoa deficiente e seu acompanhante se dará pela
porta dianteira do veículo, quando se tratar de ônibus. Nas linhas de trolebus ou ônibus ope-
radas pela EMTU/SP, nos corredores exclusivos, o acesso se fará pela porta localizada no
meio do veículo.

Art. 10. O Metrô e a EMTU/SP darão ampla divulgação dos locais de prestação de informa-
ções, bem como dos documentos e procedimentos exigidos, simplificando-os sempre que pos-
sível, de forma a diminuir os retornos e os deslocamentos desnecessários da pessoa deficiente.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Notas sobre a Resolução STM n. 101/92
[1] Vide Lei Complementar Estadual n. 666, de 26 de novembro de 1991, à pág. 493.

[2] Vide Decreto Estadual n. 34.753, de 1º de abril de 1992, à pág. 500.

[3] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

RESOLUÇÃO STM N. 103,
DE 29 DE MAIO DE 1992
ATRIBUI À EMTU/SP A EMISSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE METROPOLITANO

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos resolve:

Art. 1º O artigo 2º da Resolução STM n. 92, de 23.04.92, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 2º O Vale-Transporte deverá ser impresso pela Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos 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 Cr$ 1.000,00, Cr$ 500,00, Cr$ 200,00, Cr$ 100,00, Cr$ 50,00, Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00.
§ 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 e assegurando à Empresa Metropo-
litana de Transportes Urbanos S/A. – EMTU/SP a exclusividade para a inserção de mensa-
gens publicitárias.
§ 4º O Vale-Transporte deverá ter característica única quanto ao formato e dimensão, con-
tendo o nome e logotipo da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A. –
EMTU/SP, o valor facial, a palavra Vale-Transporte, a legislação pertinente e os dizeres:
No anverso: Válido exclusivamente para pagamento de passagens de ônibus intermunici-
pal, pelo valor acima expresso.
Poder Concedente: Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

1992 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

519O



No seu Verso: Válido em todas as linhas intermunicipais de ônibus de características urba-
nas, da Região Metropolitana de São Paulo, sob permissão da Secretaria dos Transportes
Metropolitanos.
Participe do Desenvolvimento de São Paulo
Logotipo: Da Secretaria e da EMTU/SP”.

Art. 2º A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, terá um prazo de 120 dias
para a transferência da administração e operacionalização do Vale-Transporte à Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos S/A. – EMTU/SP.

Art. 3º Esta Resolução, revogadas as disposições em contrário, entrará em vigor na data de
sua publicação.

RESOLUÇÃO STM N. 141,
DE 16 DE SETEMBRO DE 1992
INSTITUI E DISCIPLINA O RESSARCIMENTO À EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS

DE SÃO PAULO S/A. – EMTU/SP DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PRESTADOS

ÀS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, E ESTABELECE

OS VALORES DE REFERÊNCIA

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, em cumprimento ao disposto no artigo 1º, inci-
so II, letra b, do Decreto n. 34.184, de 18.11.91,[1]

Considerando as disposições da Lei n. 1.492, de 13.12.77[2] e do Decreto n. 27.411, de
24.07.87,[3] que reconstituiu a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
S/A. – EMTU/SP;

Considerando as disposições da Lei n. 7.450, de 16.07.91,[4] que criou a Secretaria de Estado
dos Transportes Metropolitanos, estabelecendo suas competências e atribuições, em espe-
cial o artigo 3º, § 2º e, bem assim, o Decreto n. 34.184, de 18.01.91, que a organizou;

Considerando as disposições dos Decretos ns. 19.835, de 29.10.82[5] e 24.675 de 30.01.86,[6]

com as modificações operadas pelo Decreto n. 27.436, de 7.10.87,[7] que regulamentam os
serviços de transporte coletivo de passageiros, por ônibus, nas modalidades Fretamento e
Regular, na Região Metropolitana de São Paulo;

Considerando a Resolução STM n. 55, de 04.02.92[8] e Resolução STM n. 75, de 24.03.92,[9] que
disciplinam as atividades realizadas pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos –
STM e pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, re-
lativas ao Sistema de Transporte Coletivo, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo;

Considerando a necessidade de melhor adequar a forma de ressarcimento da Empresa Metro-
politana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, dos gastos relativos às ativi-
dades de gerenciamento, estabelecendo para o Fretamento Metropolitano, uma forma distinta
daquela fixada pela Resolução STM n. 5 e que guarde maior relação com essa modalidade;

Considerando finalmente que, pelas características peculiares do Fretamento, os valores dos
serviços de gerenciamento sendo estabelecidos particularmente para cada serviço executa-
do, deverão conferir maior transparência às relações entre empresa operadora e órgão ges-
tor, com maior fidelidade aos custos reais, resolve:

Art. 1º A remuneração pelos serviços de gerenciamento prestados às empresas operadoras
de transporte coletivo de passageiros na Região Metropolitana de São Paulo, por ônibus, na
modalidade Regular, e por ônibus ou microônibus, na modalidade Fretamento, arrecadada a
título de ressarcimento de despesas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo S/A. – EMTU/SP, passa a ser disciplinada por esta Resolução.
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Art. 2º As empresas operadoras de serviços de transporte coletivo regular de passageiros
deverão recolher mensalmente à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Pau-
lo S/A. – EMTU/SP, a Remuneração pelos Serviços de Gerenciamento – RESEGE, calculada
sobre o total da frota cadastrada, com base no valor de Cr$ 1.064.213,00.

Parágrafo único. O valor a que se refere este artigo será alterado periodicamente, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado, com base no mesmo percentual de majoração do piso
tarifário do serviço comum.

Art. 3º As empresas operadoras dos serviços de transporte coletivo de passageiros, sob o
regime de fretamento, deverão remunerar a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
de São Paulo S/A. – EMTU/SP por serviço prestado na conformidade do Anexo Único que
acompanha e integra esta Resolução.

Parágrafo único. O valor do serviço será fixado em quantidade de Unidades Fiscais do Estado
de São Paulo – UFESP’s, criada pela Lei n. 6.374, de 1º de março de 1989, e convertido em
moeda corrente pelo seu valor vigente no 1º dia do mês em que se efetuar o pagamento.

Art. 4º As empresas operadoras dos serviços de transporte coletivo de passageiros, por
ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo, nas modalidades Regular e Fretamento, sem
prejuízos das penalidades cabíveis e das remunerações previstas nos artigos 2º e 3º desta Re-
solução, ficam obrigadas a arcar com as despesas decorrentes da renovação, guarda e per-
manência de veículos apreendidos nos pátios da EMTU ou outros locais para tanto designados,
observados os seguintes parâmetros, com seus valores monetários convertidos na forma do
parágrafo único do artigo anterior:

I – motorista para condução de veículo apreendido, quando da impossibilidade ou recusa
da empresa infratora em conduzi-lo: 5 UFESP’s;

II – guincho para recolhimento do veículo: 50 UFESP’s;
III – estadia diária de veículo apreendido: 5 UFESP’s.

Art. 5º Caberá à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. –
EMTU/SP, expedir as normas relativas à forma de pagamento dos serviços a que se refere
esta Resolução.

Art. 6º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com exceção das
disposições de seu artigo 3º, que somente produzirão efeito a partir do primeiro dia do mês
subseqüente à sua edição.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução STM n. 5, de
02.08.91.

ANEXO ÚNICO

Serviço – Valor (UFESP’s)

I – Do Registro e Renovação:
1. Pedido de Registro – 5
2. Pedido de Renovação de Registro – 3

II – Da Vistoria de Garagem e Inspeção de Frota:
1. Inspeção de frota (por veículo) – 1
2. Inspeção de frota para liberação de Certificado retido (por veículo) – 2
Obs.: No caso da inspeção previamente marcada será cobrado pelos veículos não

colocados à disposição do Agente Credenciado para Vistoria.
3. Vistoria de Garagem (por garagem ou unidade autônoma) – 20

III – Do Cadastramento de Veículo:
1. Inclusão de veículo – 1
2. Exclusão de veículo – 1
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IV – Da elaboração de estudos técnicos para fornecimento de:
1. Certificado de Autorização de Operação – 1
2. Certificado de Registro Cadastral – 2
3. Atestado de Capacidade Técnica – 2
4. Declaração – 0,5

V – Cópias xerográficas (por folha) – 0,1

Notas sobre a Resolução STM n. 141/92
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Lei Estadual n. 1.492, de 13 de dezembro de 1977, à pág. 303.

[3] Vide Decreto Estadual n. 27.411, de 24 de setembro de 1987, à pág. 377.

[4] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[5] Vide Decreto Estadual n. 19.835, de 29 de outubro de 1982, à pág. 347.

[6] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[7] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.

[8] Vide Resolução Estadual STM n. 55, de 4 de fevereiro de 1992, à, pág. 494.

[9] Vide Resolução Estadual STM n. 75, de 24 de março de 1992, à pág. 497.

DECRETO N. 36.059,
DE 13 DE NOVEMBRO DE 1992
DELEGA COMPETÊNCIA AO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS PARA OS

FINS QUE ESPECIFICA

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, e nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 7.835, de 8 de maio de 1992,[1] e
Considerando que constitui prioridade desta Administração a melhoria do sistema metropoli-
tano de transportes públicos de passageiros;
Considerando que, com essa finalidade, este Governo criou a Secretaria de Estado dos Trans-
portes Metropolitanos;
Considerando que a implantação dos chamados corredores metropolitanos de ônibus deve
contribuir decisivamente para diminuir o tempo de viagem do usuário de transporte coletivo
na Grande São Paulo;
Considerando, ainda, que o Governo do Estado de São Paulo deseja valorizar a participação
do setor privado na execução de obras e prestação de serviços, que por ele possam ser rea-
lizadas, decreta:
Art. 1º Fica delegada ao Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos a competên-
cia para definir o objeto, a área de atuação, o prazo e as diretrizes, que deverão ser observa-
dos no edital de licitação e no contrato de concessão e subconcessão de obras e serviços
públicos, relativos ao sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros sobre
pneus, com utilização de infra-estrutura viária.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado

Nota sobre o Decreto n. 36.059/92
[1] Vide Lei Estadual n. 7.835, de 8 de maio de 1992, à pág. 507.
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DECRETO N. 36.068,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1992
CRIA A ASSESSORIA ESPECIAL DE PRIVATIZAÇÃO E PROJETOS PRIORITÁRIOS DE GOVERNO, 
E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de sua atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º Fica criada, junto ao Gabinete do Governador, a Assessoria Especial de Privatizações e
Projetos Prioritários de Governo com a finalidade de assessorar o Governador no que concerne
aos projetos de parceria do Estado com a iniciativa privada, concessão de obras e serviços pú-
blicos, permissão de serviços públicos, privatizações e demais projetos prioritários de governo.

Art. 2º A Assessoria Especial a que se refere o artigo anterior será dirigida pelo Assessor Es-
pecial de Privatização e Projetos Prioritários do Governo que terá todas as prerrogativas de
Secretário de Estado.

Art. 3º A Assessoria Especial de Privatizações e Projetos Prioritários de Governo contará,
para o desempenho de suas atribuições, com:

I – Secretaria Executiva;
II – Corpo Técnico.

Art. 4º Cabe à Assessoria Especial:
I – assessorar o Governador no que se refere a projetos de:

a. parceria do Estado com a iniciativa privada;
b. concessão de obras e serviços públicos;
c. permissão de serviços públicos;
d. privatizações e demais projetos prioritários de Governo.

II – promover a articulação com os órgãos da administração pública direta, indireta e fun-
dacional do Estado de forma a garantir a efetiva implantação de projetos prioritários
de governo;

III – promover a articulação dos órgãos da administração pública direta, indireta e funda-
cional do Estado e entidade da iniciativa privada, visando à conjugação de esforços
para garantir a efetivação dos projetos de parceria e de privatizações;

IV – promover estudos, pesquisas e seminários sobre temas relacionados à sua área de
atuação;

V – constituir e coordenar grupos de trabalho ou comissões especializadas consultivas
para a consecução de suas finalidades, envolvendo os setores público e privado;

VI – exercer as atribuições previstas no parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 7.835, de 8
de maio de 1992,[1] quando delegadas pelo Governador ao Assessor Especial de Pri-
vatizações e Projetos Prioritários de Governo.

Art. 5º A Assessoria Especial de Privatizações e Projetos Prioritários de Governo, para a
consecução de suas finalidades, solicitará aos órgãos e entidades da administração pública
direta, indireta e fundacional do Estado, as informações e os esclarecimentos necessários,
que deverão ser prestados obrigatoriamente, nos prazos e condições determinados.

Art. 6º O Gabinete do Governador prestará à Assessoria Especial de Privatizações e Proje-
tos Prioritários de Governo o necessário suporte técnico-administrativo.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 36.068/92
[1] Vide Lei Estadual n. 7.835, de 8 de maio de 1992, à pág. 507.
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RESOLUÇÃO STM N. 162,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1992
AUTORIZA A ABERTURA DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA, DESTINADA À

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, MEDIANTE CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, INCLUSIVE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA VIÁRIA, DE 6 CORREDORES METROPOLITANOS DE ÔNIBUS

O Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos,

Considerando que uma das metas da atual Administração do Estado de São Paulo é a valo-
rização da iniciativa privada na colaboração com o Poder Público, transferindo-lhe a presta-
ção de serviços que por ela possam ser executados;

Considerando que nos termos da recente Lei Estadual n. 7.835, de 08.05.92, que dispõe so-
bre o regime de concessão de obras, de concessão e permissão de serviços públicos, é ne-
cessário que o Poder Executivo estabeleça as diretrizes e regras do contrato de concessão,
antes do procedimento licitatório;

Considerando, finalmente, que a implantação dos Corredores Metropolitanos de Ônibus é
uma das prioridades deste Governo, resolve:

Art. 1º Autorizar a abertura de licitação, na modalidade de concorrência, destinada à implan-
tação e operação, mediante contrato de concessão do Serviço Público de Transporte de Pas-
sageiros por Ônibus, inclusive a execução das obras de infra-estrutura viária, de 6 Corredores
Metropolitanos de Ônibus, saber:
– Corredor 1 – Guarulhos (Centro) – São Paulo (Estação Armênia ou Tietê do Metrô).
– Corredor 2 – Ferraz de Vasconcelos/Mauá (Sonia Maria) – São Paulo (Centro ou Estação Vila

Mariana do Metrô).
– Corredor 3 – Embu (Centro)/Taboão da Serra (Centro) – São Paulo (Pinheiros ou Estação Clí-

nicas do Metrô).
– Corredor 4 – São Bernardo do Campo (Centro)/Diadema (Piraporinha) – São Paulo (Centro

ou Estação Vila Mariana do Metrô).
– Corredor 5 – Itaquaquecetuba (Centro) – São Paulo (São Miguel/Estação Luz do Metrô).
– Corredor 6 – Osasco (Centro) – São Paulo (Estação Vila Madalena do Metrô).

§ 1º A concessão a que alude o caput deste artigo será outorgada por Corredor ao licitante
que oferecer proposta mais vantajosa.

§ 2º O planejamento dos corredores metropolitanos de ônibus atenderá, no que for possível,
as sugestões dos Municípios abrangidos pelo empreendimento.

Art. 2º A licitação referida no artigo anterior observará as seguintes diretrizes:
I – serão admitidas empresas isoladas ou reunidas em consórcio, podendo a licitante

apresentar proposta para um ou mais corredores;
II – em caso de consórcio, deverão ser obedecidas as disposições do artigo 29 da Lei

n. 6.544/89;
III – a exigência de capital mínimo, registrado e integralizado até a data da publicação do

edital respectivo, será compatível com o vulto e a complexidade dos serviços e obras
a realizar e observará o disposto no artigo 28, § 2º, da Lei n. 6.544, de 22.11.89;

IV – o prazo da contratação não será superior a 20 anos;
V – as condições especiais de capacitação técnica, econômica e financeira serão fixadas

no ato convocatório e terão em vista o perfeito cumprimento do objeto contratual;
VI – será permitido, no caso de sair-se vencedora do certame empresa isolada, que as

obras de infra-estrutura viária necessárias à implantação do corredor sejam contra-
tadas com terceiros, por conta e risco da concessionária, não caracterizando a hipó-
tese subconcessão dos serviços, que é vedada no caso;
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VII – as propostas deverão contemplar soluções relativas às condições funcionais e técnicas
do Sistema de Corredores Operacionais Metropolitanos, tendo como premissas básicas:
– racionalidade no atendimento às linhas licitadas;
– eficiência operacional;
– curto prazo e baixo custo de implantação;
– preservação das condições ambientais;
– padrão diferenciado de conforto, segurança e confiabilidade para os usuários.

VIII – o prazo máximo para início das obras de implantação de cada corredor será de 30
dias contados da data da assinatura do respectivo contrato de concessão, e sua
conclusão observará rigorosamente o cronograma físico integrante da proposta;

IX – o ato convocatório definirá, além dos procedimentos cabíveis, critérios objetivos para
julgamento das propostas técnica e comercial;

X – a forma de remuneração da concessionária observará o disposto na Lei n. 7.835/92,
e terá por base o número de passageiros transportados;

XI – para assegurar a modicidade da tarifa, serão admitidas fontes acessórias de receita,
que remuneração as obras de infra-estruturas, mediante a exploração de projetos as-
sociados compatíveis com o objeto da concessão e com os princípios que norteiam
a Administração Pública, e cuja viabilização dependerá de aprovação, quando da
apreciação da proposta;

XII – será exigida prestação de garantia do cumprimento do contrato, observado o dis-
posto no artigo 51, da Lei n. 6.544/89;

XIII – o edital deverá prever a possibilidade de oferecimento, pelo concessionário, de cré-
ditos e receitas decorrentes do contrato a ser firmado, como garantia de financia-
mento para os investimentos nos serviços e obras correspondentes.

Art. 3º O contrato de concessão deverá prever, além das cláusulas e condições essenciais exi-
gidas nas Leis ns. 7.835, de 08.05.92 e 6.544, de 22.11.92, que o regem, ainda o seguinte:

I – os critérios de fixação e atualização da remuneração da concessionária, atendendo,
de um lado, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, de outro, a modicidade
das tarifas públicas;

II – os critérios e a forma de amortização dos investimentos em obras de infra-estrutura
viária, com identificação dos projetos associados e das receitas oriundas de sua ex-
ploração, assim como a forma de seu controle e verificação pelo Concedente;

III – os direitos e obrigações das partes, da interveniente e dos usuários;
IV – a sujeição do concessionário às normas que regem o Serviço de Transporte Coleti-

vo de Passageiros por Ônibus na Região Metropolitana de São Paulo, em especial a
Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991, os Decretos ns. 34.184, de 18 de novembro
de 1991, 24.675, de 30 de janeiro de 1986, com as alterações introduzidas pelo De-
creto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, e demais normas complementares baixa-
das pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos;

V – os casos de extinção da concessão, a forma de cálculo da indenização provisória no
caso de encampação, e a hipótese de intervenção;

VI – a forma de reversão dos bens.

Art. 4º A Comissão Julgadora da licitação de que trata esta Resolução será composta por
representantes desta Secretaria de Estado e da Empresa Metropolitana de Transportes Urba-
nos de São Paulo S/A. – EMTU/SP.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO N. 36.450,
DE 14 DE JANEIRO DE 1993
DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE SERVIÇOS E DE OBRAS, E COMPRAS,
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DO ESTADO

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, e

Considerando a necessidade de orientar a ação governamental com austeridade, adotando
estritos critérios e parcimônia na utilização dos recursos públicos;

Considerando a necessidade de dar prosseguimento à política de contenção de despesas
correntes e de capital, tendo em vista as restrições orçamentárias e financeiras que a atual
conjuntura econômica impõe, decreta:

Art. 1º A celebração, a alteração e a prorrogação de contratos de serviços e de obras, bem
como as compras de material permanente e de equipamentos, com valor igual ou superior a
20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs, dependerão de prévia
manifestação do Secretário de Planejamento e Gestão, quanto aos aspectos orçamentários e
do Secretário da Fazenda, quanto à disponibilidade financeira.

Art. 2º Os expedientes e processos a serem enviados às Secretarias de Planejamento e
Gestão e da Fazenda, para cumprimento do disposto no artigo anterior, deverão estar devi-
damente instruídos com:

I – descrição da ação pretendida, com a indicação dos benefícios de interesse públi-
co esperados;

II – indicação da natureza dos serviços e as justificativas técnicas que fundamentam
a proposta;

III – indicação do valor total, expresso em cruzeiros da data da solicitação, destacando o
valor da data-base do cálculo e a previsão de reajustes, com indicação clara do cál-
culo efetuado;

IV – prazo previsto de vigência contratual, indicando o valor estimado para cada exercí-
cio, respeitado o limite orçamentário de despesas fixado para o exercício em curso;

V – indicação das fontes de recursos previstas para a cobertura das despesas decorrentes
da contratação ou compra, com demonstração da devida disponibilidade orçamentária.

Art. 3º As exigências de que tratam os artigos 1º e 2º deste Decreto destinam-se a todos os
órgãos da Administração Pública Direta, às Autarquias, às Fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público e às empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária,
bem como às demais entidades direta ou indiretamente por ele controladas.

Art. 4º As empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária deverão apre-
sentar, para as manifestações de que trata o artigo 1º deste Decreto, as solicitações de forma
consolidada por projeto e por tipo de despesa encaminhando demonstrativo individualizado
por contrato.

Art. 5º As manifestações de que trata o artigo 1º deste Decreto se darão sem prejuízo da
observância oportuna do disposto no parágrafo único do artigo 35 da Lei n. 6.544, de 22 de
novembro de 1989.

Art. 6º As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda, por meio de seus órgãos
competentes, poderão editar normas complementares para a execução deste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
1º de janeiro de 1993.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.
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RESOLUÇÃO STM N. 200,
DE 4 DE MARÇO DE 1993
DISCIPLINA A GRATUIDADE DOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS, POR ÔNIBUS, AOS MAIORES DE

SESSENTA E CINCO ANOS, NAS LINHAS METROPOLITANAS DE CARACTERÍSTICA COMUM

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, e com fundamento na alínea c do inciso III do
artigo 38, do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1993,[1] e ainda,

Considerando a necessidade de cumprir o disposto no § 2º do artigo 230 da Constituição Fe-
deral, que assegura a concessão da gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maio-
res de sessenta e cinco anos;

Considerando, nesse particular, a oportunidade de adotar procedimentos administrativos e
operacionais de melhor desempenho;

Considerando, a possibilidade de eliminar a evasão da receita pela utilização indevida dos bi-
lhetes magnéticos concedidos;

Considerando, finalmente, a proposta da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo S/A. – EMTU/SP, gestora do sistema, visando a alteração dos procedimentos apli-
cados, resolve:

Art. 1º A gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco
anos, prevista no § 2º do artigo 230, da Constituição Federal, será concedida nos termos des-
ta Resolução.

Art. 2º A gratuidade de que trata o artigo anterior será concedida nos veículos da Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP e naqueles operados pelas
empresas permissionárias, autorizadas ou contratadas do serviço de transporte regular de pas-
sageiros, por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo, nas linhas de característica comum.

Art. 3º Para obter a vantagem de que trata esta Resolução, o beneficiário deverá apresen-
tar a Cédula de Identidade com a inscrição “Maior de 65 anos”, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública.

Art. 4º Caberá à EMTU/SP promover o cumprimento das disposições desta Resolução, no
prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial a Resolução STM n. 9, de 24 de setembro de 1991.

Nota sobre a Resolução STM n. 200/93
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

DECRETO N. 36.667,
DE 20 DE ABRIL DE 1993
INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA COORDENAÇÃO E AGILIZAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE

TRANSPORTES URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º Fica instituída, junto ao Gabinete do Secretário dos Transportes Metropolitanos, Co-
missão Especial com o objetivo de coordenar e agilizar todas as ações necessárias ao Pro-
grama Integrado de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de São Paulo.
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Art. 2º A Comissão instituída no artigo anterior será integrada pelos seguintes membros:
I – Secretário dos Transportes Metropolitanos, que será o Presidente;
II – Secretário de Planejamento e Gestão;
III – Secretário do Meio Ambiente;
IV – Secretário da Habitação;
V – Secretário da Fazenda;
VI – Assessor Especial de Assuntos Internacionais;
VII – Assessor Especial de Privatizações e Projetos Prioritários de Governo.

§ 1º A Comissão Especial contará com apoio de um Grupo Executivo composto por 5 (cinco)
membros, sendo:
1 – 3 (três) representantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, dos quais um será

o Coordenador do Grupo;
2 – 1 (um) representante da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
3 – 1 (um) representante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

§ 2º Os membros do Grupo Executivo serão designados pelo Secretário dos Transportes Me-
tropolitanos, mediante indicação das entidades que representam.

§ 3º A Comissão Especial e o Grupo Executivo poderão solicitar a colaboração de outros ór-
gãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como de Uni-
versidades, de entidades representativas da sociedade civil e de empresas privadas, visando
à melhor representatividade e desenvolvimento dos trabalhos.

Art. 3º No âmbito dos trabalhos referentes ao Programa Integrado de Transportes Urbanos
da Região Metropolitana de São Paulo, caberá ao Grupo Executivo a que se refere este De-
creto, por si ou por terceiros:

I – propor formas de atuação integrada dos vários órgãos e entidades da Administração Es-
tadual e convênios do Estado com órgãos e entidades da Administração Pública Fede-
ral, Prefeituras Municipais, universidades e entidades representativas da sociedade civil;

II – desenvolver estudos e projetos;
III – coordenar, supervisionar e gerenciar a realização de estudos, projetos, obras, forne-

cimento de equipamentos e materiais;
IV – participar dos trabalhos necessários à contratação de serviços, obras e fornecimento

de equipamentos e materiais, podendo:
a. preparar termos de referência, especificações técnicas, editais de licitação e fun-

damentações das modalidades de contratações;
b. receber propostas e examinar documentação técnica e comercial;
c. assessorar no julgamento de qualificações e de propostas técnicas e de preços;
d. emitir pareceres.

V – controlar e fiscalizar a execução de contratos de serviços, obras e aquisições, bem
como dar suporte técnico para diligenciamentos e inspeções de equipamentos jun-
to a fabricantes;

VI – apoiar as negociações com agentes financeiros nacionais e internacionais objetivan-
do a obtenção de empréstimos financeiros;

VII – supervisionar a apresentação de contas e informações aos órgãos financiadores.

§ 1º Para a consecução desses objetivos, o Grupo Executivo contará com o apoio material e
humano das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

§ 2º As empresas referidas no parágrafo anterior, observadas as cautelas legais e regulamen-
tares, poderão contratar os serviços necessários ao apoio das atividades do Grupo Executivo,
por indicação do próprio Grupo, com recursos de seus próprios orçamentos de investimentos.

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

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.
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DECRETO N. 36.797,
DE 21 DE MAIO DE 1993
AUTORIZA A SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS A REALIZAR LICITAÇÕES E

CONTRATAÇÕES PARA OBRAS QUE ESPECIFICA

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, à vista do disposto no § 2º, do artigo 1º e no artigo 7º do Decreto n. 34.608, de 31 de
janeiro de 1992, e diante da Exposição de Motivos do Secretário dos Transportes Metropoli-
tanos, decreta:

Art. 1º Fica a Secretaria dos Transportes Metropolitanos autorizada, obedecidas as formali-
dades legais, a realizar licitações e contratações para obras destinadas à implantação de abri-
gos em pontos de paradas de ônibus em municípios da região metropolitana.

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

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

DECRETO N. 37.021,
DE 7 DE JULHO DE 1993
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993,[1] veio a tornar obrigatória
a realização de licitação previamente à contratação dos serviços de publicidade de interesse
da Administração Pública Estadual (conforme artigo 1º, caput; artigo 2º; artigo 6º, inciso II e
artigo 25, inciso II);

Considerando que ficaram sujeitas a essa exigência legal, além dos órgãos da administração
direta, também os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas pú-
blicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indire-
tamente pelo Estado (conforme artigo 1º, parágrafo único e artigo 6º, inciso XI);

Considerando a conveniência de dar diretrizes gerais uniformes aos procedimentos operacio-
nais tendentes à contratação dos aludidos serviços, máxime porque “a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, in-
formativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos” (conforme Constituição
da República Federativa do Brasil, artigo 37, § 1º; Constituição do Estado, artigo 115, § 1º);

Considerando as atribuições deferidas à Assessoria de Comunicações do Governo pelo arti-
go 43 do Decreto n. 21.984, de 2 de março de 1984, decreta:

Art. 1º A contratação dos serviços de publicidade de interesse dos órgãos da administração
direta, das autarquias, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das fun-
dações instituídas ou mantidas pelo Estado e das demais entidades por ele direta ou indireta-
mente controladas, estará sujeita às disposições deste Decreto.

Art. 2º Para os fins deste Decreto, serão considerados serviços de publicidade as atividades
de comunicação realizadas por exigência de lei, as destinadas à divulgação de atos, progra-
mas, obras, serviços e campanhas, de caráter educacional, informativo, orientador ou promo-
cional, e as que visem a estimular a comercialização de bens e serviços.

1993 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

529O



Art. 3º Anteriormente ao término de cada exercício, os órgãos e entidades da Administração
deverão submeter à aprovação da Assessoria de Comunicações do Governo o seu plano de
ação publicitária para o exercício seguinte, com a identificação dos objetivos a alcançar, a in-
dividualização das correspondentes linhas de atuação, a especificação do montante dos re-
cursos financeiros destinados ao respectivo desenvolvimento e a definição do pertinente ca-
lendário de implementação.

Art. 4º A prestação, por terceiros, dos serviços de publicidade de interesse da Administra-
ção será objeto de contrato, de duração não superior à de um exercício financeiro e cuja exe-
cução, quando for o caso, poderá ocorrer em função de ordens de serviço expedidas pela Ad-
ministração interessada, até o limite dos recursos financeiros correspondentes a seu valor glo-
bal, à vista de projetos executivos previamente aprovados.

Parágrafo único. A juízo da Assessoria de Comunicações do Governo, a cada linha de atua-
ção prevista no plano de ação publicitária de que trata o artigo anterior poderá corresponder
contrato distinto.

Art. 5º A celebração de cada contrato de prestação de serviços de publicidade deverá ser
precedida de licitação, realizada pela Administração interessada, na conformidade de instru-
ção normativa baixada pela Assessoria de Comunicações do Governo.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 37.021/93
[1] Vide Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, à pág. 90.

RESOLUÇÃO STM N. 247,
DE 21 DE JULHO DE 1993
INSTITUI A CARTEIRA DO PASSE ESCOLAR METROPOLITANO

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com fundamento na alínea c, inciso III, do arti-
go 38, do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991[1] e no artigo 34 do Decreto n.
24.675, de 30 de janeiro de 1986,[2] alterado pelo Decreto n. 27.436, de 7 de outubro de
1987,[3] considerando a necessidade de revisão dos procedimentos que regulamentam a
emissão da carteira do passe escolar, no âmbito dos sistemas de transporte coletivo regular
por ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo, metroviário e de trolebus, resolve:

Art. 1º Fica instituída a carteira do passe escolar metropolitano, que abrange o sistema de
transporte coletivo regular por ônibus, – serviço comum e seletivo –, o sistema metroviário e
o sistema metropolitano de trolebus.

Parágrafo único. Caberá à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. –
EMTU/SP emitir as carteiras do passe escolar metropolitano, com base nas solicitações e enca-
minhá-las aos respectivos estabelecimentos de ensino.

Art. 2º Terão direito ao passe escolar os alunos regularmente matriculados e os professores
de estabelecimentos de ensino oficiais, oficializados e reconhecidos, na utilização do transpor-
te coletivo metropolitano.

Art. 3º A carteira do passe escolar deverá ser solicitada pelos estabelecimentos de ensino à
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, mediante for-
mulários que deverão conter:

I – nome do estabelecimento de ensino;
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II – nome do beneficiário;
III – endereço de origem e destino das viagens por motivo escolar;
IV – curso freqüentado ou ministrado com respectivo grau e série;
V – período de vigência da matrícula ou contrato;
VI – data, assinatura e carimbo do diretor do estabelecimento ou pessoa credenciada,

que será responsabilizada pelas informações constantes dos formulários.

Art. 4º A quota mensal de cada aluno ou professor totalizará 50 passes, durante o período
letivo do respectivo estabelecimento de ensino.

Parágrafo único. O aluno que trabalha, poderá optar pela quota dividida entre linhas com-
preendidas nos percursos residência/estabelecimento de ensino e local de trabalho/estabele-
cimento de ensino.

Art. 5º O passe escolar será emitido e comercializado pelas empresas concessionárias, per-
missionárias ou autorizadas.

Parágrafo único. Os horários e locais de venda do passe escolar metropolitano serão defini-
dos conforme as seguintes disposições:

I – para os usuários das linhas do sistema de transporte coletivo regular – serviços
comum e seletivo – o horário será o mesmo do expediente da empresa conces-
sionária, permissionária ou autorizada e o local de venda será por essa predeter-
minado, podendo ser no seu escritório ou garagem ou outro posto de melhor
acesso, desde que não ultrapasse a distância de 1 quilômetro de qualquer ponto
da respectiva linha;

II – para os usuários do sistema metroviário o horário será o período compreendido en-
tre 8 e 16 horas, somente nos dias úteis e os locais de venda serão nas estações de-
finidas pelo Metrô e nos postos predeterminados pela Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP;

III – para os usuários do sistema metropolitano de trolebus o horário será o período com-
preendido entre 8 e 16 horas, somente nos dias úteis e os locais de venda serão pre-
determinados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
S/A. – EMTU/SP.

§ 1º A validade do passe escolar metropolitano do sistema de transporte coletivo regular –
serviços comum e seletivo – será de 30 dias decorridos do primeiro reajuste subseqüente à
sua aquisição.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, o beneficiário poderá trocar o passe
escolar vencido por outro com validade, mediante pagamento da diferença entre seus preços,
até o encerramento do período letivo.

Art. 6º O disposto nesta Resolução deverá ser atendido no prazo de 30 dias, findo o qual
serão aplicadas às empresas que não estiverem cumprindo estas disposições as penalidades
previstas na legislação em vigor.

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

Notas sobre a Resolução STM n. 247/93
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[3] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.
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DECRETO N. 38.352,
DE 26 DE JANEIRO DE 1994
ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 21-A, DO DECRETO N. 24.675, DE 30 DE JANEIRO DE 1986,[1]

INCLUÍDO PELO DECRETO N. 27.436, DE 7 DE OUTUBRO DE 1987

Aloysio Ferreira Filho, Vice-Governador, em exercício no cargo de Governador do Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais e à vista da Exposição de Motivos do Secretá-
rio dos Transportes Metropolitanos, decreta:

Art. 1º O artigo 21-A, do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, que regulamenta os
serviços metropolitanos de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região
Metropolitana de São Paulo, incluído pelo Decreto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, pas-
sa a ter a seguinte redação:

“Art. 21-A. As empresas operadoras do sistema são obrigadas a comprovar a existência e
a disponibilidade dos veículos necessários à operação da linha, conforme as característi-
cas e quantidade estabelecidas no documento “Características Operacionais” e a providen-
ciar seu cadastramento na forma disciplinada nas normas complementares expedidas pela
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.
§ 1º As empresas operadoras manterão frota reserva, que também será cadastrada, fixa-
da na seguinte conformidade:

I – 6% (seis por cento) para frota superior a 100 (cem) veículos;
II – 7% (sete por cento) para frota igual ou inferior a 100 (cem) veículos, exigido o míni-

mo de 1 (um) veículo.
§ 2º A redução da frota reserva para adequação aos limites impostos no parágrafo anterior
não poderá resultar em alteração da idade média da frota cadastrada na data da publica-
ção deste Decreto”.

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

Aloysio Nunes Ferreira Filho – Vice-Governador.

Nota sobre o Decreto n. 38.352/94
[1] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

DECRETO N. 38.419,
DE 7 DE MARÇO DE 1994
AUTORIZA A FAZENDA DO ESTADO A RECEBER, POR DOAÇÃO DA UNIÃO, AÇÕES DO CAPITAL SOCIAL DA

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, à vista do disposto no § 5º do artigo 3º da Lei n. 8.693, de 3 de agosto de 1993,[1] e
Considerando que de acordo com o artigo 12 da Lei n. 7.861, de 28 de maio de 1992, a Com-
panhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM deverá assumir os sistemas de trens urbanos
da Região Metropolitana de São Paulo, de forma a assegurar a continuidade e a melhoria dos ser-
viços prestados;
Considerando que é necessário ultimar providências de forma a criar condições para que a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM entre em operação, decreta:
Art. 1º Fica a Fazenda do Estado autorizada a receber, por doação da União, as ações do
capital social da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, que forem destinadas ao
Estado, na forma e para os fins da Lei Federal n. 8.693, de 3 de agosto de 1993.
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Art. 2º A Procuradoria-Geral do Estado, representando a Fazenda do Estado, deverá ado-
tar as providências necessárias de forma a integralizar no capital social da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos – CPTM as ações a que se refere o artigo anterior.

Art. 3º A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM deverá zelar para que a in-
corporação ao seu patrimônio dos bens da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU,
bem como a transferência dos direitos e das obrigações, a serem formalizadas em instrumen-
to próprio de cisão daquela empresa, se processe em observância das formalidades legais e
regulamentares, e em resguardo ao patrimônio público estadual.

Parágrafo único. O instrumento a que se refere o caput deverá observar as condições pactua-
das pelo Estado constantes do Contrato n. 3.457, celebrado entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

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

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 38.419/94
[1] Vide Lei Federal n. 8.693, de 3 de agosto de 1993, à pág. 127.

RESOLUÇÃO STM N. 340,
DE 17 DE MARÇO DE 1994[1]

INSTITUI E DISCIPLINA O RESSARCIMENTO À EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS

DE SÃO PAULO S/A. – EMTU/SP DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PRESTADOS

ÀS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, E ESTABELECE

OS VALORES DE REFERÊNCIA

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, em cumprimento ao disposto no artigo 1º, inci-
so II, letra b, do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991;[2]

Considerando as disposições da Lei n. 1.492, de 13 dezembro de 1977,[3] e do Decreto n.
27.411, de 24 de setembro de 1987,[4] que reconstituiu a Empresa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP;

Considerando as disposições da Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991,[5] que criou a Secreta-
ria de Estado dos Transportes Metropolitanos, estabelecendo suas competências e atribui-
ções, em especial o artigo 3º, § 2º e, bem assim, o Decreto n. 34.148, de 18 de novembro de
1991, que a organizou;

Considerando as disposições dos Decretos ns. 19.835, de 29 de outubro de 1982[6] e 24.675
de 30 de janeiro de 1986,[7] com as modificações operadas pelo Decreto n. 27.436, de 7 de
outubro de 1987,[8] que regulamentam os serviços de transporte coletivo de passageiros, por
ônibus, nas modalidades Fretamento e Regular, na Região Metropolitana de São Paulo;

Considerando a Resolução STM n. 55, de 4 de fevereiro de 1992 e Resolução STM n. 75, de
24 de março de 1992,[9] que disciplinam as atividades realizadas pela Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos – STM e pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo S/A. – EMTU/SP, relativas ao Sistema de Transporte Coletivo, por ônibus, na Re-
gião Metropolitana de São Paulo;

Considerando a necessidade de melhor adequar a forma de ressarcimento da Empresa Metro-
politana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, dos gastos relativos às ativi-
dades de gerenciamento, estabelecendo para o Fretamento Metropolitano, uma forma distinta
daquela fixada pela Resolução STM n. 5 e que guarde maior relação com essa modalidade;
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Considerando finalmente que, pelas características peculiares do Fretamento, os valores dos
serviços de gerenciamento sendo estabelecidos particularmente para cada serviço executa-
do, deverão conferir maior transparência às relações entre empresa operadora e órgão ges-
tor, com maior fidelidade aos custos reais, resolve:

Art. 1º A remuneração pelos serviços de gerenciamento prestados às empresas operadoras
de transporte coletivo de passageiros na Região Metropolitana de São Paulo, por ônibus, na
modalidade Regular, e por ônibus ou microônibus, na modalidade de Fretamento, arrecadada
a título de ressarcimento de despesas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo S/A. – EMTU/SP, passa a ser disciplinada por esta Resolução.

Art. 2º As empresas operadoras de serviços de transporte coletivo regular de passageiros
deverão recolher mensalmente à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Pau-
lo S/A. – EMTU/SP, a Remuneração pelos Serviços de Gerenciamento – RESEGE, calculada
sobre o total da frota cadastral, com base no valor de CR$ 83.597,00.

Parágrafo único. O valor a que se refere este artigo será alterado periodicamente, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado, com base no mesmo percentual de majoração do piso
tarifário do serviço comum.

Art. 3º As empresas operadoras dos serviços de transporte coletivo de passageiros, sob o
regime de fretamento, deverão remunerar a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
de São Paulo S/A. – EMTU/SP por serviços prestados na conformidade do Anexo Único que
acompanha e integra esta Resolução.

Parágrafo único. O valor do serviço será fixado em quantidade de Unidades Fiscais do Estado
de São Paulo – UFESP’s, criada pela Lei n. 6.374, de 1º de março de 1989 e convertido em
moeda corrente pelo seu valor vigente no 1º dia do mês em que se efetuar o pagamento.

Art. 4º As empresas operadoras dos serviços de transporte coletivo de passageiros, por
ônibus, na Região Metropolitana de São Paulo, nas modalidades Regular e Fretamento, sem
prejuízo das penalidades cabíveis e das remunerações previstas nos artigos 2º e 3º desta Re-
solução, ficam obrigadas a arcar com as despesas decorrentes da remoção, guarda e perma-
nência de veículos apreendidos nos pátios da EMTU ou outros locais para tanto designados,
observados os seguintes parâmetros, com seus valores monetários convertidos na forma do
parágrafo único do artigo anterior:

I – motorista para condução de veículo apreendido, quando da impossibilidade ou recusa
da empresa infratora em conduzi-lo: 10 UFESP’s;

II – guincho para recolhimento do veículo: 50 UFESP’s;
III – estadia diária de veículo apreendido: 15 UFESP’s;
IV – despesas com transbordo de passageiros: 30 UFESP’s.

Art. 5º Caberá à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. –
EMTU/SP, expedir as normas relativas à forma de pagamento dos serviços a que se refere
esta Resolução.

Art. 6º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com exceção das
disposições de seu artigo 3º, que somente produzirão efeito a partir do primeiro dia do mês
subseqüente à sua edição.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução STM n. 141, de
16 de setembro de 1992.

ANEXO

Serviço – Valor em UFESP’s.
I – Do Registro e Renovação:

1. Do Registro – 10 UFESP’s;
2. Pedido de Renovação de Registro – 6 UFESP’s.
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II – Da Vistoria de Garagem e Inspeção de Frota:
1. Inspeção de frota (por veículo) – 2 UFESP’s.
2. Vistoria de Garagem (por garagem ou unidade autônoma) – 20 UFESP’s;
3. Inspeção de frota para liberação de Certificado retido (por veículo) – 4 UFESP’s.
Obs.: no caso de inspeção previamente marcada será cobrado pelo total dos veícu-

los a serem vistoriados, inclusive aqueles que não forem colocados à disposi-
ção do Agente Credenciado.

III – Do cadastramento do veículo:
1. Inclusão de veículo – 2 UFESP’s;
2. Exclusão de veículo – 2 UFESP’s.

IV – Da elaboração de estudos técnicos para fornecimento de:
1. Certificado de Autorização de Operação – 2 UFESP’s;
2. Certificado de Registro Cadastral – 4 UFESP’s;
3. Atestado de Capacidade Técnica – 4 UFESP’s;
4. Declaração – 1 UFESP’s.

V – Cópias xerográficas (por folha) – 0,2 UFESP’s.

Notas sobre a Resolução STM n. 340/94
[1] Revoga a Resolução Estadual STM n. 141, de 16 de setembro de 1992; vide à pág. 520.

[2] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[3] Vide Lei Estadual n. 1.492, de 13 de dezembro de 1977, à pág. 303.

[4] Vide Decreto Estadual n. 27.411, de 24 de setembro de 1987, à pág. 377.

[5] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[6] Vide Decreto Estadual n. 19.835, de 29 de outubro de 1982, à pág. 347.

[7] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[8] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 outubro de 1987, à pág. 378.

[9] Vide Resolução Estadual STM n. 75, de 24 de março de 1992, à pág. 497.

DECRETO N. 39.635,
DE 6 DE DEZEMBRO DE 1994
AUTORIZA A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS A CELEBRAR CONVÊNIOS

COM MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA

Luiz Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1º Fica a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, por seu Titular, autori-
zada a celebrar convênios e respectivos termos aditivos com municípios da Região Metropo-
litana de São Paulo, objetivando a transferência de recursos financeiros para a implementação
de obras e de serviços de apoio ao Sistema de Transporte Metropolitano e de sua infra-estru-
tura viária, até o limite de 80.000 (oitenta mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo –
UFESP’s, obedecidas as disposições legais e regulamentares, na conformidade da minuta-pa-
drão que integra o presente.

Parágrafo único. Os termos aditivos a que alude o caput deste artigo poderão ser celebrados,
desde que o valor total do convênio, considerados também os aditamentos, não ultrapasse o
limite de UFESP’s estabelecido.
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Art. 2º As despesas decorrentes da celebração dos convênios de que trata o artigo anterior
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado dos Transpor-
tes Metropolitanos, observada a disponibilidade dos respectivos recursos.

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

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado

MINUTA-PADRÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DO DECRETO N. 39.635, 
DE 6 DE DEZEMBRO DE 1994
Convênio STM n.

Processo STM n.

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos, e o Município de ..........................................................................
objetivando ..............................................................................................................................

Pelo presente instrumento, de um lado Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado
dos Transportes Metropolitanos, com sede à Rua Butantã, n. 285 – Capital, neste ato repre-
sentada por seu Titular, Sr. .................................................................., conforme autorização
concedida pelo Decreto n. 39.635, de 6 de dezembro de 1994, doravante designada SECRE-
TARIA e, de outro o MUNICÍPIO DE.................................................... neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr. ........................................................................., devidamente autorizado 
pela Lei Municipal n. ......................., de ...... de ................... de .........., adiante denominado 
MUNICÍPIO, acordam entre si,

Considerando que a execução da política estadual de transportes urbanos de passageiros
para as regiões metropolitanas compreende também a promoção de medidas de apoio e in-
fra-estrutura viária junto aos Municípios que a integram; e

Considerando mais que a execução do objeto deste Convênio é parte integrante do projeto
de interesse metropolitano denominado ..................................... que muito contribuirá para a 
melhoria da segurança e conforto dos usuários das linhas de ônibus metropolitanos,

Firmam o presente Convênio, que se regerá pela Lei Estadual n. 6.544, de 22 de novembro de
1989,[1] pela Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993,[2] com as alterações introduzidas pela
Lei Federal n. 8.883, de 8 de junho de 1994, e pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira
Do Objeto

Constitui objeto do presente Convênio a implantação (ou execução) de ............................... .

Cláusula Segunda
Do Prazo de Vigência

O prazo de vigência do presente Convênio é de ......  ( ...........) ............, contados da data de 
sua assinatura.

Cláusula Terceira
Do Valor e dos Recursos

A despesa decorrente da execução do presente Convênio, no montante de R$ .................... 
(................................................................), onerará o Código 37, Unidade de Despesa 002 – 
Coordenadoria de Assistência aos Municípios, Categoria Funcional Programática
16.91.572.1.441, Elemento Econômico 4110-20, do orçamento vigente.
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Cláusula Quarta
Da Liberação dos Recursos Financeiros

Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados parceladamente ao Município,
por meio de ordem de pagamento ao Banco do Estado de São Paulo S/A. – BANESPA, na
seguinte conformidade:

1ª parcela: no valor de R$ .................... (..........................................), em até 15 (quinze) dias 
após a assinatura do convênio;

2ª parcela: no valor de R$ .................... (.........................................), em ........ (.............) dias 
após a liberação da 1ª parcela, observado o disposto no parágrafo único;

3ª parcela: ...............................................................................................................................

Parágrafo único. A(s) parcela(s) será(ão) liberada(s), conforme medição de obra/serviço a ser
realizada pela Secretaria, com observância do respectivo cronograma físico-financeiro, parte
integrante deste instrumento, e após 10 (dez) dias da aprovação da boa e regular aplicação
dos recursos recebidos, conforme o Manual de Prestação de Contas da STM.

Cláusula Quinta
Das Obrigações e Responsabilidades dos Partícipes

1. Compete ao Município:

a. providenciar por sua conta e risco, a implantação ............................... (ou a execução dos 
serviços .........................) em até .......... (...........................) dias, observando o estipulado 
na cláusula anterior e na conformidade do respectivo cronograma físico-financeiro que in-
tegra o presente;

b. promover a contratação dos serviços/obras ou executá-lo(s) diretamente, observadas as
disposições legais e regulamentares aplicáveis, em especial as Leis Federais ns. 8.666/93
e 8.883/94 e a Lei Estadual n. 6.544/89;

c. acompanhar e fiscalizar a implantação (ou Zona Eleitoral – Capital Zona Eleitoral – Capital
X execução) do objeto avençado, até sua conclusão, com observância do estipulado nos
Anexos I e II;

d. comunicar à Secretaria a conclusão do objeto avençado no prazo máximo de 10 (dez) dias,
para inspeção final;

e. apresentar prestação detalhada de contas dos gastos efetuados com o valor repassado
pela Secretaria, observando o disposto na cláusula décima deste Convênio;

f. adotar todas as providências junto aos órgãos competentes, a fim de serem obtidas as au-
torizações e licença necessárias à execução do objeto;

g. manter conservado(s), nos padrões de suas características ........................, estabelecidas 
no Anexo;

h. promover os reparos que se fizerem necessários no(s) .......................................... durante 
o prazo de vigência deste Convênio, fornecendo toda mão-de-obra e materiais;

i. comunicar à Secretaria, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ocorrências que impossibili-
tem a execução das obras/serviços, esclarecendo os motivos determinantes;

j. colocar à disposição da Secretaria a documentação referente à aplicação dos recursos re-
passados, permitindo a mais ampla fiscalização do desenvolvimento das obras/serviços
objetivados no ajuste;

l. obrigar-se nos casos de não utilização dos recursos para o fim conveniado, ou de sua apli-
cação em desacordo com os termos do presente, a devolvê-los acrescidos da correção
monetária, se houver, a partir da data do seu repasse;

m. no caso de rescisão de que trata a cláusula oitava deste Convênio, devolver o valor repassado
ou parte dele, conforme o caso, acrescido de correção monetária, se houver, calculada pela
variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP, desde a data do repasse.
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2. Compete à Secretaria:
a. responsabilizar-se pelo repasse do montante avençado, na forma e condições estabeleci-

das neste instrumento;
b. examinar a prestação de contas do Município, relativa à transferência do valor ajustado, co-

municando sua aprovação ou a ocorrência de eventuais irregularidades encontradas, para
providências quanto à sua regularização;

c. estabelecer no documento próprio (Anexo l), que integra o presente instrumento,  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

d. aprovar, no documento próprio (Anexo II), que integra o presente instrumento, o detalha-
mento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., que deve ser respeitado e mantido pelo Município;

e. comunicar ao Município as irregularidades verificadas no desenvolvimento dos trabalhos, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua constatação.

Cláusula Sexta
Das Alterações

Poderão os partícipes, de comum acordo, promover alterações do avençado ou modificações
em suas cláusulas, observados os parâmetros legais e regulamentares, em especial a limita-
ção no Decreto n. .................,  de ...... de ................ de 1994, por meio de termo próprio.

Cláusula Sétima
Da Denúncia

Este Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, desde que o faça por es-
crito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Oitava
Da Rescisão

Este Convênio poderá, entretanto, ser rescindido por descumprimento das obrigações avença-
das, nas hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n. 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n. 8.883/94, combinado com os artigos 75 a 78 da Lei Estadual n. 6.544/89, respondendo
cada um dos partícipes pelas obrigações assumidas até a rescisão.

Parágrafo único. Neste caso, será indicada uma comissão para análise dos trabalhos desen-
volvidos até a data da rescisão, que será composta de 4 (quatro) elementos, sendo 2 (dois)
indicados pela Secretaria e 2 (dois) pelo Município.

Cláusula Nona
Da Fiscalização

Os partícipes, independentemente das obrigações decorrentes deste Convênio, indicarão, no
prazo de 5 (cinco) dias contados a partir de sua assinatura, representantes para o acompa-
nhamento, fiscalização e controle de sua execução.

Cláusula Décima
Da Aplicação dos Recursos

O Município obriga-se a aplicar os recursos repassados ou seus saldos em caderneta de pou-
pança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastrea-
da em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos me-
nores que um mês.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior obrigará o Município à
reposição ou restituição do numerário equivalente aos rendimentos do mercado financeiro no
período, acrescido de correção monetária, se houver, até a data do efetivo depósito.
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Cláusula Décima Primeira
Dos Saldos Financeiros Remanescentes

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros re-
manescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras reali-
zadas, serão devolvidos por meio de guia de recolhimento, no prazo improrrogável de 30 (trin-
ta) dias do evento, sob pena da imediata instauração da tomada de contas especial do res-
ponsável, providenciada pelo Coordenador de Assistência aos Municípios.

Cláusula Décima Segunda
Da Prestação de Contas

Na prestação de contas dos gastos efetuados com os valores repassados deverão constar os
seguintes documentos:
a. ofício do Prefeito Municipal encaminhando a prestação de contas à Secretaria;
b. extrato bancário da conta vinculada a este Convênio, contendo seu movimento diário;
c. extrato das aplicações no mercado financeiro;
d. planilha de acompanhamento contábil-financeiro, com a anexação dos comprovantes das

despesas efetuadas ou das notas fiscais/fatura referentes ao objeto do Convênio, emitidos
em nome do Município, devendo mencionar Convênio STM, seguido do número constante
do preâmbulo do Temo de Convênio;

e. laudo técnico emitido por auxiliar-técnico da Prefeitura, responsável pelo acompanhamen-
to físico do objeto conveniado, indicando o estágio da obra/serviços e atestando que está
em consonância com as especificações técnicas e cronograma físico-financeiro.

Cláusula Décima Terceira
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com a exclusão de qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja, para dirimir as questões decorrentes da execução deste Convênio, que não
forem resolvidas administrativamente.

E por estarem de comum acordo, firmam o presente Convênio em 5 (cinco) vias de igual teor
e forma, perante 2 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, que também o assinam.

São Paulo, ........ de ............................ de 1994.

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
Secretário de Estado

Município de
Prefeito Municipal

Testemunhas:

1. ___________________________

2. ___________________________

Notas sobre o Decreto n. 39.635/94
[1] Vide Lei Estadual n. 6.544, de 22 de novembro de 1989, à pág. 439.

[2] Vide Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, à pág. 90.
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CONVÊNIO

Convênio que entre si estabelecem o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de
Estado dos Transportes Metropolitanos – STM, e o Município de São Paulo, por intermédio da
Secretaria Municipal de Transportes – SMT, objetivando a constituição da Comissão Regional
de Planejamento de Transportes – CRPT – para compatibilização dos planos, projetos e pro-
gramas regionais de transportes públicos.

Aos 25 dias do mês de outubro de 1994, o Estado de São Paulo, representado pelo Excelen-
tíssimo Senhor Governador, Luiz Antonio Fleury Filho, e por intermédio da Secretaria de Estado
dos Transportes Metropolitanos – STM, esta com sede à Rua Butantã n. 285, São Paulo – Ca-
pital, inscrita no CGC/MF sob o n. 66.858.689/0001-06, neste ato representada por seu titular,
Jorge Fagali Neto, doravante simplesmente denominada STM, e o Município de São Paulo,
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Paulo Maluf, e por intermédio da Secretaria
Municipal de Transportes – SMT esta com sede na Avenida das Nações Unidas n. 7.163, ins-
crita no CGC/MF sob n. 463.921.550.001-11, neste ato representada por seu titular, Walter
Coronado Antunes, doravante simplesmente denominada SMT, resolvem, de comum acordo,
estabelecer o presente Convênio, que reger-se-á pelas cláusulas que se seguem:

Cláusula Primeira
Do Objeto

O presente Convênio tem por objeto a constituição da Comissão Regional de Planejamento de
Transportes – CRPT, para compatibilização dos planos, projetos e programas de transportes públi-
cos e de tráfego de caráter metropolitano dos Municípios integrantes da Região Metropolitana de
São Paulo – RMSP que envolvam novas redes de sistemas integrados de transportes ou novos
projetos vinculados a sistemas integrados de média e alta capacidade, respeitadas as legislações
federal, estadual e municipal, inclusive dos municípios que vierem a aderir ao presente Convênio.

§ 1º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT será composta pelo Secretá-
rio dos Transportes Metropolitanos, que será seu Presidente, pelo Secretário Municipal de Trans-
portes de São Paulo e pelos Prefeitos dos Municípios que vierem a aderir ao presente Convênio.

§ 2º A adesão de que trata esta cláusula efetivar-se-á mediante termo específico, de acordo
com o padrão anexo, pelo qual o município aderente adquire condições de partícipe, subme-
tendo-se às cláusulas e condições deste Convênio.

§ 3º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT funcionará na sede da Secreta-
ria dos Transportes Metropolitanos – STM, na Rua Butantã n. 285 – Pinheiros – São Paulo – Capital.

§ 4º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT reunir-se-á, sempre que
convocada com antecedência mínima de 8 (oito) dias por seu Presidente, para apreciação de
matéria submetida pelo Comitê Executivo instituído nos termos da cláusula terceira deste
Convênio, e suas decisões serão tomadas por maioria simples, competindo ao Presidente
também o voto de desempate.

Cláusula Segunda
Das Atribuições da CRPT

Para a consecução do objeto deste ajuste compete à CRPT:
I – promover a compatibilização das políticas de transportes públicos integrados, vi-

sando ao planejamento e à execução de planos, programas e projetos resultantes
deste Convênio;

II – promover a integração entre os serviços de transportes públicos metropolitanos e os
municipais;

III – promover a compatibilização física, operacional e tarifária dos sistemas de média ca-
pacidade municipais com os sistemas de média e alta capacidade metropolitanos;

IV – racionalizar os processos de execução bem como de operacionalização do sistema,
de modo a otimizar os investimentos e possibilitar a adequação de custos operacio-
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nais, objetivando melhorar a acessibilidade e a eficiência do sistema integrado de
transporte na Região Metropolitana de São Paulo;

V – atestar a compatibilização com as diretrizes e interesses metropolitanos dos projetos
encaminhados pelo Comitê Executivo, com vista à obtenção de financiamentos jun-
to ao Banco Mundial ou outro organismo internacional.

Cláusula Terceira
Da Estrutura de Administração

Para o cumprimento do objeto deste Convênio e com a atribuição básica de prestar apoio ad-
ministrativo à Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT, fica instituído o Co-
mitê Executivo com a seguinte composição:

I – Coordenador;
II – Secretário;
III – Membros.

§ 1º A Coordenação do Comitê Executivo será exercida pelo Secretário dos Transportes Me-
tropolitanos.

§ 2º Integrarão o Comitê Executivo como membros:
1. o Secretário Municipal de Transportes como representante do Município de São Paulo, que

será o seu Secretário;
2. os Coordenadores de Assistência aos Municípios – CAM, de Transporte Coletivo – CTC e

de Planejamento e Gestão – CPG, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM e
os Diretores do Departamento de Transportes Públicos – DTP e do Departamento de Ope-
ração do Sistema Viário – DSV, da Secretaria Municipal de Transportes – SMT;

3. o presidente, ou representante por ele indicado, da Companhia do Metropolitano de São
Paulo – METRÔ, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, da Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, da Companhia Munici-
pal de Transportes Coletivos – CMTC e da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET;

4. os Prefeitos representantes de cada uma das sub-regiões.

§ 3º O Prefeito representante de cada sub-região será indicado pela maioria dos prefeitos dos
municípios integrantes da respectiva sub-região, que aderirem ao presente Convênio.

§ 4º Para os fins deste Convênio os municípios da Região Metropolitana de São Paulo ficam
agrupados nas seguintes sub-regiões:
1. Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da Serra;
2. Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana do

Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar;
3. Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Mairiporã;
4. Guarulhos, Arujá e Santa Isabel;
5. Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Sa-

lesópolis e Biritiba-Mirim;
6. São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pi-

res e Rio Grande da Serra.

§ 5º Ao Coordenador compete convocar as reuniões e elaborar previamente a pauta das ma-
térias a serem submetidas à apreciação do Comitê Executivo.

CLáusula Quarta
Do Comitê Executivo

O Comitê Executivo tem as seguintes atribuições específicas:
I – propor medidas que viabilizem a implementação dos planos, programas e projetos

de transportes públicos e de tráfego que envolvam novas redes de sistemas integra-
dos de transportes de alta e média capacidade;
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II – elaborar estudos de planos táticos de integração e tarifários e de eventuais altera-
ções das prioridades na aplicação de recursos financeiros;

III – compatibilizar os planos tático-operacionais com as estratégias que vierem a ser definidas;
IV – elaborar estudos visando à compatibilização entre os planos integrados de transpor-

tes públicos, respeitando as políticas de uso do solo e habitacional;
V – propor estudos e pesquisas necessários ao alcance do objeto da CRPT;
VI – constituir grupos de trabalho não permanentes, visando a resultados específicos re-

lacionados com objeto da CRPT;
VII – analisar e instruir os projetos que lhe forem submetidos pelos partícipes, encami-

nhando-os à apreciação da CRPT;
VIII – dar conhecimento de suas deliberações aos interessados;
IX – elaborar e aprovar o regimento interno.

§ 1º As deliberações do Comitê Executivo serão submetidas à votação, tendo direito a voto o
Coordenador e seus membros.

§ 2º As matérias serão consideradas aprovadas simples e desde que favorável o voto do Secre-
tário dos Transportes Metropolitanos quando envolvam o interesse metropolitano, respeitada a
autonomia municipal, e aquelas de interesse direto e exclusivo dos demais partícipes, com o
voto favorável do representante do Município de São Paulo ou do representante da sub-região.

§ 3º Compete, ainda, ao Comitê Executivo elaborar orçamentos que retratem as necessidades dos
recursos financeiros para implementação das medidas propostas e aprovadas pelos partícipes.

§ 4º O suporte técnico-administrativo ao Comitê Executivo será prestado pelas unidades da
administração centralizada e descentralizada dos partícipes, respeitadas as respectivas atri-
buições e competências, e conforme for estabelecido no regimento interno.

Cláusula Quinta
Do Grupo Permanente de Planejamento Integrado – GPPI

O Grupo Permanente de Planejamento Integrado – GPPI, previsto no Protocolo de Intenções
firmado entre a STM e a SMT, em 14 de maio de 1993, fica mantido com a composição, as
finalidades e atribuições constantes daquele protocolo, anexo ao presente ajuste, desenvol-
vendo atividades de assessoria ao Comitê Executivo.

Cláusula Sexta
Das Disposições Gerais

Demonstrada a compatibilização com os planos, projetos e programas regionais de transpor-
tes públicos, os municípios diretamente beneficiários de projetos aprovados decorrentes da
execução do presente Convênio poderão contar com o apoio da STM no sentido de viabilizar
a obtenção de financiamento externo e/ou interno junto a fontes financiadoras, desde que
atendidas as exigências necessárias a esse fim.

Cláusula Sétima
Das Alterações

Poderão os participantes, de comum acordo, promover alterações no avençado ou modifica-
ções em suas cláusulas, mediante termo aditivo.

Cláusula Oitava
Da Vigência, da Denúncia e da Rescisão

O prazo de vigência do presente Convênio é de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua assi-
natura, podendo ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante notificação prévia de,
no mínimo, 30 (trinta) dias, ou rescindido por inadimplemento de suas cláusulas, responden-
do cada partícipe, em qualquer das hipóteses e até a data do rompimento, por todos os atos
praticados e obrigações assumidas em decorrência deste ajuste.
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Cláusula Nona
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer questões decorrentes da exe-
cução deste Convênio, que não forem resolvidas administrativamente.

E, por estarem certas e ajustadas, assinam o presente Convênio em 4 (quatro) vias de igual
teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas:

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado de São Paulo
A) Paulo Maluf – Prefeito do Município de São Paulo
A) Jorge Fagali Neto – Secretário dos Transportes Metropolitanos
A) Walter Coronado Antunes – Secretário Municipal de Transportes

TERMO DE ADESÃO

Na qualidade de integrante da Região Metropolitana de São Paulo, por este termo, o Município
de ........................................, conforme autorização legislativa n. ..........., vem aderir ao Convênio
n. ..........., celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria dos Transportes
Metropolitanos – STM e o Município de São Paulo por intermédio da Secretaria Municipal dos Trans-
portes – SMT, que tem por objeto a constituição da Comissão Regional de Planejamento de
Transportes – CRPT visando à compatibilização dos planos, projetos e programas de transportes
públicos e de tráfego nos Municípios integrantes da Região Metropolitana de São Paulo.

Por este termo o Município de ........................................ reconhece e ratifica todas as disposições
das cláusulas constantes do referido Convênio, às quais se submete para seu fiel cumprimento.

São Paulo, .......... de ...................... de 1994.

Prefeito Municipal de

Secretário dos Transportes Metropolitanos

Secretário Municipal de Transportes

Testemunhas:

1. ________________________

2. ________________________

CONVÊNIO,
DE 25 DE OUTUBRO DE 1994
CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CONSTITUINDO A COMISSÃO REGIONAL

DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES – CRPT, PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E

PROGRAMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E DE TRÁFEGO METROPOLITANOS

Convênio que entre si estabelecem o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de
Estado dos Transportes Metropolitanos – STM, e o Município de São Paulo, por intermédio da
Secretaria Municipal de Transportes – SMT, objetivando a constituição da Comissão Regional
de Planejamento de Transportes – CRPT – para compatibilização dos planos, projetos e pro-
gramas regionais de transportes públicos.

Aos 25 dias do mês de outubro de 1994, o Estado de São Paulo, representado pelo Excelen-
tíssimo Senhor Governador, Luiz Antonio Fleury Filho, e por intermédio da Secretaria de Esta-
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do dos Transportes Metropolitanos – STM, esta com sede à Rua Butantã, n. 285, São Paulo –
Capital, inscrita no CGC/MF sob o n. 66.858.689/0001-06, neste ato representada por seu ti-
tular, Jorge Fagali Neto, doravante simplesmente denominada STM, e o Município de São Pau-
lo, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Paulo Maluf, e por intermédio da Secre-
taria Municipal de Transportes – SMT, esta com sede na Avenida das Nações Unidas, n. 7.163,
inscrita no CGC/MF sob n. 463.921.550.001-11, neste ato representada por seu titular, Walter
Coronado Antunes, doravante simplesmente denominada SMT, resolvem, de comum acordo,
estabelecer o presente Convênio, que reger-se-á pelas cláusulas que se seguem:

Cláusula Primeira
Do Objeto

O presente Convênio tem por objeto a constituição da Comissão Regional de Planejamento
de Transportes – CRPT, para compatibilização dos planos, projetos e programas de trans-
portes públicos e de tráfego de caráter metropolitano dos Municípios integrantes da Região
Metropolitana de São Paulo – RMSP que envolvam novas redes de sistemas integrados de
transportes ou novos projetos vinculados a sistemas integrados de média e alta capacidade,
respeitadas as legislações federal, estadual e municipal, inclusive dos municípios que vierem
a aderir ao presente Convênio.

§ 1º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT será composta pelo Secretá-
rio dos Transportes Metropolitanos, que será seu Presidente, pelo Secretário Municipal de Trans-
portes de São Paulo e pelos Prefeitos dos Municípios que vierem a aderir ao presente Convênio.

§ 2º A adesão de que trata esta cláusula efetivar-se-á mediante termo específico, de acordo
com o padrão anexo, pelo qual o Município aderente adquire condições de partícipe, subme-
tendo-se às cláusulas e condições deste Convênio.

§ 3º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT funcionará na sede da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, na Rua Butantã, n. 285 – Pinheiros – São
Paulo – Capital.

§ 4º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT reunir-se-á, sempre que
convocada com antecedência mínima de 8 (oito) dias por seu Presidente, para apreciação de
matéria submetida pelo Comitê Executivo instituído nos termos da Cláusula Terceira deste
Convênio, e suas decisões serão tomadas por maioria simples, competindo ao Presidente
também o voto de desempate.

Cláusula Segunda
Das Atribuições da CRPT

Para a consecução do objeto deste ajuste compete à CRPT:
I – promover a compatibilização das políticas de transportes públicos integrados, visando ao

planejamento e à execução de planos, programas e projetos resultantes deste Convênio;
II – promover a integração entre os serviços de transportes públicos metropolitanos e os

municipais;
III – promover a compatibilização física, operacional e tarifária dos sistemas de média ca-

pacidade municipais com os sistemas de média e alta capacidade metropolitanos;
IV – racionalizar os processos de execução bem como de operacionalização do sistema,

de modo a otimizar os investimentos e possibilitar a adequação de custos operacio-
nais, objetivando melhorar a acessibilidade e a eficiência do sistema integrado de
transporte na Região Metropolitana de São Paulo;

V – atestar a compatibilização com as diretrizes e interesses metropolitanos dos projetos
encaminhados pelo Comitê Executivo, com vista à obtenção de financiamentos jun-
to ao Banco Mundial ou outro organismo internacional;

VI – promover e coordenar a compatibilização dos planos diretores de transportes metro-
politanos e municipais urbanos;
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VII – prestar apoio administrativo e logístico para a realização das atividades previstas nes-
te Convênio, bem como promover sua divulgação institucional.

Cláusula Terceira
Da Estrutura de Administração

Para o cumprimento do objeto deste Convênio e com a atribuição básica de prestar apoio ad-
ministrativo à Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT, fica instituído o Co-
mitê Executivo com a seguinte composição:

I – Coordenador;
II – Secretário;
III – Membros.

§ 1º A Coordenação do Comitê Executivo será exercida pelo Secretário dos Transportes Me-
tropolitanos.

§ 2º Integrarão o Comitê Executivo como membros:
1. o Secretário Municipal de Transportes como representante do Município de São Paulo, que

será o seu Secretário;
2. os Coordenadores de Assistência aos Municípios – CAM, de Transporte Coletivo – CTC e

de Planejamento e Gestão – CPG, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM e
os Diretores do Departamento de Transportes Públicos – DTP e do Departamento de Ope-
ração do Sistema Viário – DSV, da Secretaria Municipal de Transportes – SMT;

3. o presidente, ou representante por ele indicado, da Companhia do Metropolitano de São
Paulo – METRÔ, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, da Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, da Companhia Munici-
pal de Transportes Coletivos – CMTC e da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET;

4. os prefeitos representantes de cada uma das sub-regiões.

§ 3º O prefeito representante de cada sub-região será indicado pela maioria dos prefeitos dos
municípios integrantes da respectiva sub-região, que aderirem ao presente Convênio.

§ 4º Para os fins deste Convênio os Municípios da Região Metropolitana de São Paulo ficam
agrupados nas seguintes sub-regiões:
1. Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da

Serra;
2. Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana do

Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar;
3. Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Mairiporã;
4. Guarulhos, Arujá e Santa Isabel;
5. Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Sa-

lesópolis e Biritiba-Mirim;
6. São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pi-

res e Rio Grande da Serra.

§ 5º Ao Coordenador compete convocar as reuniões e elaborar previamente a pauta das ma-
térias a serem submetidas à apreciação do Comitê Executivo.

Cláusula Quarta
Do Comitê Executivo

O Comitê Executivo tem as seguintes atribuições específicas:
I – propor medidas que viabilizem a implementação dos planos, programas e projetos

de transportes públicos e de tráfego que envolvam novas redes de sistemas integra-
dos de transportes de alta e média capacidade;
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II – elaborar estudos de planos táticos de integração e tarifários e de eventuais altera-
ções das prioridades na aplicação de recursos financeiros;

III – compatibilizar os planos tático-operacionais com as estratégias que vierem a ser definidas;
IV – elaborar estudos visando à compatibilização entre os planos integrados de transpor-

tes públicos, respeitando as políticas de uso do solo e habitacional;
V – propor estudos e pesquisas necessárias ao alcance do objeto da CRPT;
VI – constituir grupos de trabalho não permanentes, visando a resultados específicos re-

lacionados com o objeto da CRPT;
VII – analisar e instruir os projetos que lhe forem submetidos pelos partícipes, encami-

nhando-os à apreciação da CRPT;
VIII – dar conhecimento de suas deliberações aos interessados;
IX – elaborar e aprovar o regimento interno.

§ 1º As deliberações do Comitê Executivo serão submetidas à votação, tendo direito a voto o
Coordenador e seus membros.

§ 2º As matérias serão consideradas aprovadas por maioria simples e desde que favorável o
voto do Secretário dos Transportes Metropolitanos quando envolvam o interesse metropolita-
no, respeitada a autonomia municipal, e naquelas de interesse direto e exclusivo dos demais
partícipes, com o voto favorável do representante do Município de São Paulo ou do represen-
tante da sub-região.

§ 3º Compete, ainda, ao Comitê Executivo elaborar orçamentos que retratem as necessida-
des dos recursos financeiros para implementação das medidas propostas e aprovadas pelos
partícipes.

§ 4º O suporte técnico-administrativo ao Comitê Executivo será prestado pelas unidades da
administração centralizada e descentralizada dos partícipes, respeitadas as respectivas atri-
buições e competências e conforme for estabelecido no regimento interno.

Cláusula Quinta
Do Grupo Permanente de Planejamento Integrado – GPPI

O Grupo Permanente de Planejamento Integrado – GPPI, previsto no Protocolo de Intenções
firmado entre a STM e a SMT, em 14 de maio de 1993, fica mantido com a composição, as
finalidades e atribuições constantes daquele protocolo, anexo ao presente ajuste, desenvol-
vendo atividades de assessoria ao Comitê Executivo.

Cláusula Sexta
Das Disposições Gerais

Demonstrada a compatibilização com os planos, projetos e programas regionais de transpor-
tes públicos, os municípios diretamente beneficiários de projetos aprovados e decorrentes da
execução do presente Convênio poderão contar com o apoio da STM no sentido de viabilizar
a obtenção de financiamento externo e/ou interno junto a fontes financiadoras, desde que
atendidas às exigências necessárias a esse fim.

Cláusula Sétima
Das Alterações

Poderão os participantes, de comum acordo, promover alterações no avençado ou modifica-
ções em suas cláusulas, mediante termo aditivo.

Cláusula Oitava
Da Vigência, da Denúncia e da Rescisão

O prazo de vigência do presente Convênio é de 5 anos, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante notificação prévia de, no mí-
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nimo, 30 dias, ou rescindido por inadimplemento de suas cláusulas, respondendo cada partí-
cipe, em qualquer das hipóteses e até a data do rompimento, por todos os atos praticados e
obrigações assumidas em decorrência deste ajuste.

Cláusula Nona
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer questões decorrentes da exe-
cução deste Convênio, que não forem resolvidas administrativamente.

E por estarem certas e ajustadas, assinam o presente Convênio em 4 vias de igual teor e for-
ma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas:

Luiz Antonio Fleury Filho – Governador do Estado.
Paulo Maluf – Prefeito do Município.
Jorge Fagali Neto – Secretário dos Negócios Metropolitanos.
Walter Coronado Antunes – Secretário Municipal dos Transportes.

TERMO DE ADESÃO

Na qualidade de integrante da Região Metropolitana de São Paulo, por este termo, o Município
de ........................................, conforme Autorização Legislativa n. ..........., vem aderir ao Convênio
n. ..........., celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria dos Transportes
Metropolitanos – STM e o Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal
dos Transportes – SMT, que tem por objeto a constituição da Comissão Regional de Planejamen-
to de Transportes – CRPT visando à compatibilização dos planos, projetos e programas de trans-
portes públicos e de tráfego nos Municípios integrantes da Região Metropolitana de São Paulo.
Por este termo o Município de ........................................ reconhece e ratifica todas as disposições
das cláusulas constantes do referido Convênio, às quais se submete para seu fiel cumprimento.
São Paulo, .......... de ......................  de 1994.
Prefeito Municipal de .............................................
Secretário dos Transportes Metropolitanos – ........................................
Secretário Municipal de Transportes – ........................................
Testemunhas:
1.  ________________________
2.  ________________________

RESOLUÇÃO STM N. 402,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994
DISPÕE SOBRE NORMAS DE PADRONIZAÇÃO DE BILHETES UTILIZADOS NO SISTEMA METROPOLITANO DE

TRANSPORTE COLETIVO

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com fundamento no artigo 2º da Lei n. 7.450,
de 16 de julho de 1991[1] e no artigo 38, inciso III, do Decreto n. 34.184, de 18 de novem-
bro de 1991,[2] e ainda:

Considerando a necessidade de padronizar os bilhetes utilizados no Sistema Metropolitano de
Transporte Coletivo;
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Considerando a necessidade de melhorar o gerenciamento e o controle das remissões dos
bilhetes;

Considerando a necessidade de dotar o sistema de maior confiabilidade e segurança dos
bilhetes;

Considerando a necessidade de ampliar a integração das viagens nas diversas modalidades
de transporte na Região Metropolitana de São Paulo;

Considerando que a atualização ou inovação tecnológica deve objetivar a compatibilização
entre os modais, visando menores custos e prazos de implantação;

Considerando que a padronização dos bilhetes deve contemplar a integração com os
transportes sob gestão de outros entes públicos, em especial com o Município de São
Paulo, resolve:

Art. 1º Os bilhetes para utilização no Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo, que
abrange o transporte metroviário, ferroviário de passageiros e por ônibus, incluídos os cor-
redores metropolitanos, devem atender às normas de padronização estabelecidas nesta
Resolução.

Art. 2º Os bilhetes utilizados no Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo deverão
possibilitar:

I – a utilização de integração tarifária, de no mínimo 3 modais distintos;
II – a remissão baseada em dados armazenados nas leituras de bilhetes;
III – a segurança contra fraude e extravios;
IV – a tarifa zonal ou quilométrica;
V – a grade tarifária das linhas intermunicipais;
VI – a identificação da linha e da empresa operadora;
VII – a utilização dos equipamentos já implantados na Companhia do Metropolitano de

São Paulo – METRÔ, na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e na
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP;

VIII – a comunicação entre os sistemas;
IX – a compatibilização com o sistema em fase de implantação no transporte municipal

pela Prefeitura de São Paulo.

Art. 3º Para atender às finalidades relacionadas no artigo anterior, os bilhetes deverão pos-
suir capacidade de no mínimo 120 “bits”.

§ 1º No caso de sistemas já existentes e que não comportem a capacidade indicada no caput
deste artigo, deverão esses ser objeto de adaptação, assegurada a utilização dos bilhetes já
existentes.

§ 2º A adaptação de que trata o parágrafo anterior deverá ser efetivada nos prazos de implan-
tação que forem estabelecidos.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Notas sobre a Resolução STM n. 402/94
[1] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[2] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.
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RESOLUÇÃO STM N. 403,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994
ESTABELECE OS ASSENTOS PREFERENCIAIS NAS LINHAS METROPOLITANAS DO SERVIÇO REGULAR COMUM

O Secretário dos Transportes Metropolitanos resolve:

Art. 1º O artigo 2º da Resolução STM n. 7, de 24 de setembro de 1991, passa a ter a se-
guinte redação:

“Nos ônibus que servem às linhas metropolitanas de transporte coletivo regular de passageiros
comuns e seletivas, objeto do Decreto n. 24.675, de 30.01.86, bem como nos ônibus e trole-
bus operados pela EMTU, serão reservados 4 assentos por veículo, destinados prioritariamen-
te às gestantes, pessoas portando crianças de colo, idosos ou portadores de deficiência física.
Para os veículos de característica comum de duas ou mais portas que dispuserem de área
não paga, os assentos reservados deverão estar dispostos nos dois primeiros bancos da
frente do ônibus, que estejam com acomodação dos pés dos passageiros ao nível do as-
soalho do veículo.
Para os veículos de característica comum de três ou mais portas que dispuserem de área
não paga, os assentos reservados deverão estar dispostos nos dois primeiros bancos,
após a porta intermediária do ônibus, que estejam com acomodação dos pés dos passa-
geiros ao nível do assoalho do veículo.
Para os veículos de características comuns de duas portas que não dispuserem de área
não paga, os assentos reservados deverão estar dispostos nos dois últimos bancos, antes
da porta traseira, que estejam com acomodação dos pés dos passageiros ao nível do as-
soalho do veículo.
Para os veículos de característica seletiva, os assentos reservados deverão estar dispostos
nos dois bancos da frente do ônibus.
Tais lugares serão marcados com a placa ou adesivo indicativo, nas dimensões mínimas de
20cm de comprimento por 10cm de altura, com os seguintes dizeres em caracteres da fa-
mília helvética, de cor preta sobre fundo branco:
“Este banco é especialmente reservado às gestantes, aos passageiros com criança no
colo, aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência física; na ausência de pessoas
nessas condições, o uso do assento será livre”.
§ 1º A placa ou adesivo, objeto do presente artigo deverá estar localizado acima dos ban-
cos reservados, nas paredes laterais do ônibus, de modo a garantir sua fácil visualização.
§ 2º A padronização das dimensões e das cores da placa ou adesivo, deverá ser elabora-
da pela EMTU/SP – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo”.

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

DECRETO N. 39.895,
DE 1º DE JANEIRO DE 1995[1]

TRANSFERE OS CONSELHOS QUE ESPECIFICA, ALTERA A VINCULAÇÃO DA EMPRESA METROPOLITANA

DE PLANEJAMENTO DA GRANDE SÃO PAULO S/A. – EMPLASA, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Ficam transferidos, com seus bens móveis, equipamentos, direitos e obrigações,
cargos e funções-atividades, da Secretaria de Economia e Planejamento para a Secretaria dos
Transportes Metropolitanos:
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I – o Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São
Paulo – CONSULTI;

II – o Conselho Deliberativo da Grande São Paulo – CODEGRAN;
III – a Secretaria do Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da

Grande São Paulo e do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo.

Parágrafo único. As Secretarias de Economia e Planejamento e dos Transportes Metropolitanos
farão publicar relação nominal dos cargos e funções-atividades providos, preenchidos ou vagos,
transferidos nos termos deste artigo, com indicação de seus ocupantes ou motivo da vacância.

Art. 2º O Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI fica transferido da
Secretaria de Economia e Planejamento para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Art. 3º Passa a vincular-se à Secretaria dos Transportes Metropolitanos a Empresa Metro-
politana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA, vinculada à Secretaria de
Economia e Planejamento.

Art. 4º As Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda providenciarão os atos
necessários à efetivação da transferência de dotações orçamentárias com vistas ao cumpri-
mento deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os ar-
tigos 3º e 4º e inciso I do artigo 5º do Decreto n. 33.130, de 15 de março de 1991.

Mário Covas – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 39.895/95
[1] Revoga os artigos 3º e 4º e inciso I do artigo 5º do Decreto n. 33.130, de 15 de janeiro

de 1991, vide à pág. 466.

DECRETO N. 39.906,
DE 2 DE JANEIRO DE 1995
DETERMINA A REVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de orientar a ação do Governo com austeridade, adotando es-
tritos critérios de prioridade e parcimônia no emprego dos recursos públicos;

Considerando a necessidade de se proceder à revisão imediata das despesas da Administra-
ção Centralizada e Descentralizada de acordo com as restrições orçamentárias e financeiras
e segundo as prioridades governamentais;

Considerando a necessidade de se conhecerem os contratos em andamento, de forma a ade-
quá-los às novas diretrizes, decreta:

Art. 1º Os órgãos da Administração Centralizada, autarquias, empresas e fundações manti-
das pelo Estado deverão adotar providências no sentido de compatibilizar o cronograma de
desembolso com os recursos assegurados no Orçamento do Estado, as receitas próprias e
as operações de crédito já contratadas.

Art. 2º O empenhamento das despesas relativas aos contratos de obras e os convênios
com vigência superior ao do exercício de sua celebração, dependerão de prévia autorização
da Secretaria de Economia e Planejamento e da Secretaria da Fazenda, que os analisarão
quanto à provisão dos recursos orçamentários e às disponibilidades financeiras.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos respectivos termos aditivos e aos contratos de serviço.
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§ 2º Excluem-se do disposto neste artigo:
I – os contratos e convênios de valor inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

em cada exercício financeiro; e
II – os contratos de prestação de serviços de assistência técnica, vigilância, segurança e

limpeza.

Art. 3º Ficam suspensas, temporariamente, a execução das obras contratadas:
I – ainda não iniciadas;
II – já iniciadas e cuja realização física não tenha atingido, até a data da publicação des-

te Decreto, 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

Parágrafo único. O início ou o prosseguimento das obras dependerá de prévia manifestação
da Secretaria de Economia e Planejamento e da Secretaria da Fazenda quanto aos recursos
orçamentários e financeiros disponíveis e de autorização do Governador.

Art. 4º O disposto no artigo anterior não se aplica aos contratos de valor inferior a R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) em cada exercício financeiro.

Art. 5º Os órgãos e entidades referidos no artigo 1º deverão reencaminhar à Secretaria de
Economia e Planejamento e à Secretaria da Fazenda, até 31 de janeiro do corrente ano a re-
lação de todos os contratos de obras, de serviços e convênios, inclusive aqueles abrangidos
pelo artigo 3º, com a discriminação dos respectivos recursos orçamentários e financeiros.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

DECRETO N. 39.922,
DE 18 DE JANEIRO DE 1995
DÁ NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVO DO DECRETO N. 33.619, DE 13 DE AGOSTO DE 1991,[1] QUE DISPÕE

SOBRE A CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no artigo 6º do Decreto-lei n. 233, de 28 de abril de 1970, e à vista da Lei n. 7.861,
de 28 de maio de 1992[2] e do Decreto n. 39.895, de 1º de janeiro de 1995,[3] decreta:

Art. 1º O inciso II, do artigo 1º, do Decreto n. 33.619, de 13 de agosto de 1991, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“ II – Entidades Supervisionadas:
a. Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
b. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP;
c. Companhia Paulista de Trens Metropolitanas – CPTM;
d. Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI;
e. Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo – EMPLASA”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as alí-
neas d e e, do inciso II, do artigo 1º, do Decreto n. 35.448, de 7 de agosto de 1992.

Mário Covas – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 39.922
[1] Vide Decreto Estadual n. 33.619, de 13 de agosto de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Lei Estadual n. 7.861, de 28 de maio de 1992, à pág. 515.

[3] Vide Decreto Estadual n. 39.895, de 1º de janeiro de 1995, à pág. 549.
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RESOLUÇÃO STM N. 406,
DE 20 DE JANEIRO DE 1995
DISCIPLINA O REGISTRO NA STM DE EMPRESAS E ENTIDADES PARA A EXECUÇÃO DE FRETAMENTO

PARTICULAR COM VEÍCULO PRÓPRIO PREVISTO NO ARTIGO 6º DO DECRETO N. 19.835, DE 29 DE

OUTUBRO DE 1982,[1] ALTERADO PELOS DECRETOS N. 28.478, DE 3 DE JUNHO DE 1988[2]

E N. 36.963, DE 23 DE JUNHO DE 1993

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, em cumprimento do disposto no artigo 2º, inciso
II, da Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991[3] e no artigo 38, inciso II, alínea b e III, alínea c do
Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991.[4]

Considerando que o “Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, de
Interesse Metropolitano, sob o regime de fretamento” aprovado pelo Decreto n. 19.835, de 29
de outubro de 1982, alterado pelos Decretos ns. 28.478/88 e 36.963/93, em seu artigo 1º,
parágrafo único, dispõe que suas regras são aplicáveis, no que couber, ao transporte particu-
lar mediante a utilização de veículo próprio;
Considerando que as alterações dadas pelo Decreto n. 36.963, de 23 de junho de 1993, não
contemplaram a espécie de fretamento definida no artigo 12 do Decreto n. 19.835/82, resolve:
Art. 1º Os pedidos de registro e renovações formulados por empresas ou entidades para
execução de serviço particular com veículo próprio, no exclusivo transporte de pessoas rela-
cionadas com sua atividade-fim, serão dirigidos ao Secretário dos Transportes Metropolitanos,
instruídos com os seguintes documentos:

I – para comprovação da personalidade jurídica ou habilitação jurídica, de acordo com
o artigo 28 da Lei Federal n. 8.666/93,[5] modificada pela Lei n. 8.883/93 a documen-
tação, conforme o caso, consistirá em:
a. registro comercial, no caso de empresa individual;
b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acom-
panhado de documentos de eleição de seus administradores;

c. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;

d. decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento ex-
pedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e. cédula de identidade do representante legal signatário do pedido ou respectiva
procuração, se for o caso.

II – certificado de registro de veículo expedido pelo DETRAN, comprovando a plena pro-
priedade ou aquisição mediante financiamento de alienação fiduciária, leasing ou ar-
rendamento mercantil de pelo menos 1 (um) veículo do tipo ônibus ou microônibus;

III – itinerário(s) para aprovação pela STM.
Art. 2º O(s) veículo(s) cadastrado(s) será(ão) submetido(s) à vistoria de acordo com o previsto
no artigo 17 do Decreto n. 19.835, de 29 de outubro de 1992, com a redação dada pelo De-
creto n. 36.963, de 23 de junho de 1993, para verificação das condições de segurança, con-
forto e higiene conforme especificações elencadas nos anexos da Resolução STM n. 198/93.
Parágrafo único. Na execução do serviço particular com veículo próprio será permitida a utilização
de veículo(s) com mais de 15 anos de idade, submetido(s) obrigatoriamente à vistoria semestral.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Notas sobre a Resolução STM n. 406/95
[1] Vide Decreto Estadual n. 19.835, de 19 de outubro de 1982, à pág. 347.
[2] Vide Decreto Estadual n. 28.478, de 3 de junho de 1988, à pág. 386.
[3] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.
[4] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.
[5] Vide Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, à pág. 90.
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LEI N. 9.076,
DE 2 DE FEVEREIRO DE 1995
DISPÕE SOBRE O CONTROLE DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS NOS CONTRATOS QUE ESPECIFICA

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

Art. 1º Por ocasião da celebração de contrato para execução de obras e/ou serviços de
engenharia, ficam os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional de qual-
quer dos Poderes do Estado, obrigados a enviar, ao Tribunal de Contas do Estado até o dia
15 do mês subseqüente ao da referida celebração, a relação das quantidades previstas no
projeto básico, na seguinte conformidade:

I – relação, item por item, das diversas quantidades de serviços a executar e que no seu
conjunto componham a totalidade da obra, acompanhadas de especificações sucin-
tas que permitam sua fácil caracterização, conforme determinado pelo item II do § 2º
do artigo 7º da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993;[1]

II – as quantidades relacionadas deverão ser atestadas pelos engenheiros responsáveis
pelos respectivos serviços, item por item, devidamente assinadas com determinação
do número de registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA e
da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART correspondente;

III – independentemente da responsabilidade técnica do autor do projeto em sua totali-
dade, os autores das suas diversas partes, no caso em que essa divisão couber e
houver ocorrido, ficam igualmente obrigados ao disposto no inciso anterior.

Parágrafo único. A relação, de que trata este artigo, deverá ficar arquivada no Tribunal de Con-
tas do Estado para fins de comparação com as quantidades efetivamente executadas e de
determinação das discrepâncias que ocorrerem.

Art. 2º A obrigatoriedade, estabelecida nesta Lei, refere-se a serviços e obras de engenha-
ria que, de acordo com o artigo 23, inciso I, alínea c, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
tiverem valor estimado de contratação superior a um bilhão de cruzeiros, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC de dezembro de 1991, devidamente corrigido pelo
referido índice até a data da contratação.

Parágrafo único. As obras e serviços de reforma, bem como aqueles cujo valor de contrata-
ção for inferior a um bilhão de cruzeiros, nos termos do caput deste artigo, ficam dispensados
do cumprimento desta Lei.

Art. 3º As entidades a que se refere o artigo 1º deverão manter nas obras e serviços de
engenharia, controle mensal entre as quantidades previstas e as realmente executadas.

Art. 4º Se as quantidades de serviços executados superarem quantitativamente em mais de
10% (dez por cento) os valores inicialmente previstos no projeto básico, fica o órgão respon-
sável obrigado a enviar ao Tribunal de Contas do Estado, justificativa técnica elaborada e as-
sinada pelo mesmo engenheiro responsável pela previsão do projeto básico e, na sua falta,
pelo seu substituto funcional ou, na falta deste, pelo superior hierárquico, com anotação do
número do registro no CREA e do número da ART.

Parágrafo único. A justificativa não se refere aos quantitativos mensais e sim às quantidades
acumuladas, necessárias, apenas, quando estas superarem a quantidade total prevista, fican-
do, portanto, dispensadas de justificativas as variações mensais de quantidades.

Art. 5º Se as quantidades de serviço executadas forem manifestamente inferiores às previs-
tas no projeto básico, fica o órgão responsável igualmente obrigado a enviar ao Tribunal de
Contas do Estado a mesma justificativa estabelecida no artigo 4º.

Parágrafo único. Entende-se por quantidade de serviço manifestamente inferior aquela que ti-
ver uma variação a menor superior a 30% (trinta por cento).
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Art. 6º A justificativa do aumento das quantidades em valor superior aos 10% (dez por cento) pre-
vistos no artigo 4º deverá ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado antes do encaminhamento
da medição para efeito do pagamento dos valores das quantidades que excederem esse limite.

Art. 7º Quando houver alterações de quantidades decorrentes de modificação do escopo ou
de ampliação da obra, a relação prevista no artigo 1º, l, referente à ampliação ou mudança havi-
da, deverá ser previamente enviada e justificada ao TCE, nos termos do estabelecido no artigo 4º.

Art. 8º Se ocorrer, a necessidade de execução de tipos de serviços não previstos e, portan-
to, não quantificados no projeto básico, esses serviços serão qualificados para os termos do
estabelecido nesta Lei, como excedente aos 10% (dez por cento) referidos.

Art. 9º No caso do não cumprimento do estabelecido nos artigos anteriores, ficam os ór-
gãos mencionados neste projeto proibidos de efetuar qualquer pagamento que ultrapasse em
mais de 10% (dez por cento) os valores iniciais, sob pena de responsabilização pessoal dos
que assinarem a referida medição, atestarem sua execução, assinarem seu encaminhamento
ou determinarem seu pagamento.

Art. 10. (Vetado).
I – (vetado);
II – (vetado).

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 11. Deverão ser encaminhados, ao Tribunal de Contas do Estado, na mesma data da
aprovação da medição final referente à conclusão da obra ou serviços de engenharia, os se-
guintes elementos:

I – relação completa do total das quantidades dos serviços realizados;
II – variações percentuais, item a item, entre as quantidades realizadas e as previstas, de

conformidade com o estabelecido no artigo 1º.

Art. 12. As quantidades das obras e serviços, bem como seu preços unitários, deverão ser
fornecidos a qualquer cidadão ou entidade que requerer à administração pública.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

Nota sobre a Lei n. 9.076/95
[1] Vide Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, à pág. 90.

RESOLUÇÃO STM N. 409,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1995
CRIA O PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES

E DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS E DAS EMPRESAS A ELAS VINCULADAS

Os Secretários dos Transportes e dos Transportes Metropolitanos, considerando:
– a necessidade da plena utilização da capacidade tecnológica incorporada pelo Governo do

Estado de São Paulo na área de transportes;
– a melhor utilização dos recursos humanos e materiais empregados no desenvolvimento e

operação do sistema de transportes;
– a racionalização do processo produtivo dos serviços de transportes, resolvem:

Art. 1º Fica criado o Programa de Otimização de Recursos Humanos e Materiais no âmbito
das Secretarias dos Transportes e dos Transportes Metropolitanos e de suas autarquias e em-
presas vinculadas.
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Parágrafo único. O programa de que trata este artigo abrangerá:
1. identificação das necessidades técnicas, materiais e de recursos humanos dos órgãos do

Estado destinados a operar o transporte público;
2. maximização da utilização dos equipamentos e dos recursos humanos empregados na

operação e administração dos sistemas de transportes;
3. desenvolvimento de ações que visem a adequada estruturação dos sistemas básicos de

transportes;
4. adoção de medidas de racionalização para proporcionar a melhoria dos níveis de desem-

penho dos serviços;
5. intercâmbio de experiências e de recursos humanos e materiais com o objetivo de otimiza-

ção desses recursos em operações conjuntas;
6. conjugação de esforços para atingir a melhor estruturação institucional, administrativa e

operacional dos sistemas de transportes.

Art. 2º Para a execução do programa a que se refere o artigo anterior serão estabelecidos
convênios entre os órgãos e empresas da administração centralizada e descentralizada vincu-
lados às Secretarias dos Transportes e dos Transportes Metropolitanos.

Art. 3º Os titulares das Secretarias de Estado dos Transportes e dos Transportes Metropo-
litanos designarão em suas respectivas Pastas os membros do grupo de trabalho que se in-
cumbirá de:

I – elaboração do detalhamento das ações decorrentes do Programa de Otimização de
Recursos a que se refere o artigo 1º desta Resolução, de curto e médio prazos, in-
clusive dos projetos interinstitucionais;

II – definição de responsabilidades funcionais e de medidas de acompanhamento e de
controle;

III – elaboração de relatórios de avaliação de desempenho.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N. 9.079,
DE 17 DE FEVEREIRO DE 1995
INSTITUI A GRATUIDADE DO TRANSPORTE NOS DIAS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO

O Governador do Estado de São Paulo,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu promulgo, nos termos do § 7º
do artigo 28 da Constituição do Estado, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a gratuidade das passagens nas empresas de economia mista, urba-
nas e suburbanas, de transporte de passageiros administradas pelo Estado, nos dias de Cam-
panha de Vacinação promovidas por órgãos oficiais.

Art. 2º O acesso ao benefício instituído por esta Lei será assegurado à criança, na faixa etá-
ria estabelecida pela Campanha de Vacinação e seu acompanhante, mediante a apresenta-
ção da carteira de vacinação ou qualquer documento comprobatório da idade do menor.

Art. 3º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Mário Covas – Governador do Estado.
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LEI N. 9.086,
DE 3 DE MARÇO DE 1995
DETERMINA AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA A ADEQUAÇÃO DE SEUS PROJETOS,
EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO AO USO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS

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

Art. 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado deverão adequar seus pro-
jetos, suas edificações, suas instalações e seu mobiliário ao uso de pessoas portadoras de
deficiências, observadas as Normas NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 2º As construções, ampliações e reformas de próprios do Estado, ou que estejam sob
sua guarda ou custódia, somente poderão ser autorizadas se incluírem as adequações pre-
vistas no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º As edificações que vierem a ser reformadas deverão obedecer aos preceitos técni-
cos oficialmente estabelecidos para facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiências,
excetuados os prédios tombados pelo patrimônio histórico, quando tal medida implique em
prejuízo arquitetônico do ponto de vista histórico.

Art. 4º A Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS, vinculada à Secretaria de Re-
cursos Hídricos, Saneamento e Obras, será encarregada, pelos órgãos públicos interessados,
das medidas destinadas às adequações necessárias.

Art. 5º A Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS e outros órgãos e entidades pú-
blicas do Estado deverão prestar aos Municípios que solicitarem, toda cooperação técnica ne-
cessária à eliminação de barreiras arquitetônicas e ambientais, que dificultem o acesso de
pessoas portadoras de deficiências.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da
data de sua publicação

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

Mário Covas – Governador do Estado.

DECRETO N. 39.980,
DE 3 DE MARÇO DE 1995
INSTITUI O SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a exposição do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto n. 39.912, de 6 de
janeiro de 1995, em que se demonstra a necessidade de estruturar-se a questão do Patrimô-
nio Imobiliário[1] do Estado, decreta:

Capítulo I
Do Sistema e seus Objetivos

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado, compreen-
dido em uma única estrutura funcional, voltado prioritariamente para atender as demandas go-
vernamentais, no que se refere ao aproveitamento dos imóveis pertencentes à Administração
Direta e Indireta ou por elas utilizadas.
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Parágrafo único. O Sistema de Gestão abrange os seguintes tipos de imóveis da Administra-
ção Direta e Indireta:

I – os próprios;
II – aqueles em processo de aquisição;
III – os cedidos por terceiros;
IV – os locados;
V – aqueles simplesmente ocupados.

Art. 2º São objetivos do sistema:
I – proporcionar condições para o estabelecimento de diretrizes, princípios, normas e cri-

térios para a aquisição, destinação, utilização, cessão, alienação, locações patrimoniais
e recebimento de imóveis de terceiros, com formulação de uma política para o setor;

II – subsidiar o processo de tomada de decisão, por meio do conhecimento da situação
do patrimônio imobiliário do Estado e de suas entidades descentralizadas, na elabo-
ração de políticas públicas e na racionalização da administração patrimonial;

III – coordenar a atuação dos órgãos estaduais com atribuições ao patrimônio imobiliário;
IV – gerar estudos, pesquisas e análises de interesse para a área patrimonial;
V – capacitar recursos humanos na área patrimonial imobiliária e na área gerencial;
VI – promover a integração com unidades de patrimônio imobiliário dos Poderes Legisla-

tivo e Judiciário, Ministério Púbico Estadual e Universidades Estaduais;
VII – estabelecer fluxos eficientes e permanentes, de informações sobre a situação patri-

monial da Administração Direta e Indireta, do Estado.

Capítulo II
Da Estrutura do Sistema

Art. 3º São órgãos componentes do sistema:
I – a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica;
II – o Conselho do Patrimônio Imobiliário;
III – órgãos técnicos;
IV – órgãos operacionais.

Art. 4º O Conselho do Patrimônio Imobiliário é composto por:
I – 1 (um) representante da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, que será seu

Presidente;
II – 2 (dois) representantes da Procuradoria-Geral do Estado, sendo 1 (um) da Procura-

doria do Patrimônio Imobiliário – PPI e 1 (um) do Centro de Engenharia e Cadastro
Imobiliário – CECI;

III – 1 (um) representante da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Pú-
blico, do Grupo de Gestão de Patrimônio Imobiliário – GGPI;

IV – 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda, do Grupo de Controle da Gestão
Imobiliária das Empresas;

V – 1 (um) representante da Secretaria da Economia e Planejamento;
VI – 1 (um) representante da Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP;
VII – 1 (um) representante da Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS.

Parágrafo único. A designação dos membros do Conselho será feita pelo Governador do Es-
tado e recairá em pessoas com formação profissional de nível universitário e reconhecida ex-
periência nos assuntos de patrimônio imobiliário.

Art. 5º São órgãos técnicos do sistema:
I – jurídicos: a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e as Procuradorias Regionais, da

Procuradoria-Geral do Estado;
II – documentais: o Centro de Engenharia e Cadastro Imobiliário – CECI e os Serviços de

Engenharia e Cadastro Imobiliário da Procuradoria-Geral do Estado;
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III – administrativos: o Grupo de Gestão do Patrimônio Imobiliário – GGPI, da Secretaria
da Administração e Modernização do Serviço Público e o Grupo de Controle da Ges-
tão Imobiliária das Empresas – DCI, da Coordenadoria de Crédito e do Patrimônio
Imobiliário, da Secretaria da Fazenda;

IV – de assessoramento: a Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP;
V – de apoio: a Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS, da Secretaria de Recur-

sos Hídricos, Saneamento e Obras, o Centro de Suprimento e Manutenção e Obras –
CSM/O, da Polícia Militar; a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, da
Secretaria da Educação; a Contadoria-Geral do Estado – CGE, da Secretaria da Fazen-
da; a Coordenadoria de Programação Orçamentária – CPO, e a Coordenadoria de In-
vestimentos, Empresa e Fundações – CIEF, da Secretaria de Economia e Planejamento.

Art. 6º São órgãos operacionais do sistema as unidades administrativas de patrimônio imo-
biliário da Administração Direta, das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo
Poder Público, e das empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem
como as demais entidades por ele direta ou indiretamente controladas.

Capítulo III
Das Competências e Atribuições

Seção I
Do Governador e do Secretário de Governo e Gestão Estratégica

Art. 7º Compete privativamente ao Governador do Estado, em relação aos imóveis da Ad-
ministração Direta, autorizar compras, alienações, permutas, cessões, destinações e transfe-
rências, bem como o recebimento de imóveis, sem prejuízo da autorização legislativa nos ca-
sos em que é exigida.
Art. 8º Ao Secretário do Governo e Gestão Estratégica compete:

I – aprovar a política patrimonial proposta pelo Conselho;
II – autorizar locações de imóveis de terceiros, quando o valor locatício exceder o máxi-

mo fixado pelo Conselho;
III – aprovar alterações no próprio sistema;
IV – proporcionar condições de atuação aos órgãos competentes do sistema.

Seção II
Do Conselho de Gestão do Patrimônio Imobiliário

Art. 9º Ao Conselho cabe:
I – subsidiar a formulação da política patrimonial, estabelecendo princípios, diretrizes e

normas concernentes à aquisição, alienação, permuta, destinação, utilização, cessão
e locação de imóveis;

II – promover a integração da política patrimonial imobiliária do Estado com as diversas
políticas globais e setoriais de governo;

III – coordenar e supervisionar a implantação e o funcionamento do sistema;
IV – propor alterações no sistema;
V – determinar aos órgãos técnicos estudos analíticos ou de planejamento;
VI – responder a consultas e baixar instruções sobre assuntos de sua competência;
VII – elaborar seu Regimento Interno.

Seção III

Subseção I
Dos Órgãos Técnico-Jurídicos

Art. 10. À Procuradoria do Patrimônio Imobiliário – PPI e às Procuradorias Regionais, da
Procuradoria-Geral do Estado, sem prejuízo das atribuições que lhes são conferidas pela Lei
Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado cabe:
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I – promover análises jurídicas e praticar os atos relativos às aquisições, alienações, per-
mutas, cessões e transferências dos imóveis da Administração Direta e ao recebi-
mento de imóveis de terceiros;

II – elaborar minutas de decretos relativos aos atos concernentes a imóveis;
III – assessorar juridicamente o Conselho.

Subseção II
Dos Órgãos Técnico-Documentais

Art. 11. Ao Centro de Engenharia e Cadastramento Imobiliário e aos Serviços de Engenharia
e Cadastro Imobiliário, sem prejuízo das atribuições constantes na Lei Orgânica da Procura-
doria-Geral do Estado, cabe:

I – manter cadastro atualizado dos imóveis da Administração Direta (inventário, levanta-
mento, demarcação, avaliação) e guarda dos imóveis sem destinação;

II – avaliar previamente imóveis a serem desapropriados para a Administração Direta;
III – avaliar imóveis para fins de compras, alienação, permuta, cessão e transferência;
IV – fazer avaliação de locações, quando solicitado.

Subseção III
Dos Órgãos Técnico-Administrativos

Art. 12. Ao Grupo de Gestão do Patrimônio Imobiliário – GGPI, da Secretaria da Administra-
ção e Modernização do Serviço Público, quanto aos imóveis da Administração Direta, das au-
tarquias e das fundações cabe:

I – avaliar o grau de utilização dos imóveis, propondo alterações e identificando casos
de capacidade ociosa, de inadequação e insuficiência;

II – analisar documentos relativos aos imóveis;
III – apurar remanescentes ociosos e disponíveis, informando ao Centro de Engenharia e

Cadastramento Imobiliário, para a formação de reservas de imóveis;
IV – analisar locações, na conformidade das diretrizes estabelecidas pelo Conselho;
V – acompanhar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Conselho sobre a uti-

lização de imóveis.

Art. 13. Ao Grupo de Controle e Gestão Imobiliária das Empresas – DCI, da Secretaria da Fa-
zenda, quanto aos imóveis das empresas em que o Estado seja o maior acionista, cabe:

I – manter informações relativas ao patrimônio imobiliário das empresas, atualizando-as
periodicamente por meio de dados fornecidos pelos mesmos;

II – acompanhar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Conselho sobre a uti-
lização dos imóveis das empresas;

III – analisar as locações dos imóveis, na conformidade das diretrizes estabelecidas e
pelo Conselho.

Subseção IV
Do Órgão Técnico de Assessoramento

Art. 14. À Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, cabe:
I – assessorar o Conselho na fixação da política patrimonial imobiliária e na integração

desta com as políticas setoriais do Governo;
II – acompanhar tecnicamente a implantação e o funcionamento do sistema;
III – organizar e manter permanentemente atualizado banco de dados de referência, a

respeito dos imóveis públicos;
IV – realizar estudos analíticos e pesquisas referentes aos imóveis púbicos.
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Subseção V
Dos Órgãos de Apoio

Art. 15. Aos órgãos de apoio mencionados no inciso V do artigo 5º deste Decreto cabem,
sem prejuízo de suas atribuições:

I – prestar informações aos demais órgãos técnicos;
II – executar atividades estabelecidas pelo Conselho.

Parágrafo único. Compete ainda às CPOS, FDE e CSM/O, da Polícia Militar, no âmbito de suas
atribuições, manter arquivo técnico referente às edificações e benfeitorias, fornecendo infor-
mações, plantas e documentos ao CECI e ao GGPI.

Art. 16. Às unidades de patrimônio das Secretarias de Estado, autarquias e fundações e em-
presas cabe:

I – manter cadastro imobiliário atualizado;
II – observar as diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo Conselho, quanto ao flu-

xo de informações;
III – desempenhar suas atribuições específicas, com vistas à gestão do patrimônio imobiliário.

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art. 17. Para fins deste Decreto passam a ter atribuições de patrimônio imobiliário, nas Se-
cretarias de Estado, as atuais Diretorias de Administração.

Art. 18. As unidades de patrimônio das autarquias e fundações, previstas neste Decreto, são
os atuais órgãos e setores que cuidam do patrimônio nessas unidades.

Art. 19. Os órgãos da Administração Direta destinatários de imóveis pertencentes, cedidos ou
locados ao Estado, são responsáveis pelos mesmos, cabendo-lhes guardá-los e conservá-los.

Parágrafo único. Ocorrendo turbação ou esbulho na posse do Estado sobre os imóveis refe-
ridos neste artigo, os órgãos destinatários deverão valer-se do desforço imediato permitido no
artigo 502 do Código Civil, comunicando imediatamente o feito à unidade competente da Pro-
curadoria-Geral do Estado.

Art. 20. No caso de desativação do serviço público instalado em qualquer imóvel, o fato de-
verá ser previamente comunicado ao Grupo de Gestão do Patrimônio Imobiliário, da Secreta-
ria da Administração do Serviço Público, permanecendo, a Secretaria destinatária, responsá-
vel pela guarda do imóvel, até que se efetive a transferência de sua administração.

Art. 21. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dis-
posições em contrário e, em especial:

I – o Decreto n. 30.625, de 3 de janeiro de 1958;
II – o parágrafo único do artigo 5º do Decreto n. 30.552, de 3 de outubro de 1989, com

a redação dada pelo Decreto n. 33.610, de 8 de agosto de 1991;
III – as alíneas a e b do inciso V do artigo 3º e o artigo 13, ambos do Decreto n. 30.552,

de 3 de outubro de 1989.[2]

Mário Covas – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 39.980/95
[1] Retificação do Diário Oficial n. 65, de 5 de abril de 1995.

[2] Retificação do Diário Oficial n. 80, de 28 de abril de 1995.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1995

560 O



DECRETO N. 40.000,
DE 16 DE MARÇO DE 1995
INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PÚBLICOS E NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o interesse público recomenda a adoção imediata de providências que as-
segurem a prestação de serviço adequado;

Considerando a necessidade de canalizar os recursos fiscais do Estado para áreas em que
sua atuação seja indispensável e insubstituível;

Considerando que em outras áreas, especialmente em investimentos em infra-estrutura, a
parceria do Poder Público com a iniciativa privada deve ser incentivada; e

Considerando ser imprescindível a instituição de um programa voltado à consecução desses
objetivos e de um sistema gestor que coordene e supervisione sua execução, decreta:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações ins-
tituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual, das empresas em cujo capital o Estado te-
nha participação majoritária e das demais entidades por ele direta ou indiretamente controla-
das, o Programa Estadual de Participação da Iniciativa Privada na Prestação de Serviços Pú-
blicos e na Execução de Obras de Infra-Estrutura.

Art. 2º São objetivos do Programa:
I – propiciar à iniciativa privada a prestação de serviços públicos e a execução de obras

de infra-estrutura, sob regime jurídico-administrativo adequado;
II – reduzir os investimentos do Poder Público nas atividades que possam ser explora-

das pela iniciativa privada, permitindo a alocação dos recursos do Estado para áreas
nas quais sua atuação seja fundamental.

Art. 3º A gestão superior do Programa caberá a um Conselho Diretor, diretamente subordi-
nado ao Governador do Estado e integrado pelos seguintes membros:

I – o Vice-Governador do Estado de São Paulo;
II – o Secretário de Economia e Planejamento;
III – o Secretário do Governo e Gestão Estratégica;
IV – o Secretário da Fazenda;
V – o Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico;
VI – o Assessor Especial do Governador de Gestão Estratégica.

§ 1º O Conselho será presidido pelo Vice-Governador do Estado de São Paulo, que terá voto
de qualidade.

§ 2º Nas ausências ou impedimentos do Vice-Governador, as reuniões do Conselho serão
presididas pelo Secretário de Economia e Planejamento.

§ 3º O titular da Secretaria a que se vinculem os serviços ou as obras a serem concedidos à
iniciativa privada participará, com direito a voto, das reuniões do Conselho que digam respei-
to a esses serviços ou obras.

§ 4º O Conselho se reunirá, ordinariamente, a cada mês, e, extraordinariamente, sempre que
for convocado por seu Presidente.

§ 5º O exercício das atribuições de membro do Conselho não será remunerado, a qualquer título.

Art. 4º Compete ao Conselho Diretor:
I – coordenar e supervisionar a execução do Programa;
II – submeter ao Governador do Estado, periodicamente, o desenvolvimento da execu-

ção do Programa;
III – propor ao Governador do Estado a inclusão de projetos no Programa;
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IV – expedir normas necessárias ao exercício de sua competência;
V – requisitar informações e documentos necessários para a consecução de cada projeto.

Art. 5º O Governador do Estado, mediante ato próprio, determinará os projetos que deve-
rão integrar o Programa.

Art. 6º As funções de secretaria executiva do Programa serão exercidas pela Secretaria de
Economia e Planejamento, cabendo-lhe, para esse fim:

I – fornecer apoio administrativo e operacional ao Conselho-Diretor;
II – propor a requisição de informações e documentos de que trata o inciso V do artigo

4º deste Decreto;
III – proceder à divulgação dos projetos incluídos no Programa;
IV – submeter ao Conselho-Diretor as condições gerais de licitação de cada projeto, ela-

boradas pelos órgãos e entidades aos quais estejam afetos os serviços e as obras.

Art. 7º Caberá ao concedente de cada serviço ou obra:
I – estabelecer as condições gerais e os regulamentos específicos a serem observados

pelo concessionário, atendido ao disposto no parágrafo único do artigo 3º da Lei n.
7.835, de 8 de maio de 1992,[1] submetendo-os ao Conselho-Diretor;

II – iniciar e dar seguimento ao processo de licitação.

Parágrafo único. Quando o concedente for entidade da administração indireta, as providên-
cias de que trata este artigo serão adotadas em conjunto com a Secretaria de Estado a que
se encontre vinculada.

Art. 8º A participação da iniciativa privada estará sujeita às normas estabelecidas neste De-
creto também nos casos de:

I – conclusão de obras já iniciadas;
II – novos projetos em que o Estado, por sua administração direta ou indireta, for con-

cessionário de serviços públicos concedidos pela União ou por Município.

Art. 9º Os representantes da Fazenda do Estado nas entidades da administração indireta
adotarão as providências necessárias ao cumprimento das normas contidas neste Decreto,
atendida a legislação pertinente.

Art. 10. Os dirigentes dos órgãos e das entidades a que se refere o artigo 1º deverão pres-
tar, no prazo que for determinado, as informações requisitadas nos termos do inciso V do ar-
tigo 4º, ambos deste Decreto, respondendo, nos termos da lei, por ações ou omissões que
impeçam, prejudiquem ou retardem a regular tramitação dos projetos do Programa.

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto 40.000/95
[1] Vide Lei Estadual n. 7.835, de 8 de maio de 1992, à pág. 507.

DECRETO N. 40.043,
DE 7 DE ABRIL DE 1995
DISPÕE SOBRE A REAVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS E DE SERVIÇOS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que as medidas preconizadas no Decreto n. 39.906, de 2 de janeiro de 1995,
tiveram o condão de identificar o conteúdo dos contratos com vigência superior ao do exer-
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cício de suas celebrações, anteriores, em sua maioria, à Lei Federal n. 8.880, de 27 de maio
de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Na-
cional, institui a Unidade Real de Valor – URV e dá outras providências;

Considerando o esforço dos dirigentes de órgãos e entidades da Administração Pública do
Estado procedendo as revisões determinadas, com o direcionamento ao interesse público
para a contenção e a redução das despesas públicas; e

Considerando que por imposições contratuais alguns termos não foram revistos, decreta:

Art. 1º Os contratos de obras e de serviços de que trata o Decreto n. 39.906, de 2 de janeiro
de 1995, não revistos até a presente data, deverão ser reavaliados no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º As solicitações para alterar ou prorrogar contratos de obras e de serviços de valor
igual ou superior a 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP’s,
conforme previsto no Decreto n. 36.450, de 14 de janeiro de 1993,[1] serão encaminhadas à
Secretaria de Economia e Planejamento e à Secretaria da Fazenda, acompanhadas de mani-
festação do dirigente máximo do órgão ou entidade solicitante, devendo ser demonstrado o
interesse público para a continuidade do contrato.

Art. 3º A revisão procedida nos termos deste Decreto não poderá resultar em:
I – aumento de preços unitários;
II – aumento de quantidades;
III – redução da periodicidade dos pagamentos ou reajustes;
IV – redução da quantidade dos serviços prestados;
V – outras modificações contrárias ao interesse público.

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

Mário Covas – Governador do Estado

Nota sobre o Decreto n. 40.043/95
[1] Vide Decreto Estadual n. 36.450, de 14 de janeiro de 1993, à pág. 526.

DECRETO N. 40.065,
DE 27 DE ABRIL DE 1995
SUSPENDE, TEMPORARIAMENTE, A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E

INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Ficam suspensas as alienações, a qualquer título, de imóveis pertencentes à Fazen-
da Pública Estadual, às suas autarquias e fundações e às entidades nas quais o Estado tenha
participação majoritária pela sua Administração Direta e Indireta.

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável por igual período.

Art. 2º A suspensão de que trata o artigo 1º deste Decreto poderá ser revista, em casos ex-
cepcionais, mediante solicitação devidamente justificada do órgão ou entidade interessado.

Art. 3º O pedido de que trata o artigo anterior deverá ser encaminhado ao Conselho do Pa-
trimônio Imobiliário, criado pelo Decreto n. 39.980, de 3 de março de 1995, por intermédio:

I – do Grupo de Gestão do Patrimônio Imobiliário, da Secretaria da Administração e
Modernização do Serviço Público, no caso de órgãos da Administração Direta, au-
tarquias e fundações;
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II – do Grupo de Controle de Gestão Imobiliária das Empresas, da Secretaria da Fazen-
da, no caso das entidades mencionadas no artigo 1º deste Decreto.

Art. 4º No âmbito das empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, os
representantes da Fazenda Pública adotarão as providências necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto, atendida a legislação pertinente.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
24 de março de 1995, ficando revogado o Decreto n. 40.015, de 24 de março de 1995.

Mário Covas – Governador do Estado.

LEI N. 9.166,
DE 18 DE MAIO DE 1995
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO

INTERMUNICIPAL

O Presidente da Assembléia Legislativa,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º,
da Constituição do Estado, a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo, ao exercer sua competência constitucional de fixar as tarifas dos ser-
viços públicos de transporte coletivo intermunicipal deverá, até 5 (cinco) dias úteis, antes da entra-
da em vigor da tarifa, enviar à Assembléia Legislativa as planilhas de custos e outros elementos uti-
lizados para sua fixação, divulgando, amplamente, para a população, os critérios observados.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação dessa Lei serão cobertas pelas dotações or-
çamentárias próprias.

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

Ricardo Trípoli, Presidente da Assembléia Legislativa.

LEI N. 9.170,
DE 18 DE MAIO DE 1995
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DE TRANSPORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO

PAULO – CTM

O Presidente da Assembléia Legislativa,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º,
da Constituição do Estado, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Conselho de Transporte da Região Metropolitana de São Paulo – CTM,
com caráter deliberativo, vinculado à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
para fins de suporte técnico, e que tem por finalidade o planejamento do transporte coletivo
da região.

Art. 2º Este Conselho de Transporte terá as seguintes atribuições:
I – aprovar os termos de referência de estudos, planos, programas e projetos relativos

ao sistema de transporte coletivo de caráter metropolitano;
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II – aprovar as normas e regulamentos, técnicos e administrativos, referentes ao planeja-
mento, implantação, expansão, melhoria, operação e manutenção dos serviços de
transporte coletivo regional;

III – desenvolver estudos visando a definição de critérios técnicos para a outorga de con-
cessões, permissões e autorizações dos serviços de transporte coletivo de caráter
metropolitano, para sua fiscalização e fixação de tarifas;

IV – estabelecer as prioridades para custeio e investimentos, na aplicação dos recursos
do Fundo Metropolitano de Transportes;

V – elaborar seu regimento interno;
VI – deliberar sobre quaisquer outras matérias de interesse para o transporte coletivo de

passageiros, de caráter metropolitano.

Art. 3º O Conselho de Transporte será composto por:
I – 10 (dez) representantes dos municípios que compõem a Região Metropolitana de

São Paulo, sendo 2 (dois) de cada um dos cinco grupos sub-regionais de trabalho;
II – 2 (dois) representantes do Município de São Paulo a serem indicados pela Prefeitura

da Capital;
III – 4 (quatro) representantes de órgão ou empresa pública estadual, com atuação na

área de Transporte Metropolitano, indicados pelo Governo do Estado;
IV – 1 (um) representante da Assembléia Legislativa;
V – 2 (dois) representantes de usuários indicados pelas entidades de representação po-

pular com sede na região metropolitana;
VI – 2 (dois) representantes de sindicatos de trabalhadores do ramo do transporte coleti-

vo indicados pelos sindicatos com atuação na região metropolitana;
VII – 1 (um) representante do sindicato patronal de empresas operadoras de transporte;
VIII – o Secretário de Estado de Transportes Metropolitanos integrará o Conselho de Trans-

porte da Região Metropolitana de São Paulo como Coordenador.

Art. 4º O Conselho reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês, e extraordinariamente,
por deliberação do Coordenador ou mediante requerimento assinado por 1/3 (um terço) de
seus membros.

§ 1º As convocações das reuniões do Conselho serão públicas. Os Conselheiros serão for-
malmente convocados mediante entrega de correspondência registrada.

§ 2º Para as deliberações do Conselho deverão estar presentes a maioria absoluta dos seus
membros, e as matérias serão aprovadas por maioria simples de votos.

§ 3º As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas.

§ 4º Os membros do Conselho que ausentarem-se de duas reuniões consecutivas ou três reu-
niões alternadas sem apresentação de justificativa, serão destituídos do cargo, devendo as-
sumir o suplente.

Art. 5º Para deliberar, no âmbito de seu território, sobre a implantação de novas linhas de
atendimento intermunicipais, a expansão e melhoria na operação e manutenção do serviço de
transporte coletivo, e a fixação de tarifa única integrada, serão criados 5 (cinco) grupos sub-
regionais de trabalho, integrados pelos seguintes municípios:

I – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribei-
rão Pires e Rio Grande da Serra;

II – Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço, Taboão
da Serra e Vargem Grande Paulista;

III – Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana do
Parnaíba;

IV – Arujá, Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mairiporã, Guarulhos
e Santa Isabel;
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V – Biritiba-Mirim, Guararema, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cru-
zes, Poá, Salesópolis e Suzano.

§ 1º O Município de São Paulo é parte integrante em todas as sub-regiões.

§ 2º Cada grupo sub-regional de trabalho será composto por um representante da Prefeitura e
um da Câmara de cada município que compõe a sub-região, um representante da Prefeitura de
São Paulo, dois representantes do Governo do Estado, e dois representantes de entidades
de usuários e sindicatos com atuação na sub-região, um representante do sindicato patronal das
empresas operadoras de transporte da sub-região.

§ 3º As decisões dos grupos sub-regionais de trabalho sobre os temas de sua competência
previstos no caput deste artigo, deverão manter estrita observância com as diretrizes fixadas
pelo Conselho.

§ 4º Todas as conclusões dos grupos sub-regionais de trabalho serão comunicadas ao Conselho.

Art. 6º O coordenador de cada grupo sub-regional será eleito entre os seus componentes.

Art. 7º As reuniões dos grupos sub-regionais ocorrerão conforme o estabelecido no artigo
4º desta Lei.

Art. 8º As conclusões do Conselho de Transporte e dos grupos sub-regionais de trabalho
serão divulgados pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.

Art. 9º Os municípios integrantes da Região Metropolitana de São Paulo e o Estado, deve-
rão compatibilizar entre si, no que couber, seus planos, programas e projetos relativos ao sis-
tema de transporte coletivo de passageiros.

Art. 10. O Plano Geral de Remodelação e Melhoria do Serviço de Transporte Coletivo, previsto
na Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991,[1] elaborado pela Secretaria de Estado dos Transportes
Metropolitanos, deverá ser submetido à apreciação do Conselho de Transporte, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, após sua instalação.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ricardo Trípoli, Presidente da Assembléia Legislativa.

Nota sobre a Lei n. 9.170/95
[1] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

DECRETO N. 40.097,
DE 24 DE MAIO DE 1995
ALTERA A DENOMINAÇÃO DA CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, APROVA A NOVA REDAÇÃO

DO SEU REGIMENTO INTERNO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, à vista
do disposto no artigo 11 do Decreto n. 23.596, de 24 de junho de 1985, bem como da Expo-
sição de Motivos do Secretário do Governo e Gestão Estratégica, decreta:

Art. 1º A Corregedoria Administrativa do Estado, reorganizada pelo Decreto n. 23.596, de
24 de junho de 1985, passa a denominar-se Corregedoria-Geral da Administração.

Art. 2º Fica aprovada a nova redação do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Admi-
nistração, constituído do anexo que faz parte integrante deste Decreto.
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Art. 3º Os integrantes da Corregedoria-Geral da Administração, no desempenho de suas
atividades oficiais, terão livre acesso a todos os órgãos das Secretarias de Estado, das Autar-
quias, das Fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, bem como das Empresas em cujo
capital o Estado tenha participação majoritária direta ou indireta.

Art. 4º As requisições de informações e as convocações de dirigentes, servidores ou em-
pregados de órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, por parte do Presidente da
Corregedoria-Geral da Administração, devem ser atendidas no prazo de 10 (dez) dias, se ou-
tro não for fixado, sob pena de suspensão do pagamento de vencimentos, remuneração ou
salário nos termos do artigo 262 da Lei n. 10.261, de 28 de outubro de 1968, e de apuração
de responsabilidade funcional.

Art. 5º Os processos autuados e protocolados na Corregedoria-Geral da Administração,
quando necessária sua tramitação pelas unidades da Administração Direta e Indireta do Esta-
do, terão andamento preferencial e urgente.

§ 1º Os processos deverão retornar à Corregedoria-Geral da Administração devidamente ins-
truídos e concluídos, no prazo a ser fixado pelo seu Presidente, sob pena de responsabilida-
de funcional.

§ 2º Não sendo possível concluir os processos no prazo fixado nos termos do parágrafo ante-
rior, a autoridade competente deverá informar ao Presidente da Corregedoria-Geral da Adminis-
tração as diligências realizadas e solicitar, mediante ofício fundamentado, prazo suplementar.

Art. 6º O disposto no artigo anterior não impede a realização de apurações, levantamentos
e estudos de caráter informal e sigiloso, de modo a orientar internamente o órgão acerca de
determinada matéria de seu âmbito de competência.

Art. 7º O artigo 4º do Decreto n. 23.596, de 24 de junho de 1985, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 4º A Corregedoria-Geral da Administração será composta de um Presidente e, no mí-
nimo de 25 (vinte e cinco) Corregedores, titulares de cargos efetivos, portadores de diplo-
ma de nível universitário, de ilibada reputação moral e funcional, designados pelo Governa-
dor do Estado, para servirem com ou sem prejuízo de suas atribuições normais.

§ 1º O Presidente da Corregedoria poderá, através do Secretário do Governo e Gestão Es-
tratégica, requisitar, por período certo e determinado, para integrarem Equipes de Correge-
dores, funcionários, servidores e empregados dos quadros da Administração Centralizada
e Descentralizada do Estado.

§ 2º A requisição de que trata o parágrafo anterior, acompanhada de justificativa, será feita
ao Secretário de Estado ou ao dirigente da entidade descentralizada respectiva e atendida
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, mediante colocação à disposição da Corregedoria do
funcionário, servidor ou empregado requisitado.

§ 3º A freqüência do funcionário, servidor ou empregado requisitado continuará a ser ates-
tada pelo respectivo órgão de pessoal, à vista da informação prestada pela Corregedoria”.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decre-
to n. 31.832, de 10 de julho de 1990.

Mário Covas – Governador do Estado.
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DECRETO N. 40.100,
DE 24 DE MAIO DE 1995
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DO DECRETO N. 40.065, DE 27 DE ABRIL DE 1995

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º O artigo 1º do Decreto n. 40.065, de 27 de abril de 1995, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam suspensas pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por igual pe-
ríodo, as alienações a qualquer título, de imóveis pertencentes à Fazenda Pública Estadual,
às suas Autarquias e Fundações e às entidades em cujo capital o Estado tenha participa-
ção majoritária pela sua Administração Direta e Indireta.

Parágrafo único. Este artigo não se aplica às alienações de bens imóveis pertencentes ao
Banco do Estado de São Paulo S/A. e à Nossa Caixa-Nosso Banco S/A., que não sejam
destinados ao seu próprio uso”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
24 de março de 1995.

Mário Covas – Governador do Estado.

DECRETO N. 40.116,
DE 30 DE MAIO DE 1995
INSTITUI O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o interesse público torna imperativa a adoção de medidas imediatas para
que a população alcance padrões condignos de qualidade de vida, consoante determina a
Constituição do Estado;

Considerando que o equacionamento simultâneo dos problemas sociais e econômicos requer
ações de curto e de longo prazo, envolvendo intervenções de diferentes níveis de complexida-
de, vinculadas a soluções conjunturais de emergência e a mudanças de natureza estrutural; e

Considerando a magnitude dos empreendimentos inerentes a essas intervenções, decreta:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações ins-
tituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual, das empresas em cujo capital o Estado te-
nha participação majoritária e das demais entidades por ele direta ou indiretamente controla-
das, o Programa Qualidade de Vida.

Art. 2º O Programa instituído pelo artigo anterior tem por objetivo implementar:
I – a melhoria das condições de saúde da população;
II – a reforma da educação básica e profissional;
III – o enriquecimento da vida cultural;
IV – a preservação do meio ambiente;
V – a criação de empregos, trabalhos e renda.

Art. 3º O objetivo do Programa Qualidade de Vida deverá ser alcançado por intermédio:
I – da ação conjunta das Secretarias de Estado;
II – da cooperação dos Municípios do Estado;
III – da articulação com órgãos federais;
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IV – da parceria com organizações não governamentais, entidades representativas da socie-
dade civil e empresas privadas.

Art. 4º O Programa Qualidade de Vida terá a coordenação conjunta da Secretaria do Gover-
no e Gestão Estratégica com a Secretaria de Economia e Planejamento, que deverão:

I – constituir um Grupo de Trabalho Intersetorial – GTI;
II – articular, em cada região onde estiver sendo implementado o Programa, a constitui-

ção de um Grupo de Trabalho Regional Integrado – GTRI.

Art. 5º O Grupo de Trabalho Intersetorial será integrado por representantes das Secretarias de
Estado cujos objetivos sejam considerados prioritários nas ações do Programa Qualidade de Vida.

Art. 6º Ao Grupo de Trabalho Intersetorial cabe:
I – definir e hierarquizar as áreas de atuação do Estado a partir de uma abordagem plu-

rissetorial;
II – compatibilizar as diretrizes setoriais, tornando-as complementares entre si e propi-

ciando a montagem de um sistema integrado de comunicação objetivando a otimi-
zação das ações e dos recursos do Governo;

III – identificar e articular os representantes da sociedade civil interessados em integrar as
atividades do Programa;

IV – avaliar, sistematizar e divulgar o resultado das experiências desenvolvidas nas regiões
prioritárias.

Art. 7º O Grupo de Trabalho Intersetorial poderá constituir câmaras setoriais para tratar da
formulação e execução de projetos específicos que envolvam Secretarias de Estado e outros
órgãos ou entidades que não integram a estrutura permanente de gestão do Programa Qua-
lidade de Vida.

Art. 8º Cada Grupo de Trabalho Regional Integrado será composto por representantes se-
toriais da rede regionalizada do Governo do Estado.

Art. 9º Os Grupos de Trabalho Regional Integrado têm por objetivo criar condições para a
efetiva implementação do Programa Qualidade de Vida no âmbito de suas respectivas regiões,
cabendo-lhes:

I – articular e integrar as diretrizes setoriais para a região, tendo em vista os objetivos ge-
rais do Programa, definindo a linha de atuação do Estado;

II – contatar e envolver cada Prefeitura Municipal com os objetivos do Programa, procu-
rando identificar as interfaces com as atividades desenvolvidas pelas administrações
municipais;

III – contatar os representantes das entidades empresariais e sindicais, organizações não
governamentais e demais entidades civis, visando a sua sensibilização em relação
aos objetivos do Programa e a definição das formas específicas de parceria;

IV – propor diretrizes e linhas específicas de ação para a promoção da qualidade de vida
na região;

V – mapear os problemas de natureza comum aos municípios a fim de subsidiar a im-
plantação de instrumentos de gestão regional apropriados para enfrentá-los, inclusi-
ve consórcios intermunicipais;

VI – identificar as parcerias locais e regionais interessadas em integrar as atividades do
Programa.

Art. 10. As funções de Secretaria Executiva do Programa Qualidade de Vida serão exercidas
pela Coordenadoria de Integração Regional, da Secretaria de Economia e Planejamento, ca-
bendo-lhe, para esse fim:

I – articular a atuação conjugada e harmônica de todos os órgãos e entidades governa-
mentais da administração direta e indireta do Estado, no que concerne às ações do
Programa;
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II – identificar e articular representantes da iniciativa privada e da sociedade civil interes-
sados em participar e investir nas ações do Programa;

III – identificar e articular órgãos e entidades da administração federal interessados em in-
vestir nas ações do Programa;

IV – identificar e articular organismos internacionais interessados em contribuir para a
consecução dos objetivos do Programa.

Parágrafo único. As funções a que se refere este artigo serão exercidas de comum acordo
com a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, por intermédio da Unidade de Gestão Es-
tratégica do Governo.

Art. 11. As condições gerais, as normas e os procedimentos específicos a serem observados
em cada ação do Programa Qualidade de Vida caberão às Secretarias de Estado, em seus res-
pectivos campos de atuação e deverão ser apresentados à Secretaria Executiva do Programa.

Parágrafo único. Quando as ações do Programa couberem a entidades da administração in-
direta, as providências de que trata este artigo serão tomadas em conjunto com a Secretaria
de Estado a que estejam vinculadas.

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

DECRETO N. 40.164,
DE 29 DE JUNHO DE 1995[1]

INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE TRANSPORTES

URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando o disposto no artigo 2º da Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991,[2] decreta:

Art. 1º Fica instituída, junto ao Gabinete do Secretário dos Transportes Metropolitanos, Comis-
são Especial com o objetivo de desenvolver e propor políticas e ações necessárias ao Programa
Integrado de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de São Paulo.

Art. 2º A Comissão instituída no artigo anterior será integrada pelos seguintes membros:
I – Secretário dos Transportes Metropolitanos;
II – Secretário de Economia e Planejamento;
III – Secretário do Meio Ambiente;
IV – Secretário da Habitação;
V – Secretário da Fazenda;
VI – Secretário do Governo e Gestão Estratégica.

§ 1º A Comissão Especial contará com apoio de um Grupo Diretor, composto de 7 (sete)
membros sendo:
1 – 3 (três) representantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais será

o Coordenador do Grupo;
2 – 1 (um) representante da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
3 – 1 (um) representante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM;
4 – 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo

S/A. – EMTU/SP;
5 – 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo

S/A. – EMPLASA.
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§ 2º Os membros do Grupo Diretor serão designados pelo Secretário dos Transportes Metro-
politanos, conforme indicação das entidades que representam.

Art. 3º O Grupo Diretor a que se referem os parágrafos do artigo anterior, no âmbito dos tra-
balhos referentes ao Programa Integrado de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de
São Paulo, terá as seguintes atribuições:

I – dirigir os trabalhos do Programa Integrado de Transportes Urbanos da Região Metro-
politana de São Paulo;

II – deliberar sobre as ações do programa pelos diversos organismos, no âmbito da Se-
cretaria dos Transportes Metropolitanos;

III – estabelecer diretrizes e prioridades para o desenvolvimento do Programa, de acordo
com as políticas de autuação formuladas pela Comissão Especial;

IV – decidir sobre seleção de alternativas tecnológicas para os diversos empreendimen-
tos e estabelecer diretrizes básicas para sua implementação e difusão entre os diver-
sos organismos envolvidos no Programa;

V – analisar e aprovar o desenvolvimento de estudos, projetos, serviços, obras e forneci-
mentos de equipamentos e materiais necessários à implantação do Programa.

VI – supervisionar as diversas atividades, dirimir dúvidas e pendências e solucionar divergências;
VII – propiciar a efetiva integração dos trabalhos desenvolvidos pelos diversos órgãos e

entidades;
VIII – analisar e aprovar os trabalhos necessários à contratação de serviços, obras e forneci-

mentos de equipamentos e materiais quanto a seus termos de referência, especifica-
ções técnicas; editais de licitação e fundamentações das modalidades de contratações;

IX – acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de execução dos diversos contratos,
avaliando seu andamento e verificando eventuais defasagens e determinar ações
para sua correção;

X – apoiar e participar das negociações com agentes financeiros nacionais e internacio-
nais que visem a captação de recursos financeiros;

XI – analisar e aprovar a documentação técnica e financeira a ser enviada aos agentes fi-
nanceiros.

Art. 4º O Secretário dos Transportes Metropolitanos designará, por ato próprio, a Unidade
Executiva com a finalidade de coordenar e gerenciar os trabalhos do Programa Integrado de
Transportes Coletivos na Região Metropolitana de São Paulo.

Art. 5º Para o cumprimento de suas atribuições e alcance de suas finalidades, o Grupo-Di-
retor e a Unidade Executiva deverão contar com o apoio material e humano das entidades vin-
culadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Parágrafo único. As entidades referidas no caput deste artigo, observada a legislação em vi-
gor, poderão, por indicação do Grupo-Diretor, contratar os serviços necessários ao apoio das
atividades do Grupo-Diretor e da Unidade Executiva, com recursos de seus próprios orçamen-
tos de investimentos.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
em contrário, em especial o Decreto n. 36.667, de 20 de abril de 1993.

Mário Covas – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 40.164/95
[1] Republicado por ter saído com incorreção. Revoga o Decreto Estadual n. 36.667, de 20

de abril de 1993, vide à pág. 527.

[2] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.
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RESOLUÇÃO STM N. 425,
DE 5 DE JULHO DE 1995
ESTABELECE NORMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTO ANEXO AO CONTRATO DE CONCESSÃO E DO

TERMO DE PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES SOB JURISDIÇÃO METROPOLITANA

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, no uso de suas atribuições legais e com funda-
mento nas disposições da Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991, do Decreto n. 34.184, de 18
de novembro de 1991[1] e do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986,[2] alterado pelo De-
creto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987[3] e ainda considerando a necessidade de discipli-
nar os documentos que definem o regime operacional das linhas regulares, resolve:

Art. 1 – O documento “Ordem de Serviço Metropolitano” para fixar durante sua vigência o re-
gime técnico e operacional de cada concessão ou permissão do serviço de transporte, sob
jurisdição da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos deverá conter os seguin-
tes dados:

I – em relação à linha:
a. identificação da concessionária ou permissionária;
b. identificação do Contrato de Concessão ou do Termo de Permissão;
c. número da linha;
d. característica da linha;
e. tipo de linha;

II – em relação à linha e a cada serviço complementar:
a. denominação, incluindo-se a das seções se houver;
b. regime de integração a outros modais;
c. data de início da operação;
d. extensão, incluindo-se a de cada seção, se houver;
e. frota alocada;
f. tabela horária completa;
g. itinerário completo;

III – em relação ao próprio documento:
a. a inscrição Governo do Estado de São Paulo e Secretaria dos Transportes Metro-

politanos;
b. a inscrição do nome do documento “Ordem de Serviço Metropolitano”;
c. a identificação numérica e seqüencial do documento;
d. a data de emissão;
e. a assinatura do Coordenador de Transporte Coletivo;
f. a data de vigência;
g. o motivo de sua emissão;
h. o documento anterior que se substitui, se houver.

Notas sobre a Resolução STM n. 425/95
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[3] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.
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DECRETO N. 40.399,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
CRIA O SISTEMA DE MÍDIA ELETRÔNICA DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA ÍNTEGRA DE EDITAIS DE

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONCURSOS PÚBLICOS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de criar meios que permitam a participação mais ampla e cons-
tante da sociedade na fiscalização dos negócios públicos; e

Considerando que à economia do Estado interessa reduzir as barreiras burocráticas, inibido-
ras da participação de maior número de interessados em licitações promovidas pela Adminis-
tração Pública Direta e Indireta, decreta:

Art. 1º Fica criado, no âmbito das Secretarias de Estado, das Autarquias, das fundações instituí-
das ou mantidas pelo Poder Público Estadual e das Empresas em cujo capital o Estado tenha par-
ticipação majoritária, bem como das entidades direta ou indiretamente por ele controladas, sistema
de comunicação denominado Mídia Eletrônica – Negócios Públicos, destinado à divulgação de:

I – texto integral de editais de licitações públicas, nas modalidades de concorrência, to-
mada de preços, concurso e leilão;

II – texto integral de contratos resultantes de licitações nas modalidades referidas no in-
ciso anterior;

III – texto integral de editais de concursos públicos para provimento de cargos ou preen-
chimento de funções-atividades e de empregos públicos;

IV – quadro comparativo de preços unitários de materiais e serviços licitados pelos ór-
gãos e entidades abrangidos pelo sistema;

V – legislação referente a licitações públicas.

Art. 2º O sistema criado por este Decreto será projetado e implantado pela Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP e operado em conjunto com
a Imprensa Oficial do Estado S/A. – IMESP, obedecendo às seguintes normas:

I – o sistema deverá ter condições de atender a consultas provenientes de qualquer parte
do País, feitas por meio informatizado;

II – o sistema deverá ter condições de ser acessado diretamente por linhas telefônicas
comutadas ou por intermédio de redes informatizadas de comunicação;

III – as tarifas relativas ao fornecimento de informações constantes do sistema poderão
ser cobradas mediante assinaturas ou por consultas eventuais, sem prévia inscri-
ção do interessado;

IV – o sistema deverá contar com dispositivo que permita tarifação das consultas por
chamadas ou volume de informações transmitidas;

V – a programação do banco de dados do sistema deverá permitir que as consultas se-
jam feitas pelos tipos de produtos ou serviços, pelos órgãos licitantes e pelas regiões
do Estado a que se destinam os objetos das licitações.

Parágrafo único. Para definição dos termos da operação conjunta do sistema será celebrado
convênio entre a PRODESP e a IMESP.

Art. 3º A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP e
a Imprensa Oficial do Estado S/A. – IMESP têm prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da
publicação deste Decreto, para iniciarem o funcionamento do sistema Mídia Eletrônica – Ne-
gócios Públicos, em caráter experimental.

§ 1º A fase de funcionamento experimental, destinada aos ajustes técnicos e operacionais do
sistema, não deverá exceder a 60 (sessenta) dias.

§ 2º Durante a fase experimental não haverá tarifação pelo fornecimento das informações
constantes do sistema.
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Art. 4º A partir de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação deste Decreto, as Secreta-
rias de Estado, as Autarquias, as Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e
as Empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem como as entidades dire-
ta, ou indiretamente por ele controladas deverão encaminhar, à Imprensa Oficial do Estado S/A. –
IMESP, juntamente com os resumos dos documentos referidos nos incisos I, II e III do artigo 1º, a
serem publicados no Diário Oficial do Estado, os respectivos textos completos, gravados em meio
magnético, para serem incluídos no sistema Mídia Eletrônica – Negócios Públicos.

§ 1º A gravação em meio magnético, dos documentos a que se referem os incisos I, II e III do
artigo 1º deste Decreto, será feita conforme padrão a ser estabelecido pela IMESP, com o ob-
jetivo de facilitar o processamento eletrônico dos dados.

§ 2º No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto, a IMESP deverá pro-
videnciar remessa de cópias do padrão de gravação magnética, a que se refere o parágrafo
anterior, aos órgãos e entidades referidos no caput deste artigo.

§ 3º A IMESP, a partir de 90 (noventa) dias da data da publicação deste Decreto, ficará proi-
bida de publicar no Diário Oficial os avisos dos documentos referidos nos incisos I, II e III do
artigo 1º, caso não tenha recebido o respectivo texto completo, gravado em meio magnético.

Art. 5º Os representantes da Fazenda do Estado nas Empresas em cujo capital o Estado te-
nha participação majoritária adotarão as providências necessárias ao cumprimento do dispos-
to neste Decreto, atendida a legislação pertinente.

Art. 6º A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP e a Im-
prensa Oficial do Estado S/A. – IMESP, ficam autorizadas a divulgar pelo sistema Mídia Eletrônica –
Negócios Públicos licitações promovidas pelos Poderes Legislativo e Judiciário e por outros órgãos
e entidades, podendo para esse fim celebrar convênios ou contratos com órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta, da União, de outros Estados e dos Municípios.

Art. 7º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta das dotações orçamen-
tárias da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP e da
Imprensa Oficial do Estado S/A. – IMESP e da receita obtida com a cobrança de tarifas para
fornecimento de informações pelo sistema Mídia Eletrônica – Negócios Públicos.

Art. 8º Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado

RESOLUÇÃO STM N. 435,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995
DISCIPLINA A RETIRADA DE CIRCULAÇÃO E LACRAÇÃO DE VEÍCULO POR CONSTATAÇÃO DE ESTADO

INADEQUADO DE FUNCIONAMENTO

O Secretário dos Transportes Metropolitanos,

Considerando a Lei n. 5.108, de 21 de setembro de 1966,[1] o Decreto n. 24.675, de 30 de ja-
neiro de 1986, alterado pelos Decretos ns. 27.436, de 7 de outubro de 1987[2] e 38.352, de
26 de janeiro de 1994, a Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991[3] e o Decreto n. 34.184, de 18
novembro de 1991;[4]

Considerando a Resolução STM n. 55, de 4 de fevereiro de 1992, que disciplina as atividades
realizadas pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM e pela Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP;

Considerando, finalmente, que a instalação do lacre nos veículos retirados de circulação,
como dispositivo de impedimento operacional, deverá concorrer para a obtenção de resulta-
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dos mais satisfatórios das manutenções preventivas e corretivas da frota, bem como garantir
maior grau de eficácia no controle e fiscalização, resolve:

Art. 1º Ao veículo que for imposta a penalidade de retirada de circulação, por apresentar es-
tado inadequado de funcionamento de modo a comprometer a segurança do usuário, cabe-
rá simultaneamente e sem prejuízo da multa, a lacração bem como a retirada do Certificado
de Autorização de Operação, pelo Agente Fiscal Credenciado.

Art. 2º O veículo que apresentar uma única falha codificada do Anexo I será considerado em
estado inadequado de funcionamento, ficando sujeito às sanções previstas no artigo 1º.

§ 1º As falhas mencionadas nos Anexos II, III, IV, V e VI serão objeto de advertência e quando
constatadas durante a operação do veículo, sujeitarão o infrator às penalidades cabíveis.

§ 2º Os Anexos I, II, III, IV, V e VI serão utilizados também como parâmetro para vistoria de veí-
culos sob regime de fretamento de características especiais.

Art. 3º A liberação do veículo retido para operação se dará em consonância com as diretrizes
estabelecidas pela Resolução STM n. 55, de 4 de fevereiro de 1992, mediante aprovação do veí-
culo em vistoria, em data determinada no Auto de Imposição de Retirada do Veículo de Circulação.

§ 1º A retirada do lacre será feita exclusivamente por Agente Fiscal Credenciado.

§ 2º Comprovado em vistoria o saneamento das falhas, será devolvido à empresa o Certifica-
do de Autorização de Operação.

Art. 4º Constatada a utilização na operação do veículo retido e lacrado, caberá ao Agente
Fiscal Credenciado a Imposição da Penalidade de Apreensão do Veículo, com base no artigo
61, inciso II do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, alterado e modificado pelo De-
creto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, sem prejuízo da multa prevista no artigo 55, inciso
V, letra t do mesmo diploma legal.

Parágrafo único. A retirada do lacre, danificação ou qualquer adulteração do mesmo por pes-
soa não habilitada de conformidade com o § 1º, do artigo 3º desta Resolução, sujeitará o in-
frator à aplicação da penalidade de multa prevista no caput deste artigo.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial a Resolução STM n. 198, de 19 de fevereiro de 1993.

Notas sobre a Resolução STM n. 435/95
[1] Revogada pela Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito

Brasileiro), vide à pág. 176.

[2] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.

[3] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

[4] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

ANEXO I DA RESOLUÇÃO STM N. 435, DE 07.12.95
FALHAS DE SEGURANÇA

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Volante 001 Suporte solto Visual (+) Não há tolerância
chaves fixas.

Pára-brisa 002 Direito faltando Visual (+) trena. Quando houver trincas será aceito até 
003 Direito quebrado 1/3 da maior dimensão do pára-brisa 
004 Esquerdo faltando (diagonal).  
005 Esquerdo quebrado Vidros de segurança para veículos 

rodoviários NBR-9491.

Continua
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Anexo I – Falhas de Segurança (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Vidro Traseiro 006 Direito Faltando Visual (+) trena Quando houver trincas será aceito até 
007 Direito quebrado 1/3 da maior dimensão do vidro  
008 Esquerdo faltando traseiro (diagonal). Nos veículos 
009 Esquerdo quebrado urbanos e seletivos será aceito Vigia, 

com vidro de segurança conforme 
norma NBR-9491 ou fibra de vidro 
quando original do fabricante ou 
encarroçadora do veículo.

Tacógrafo 010 Faltando Visual Sistema fretamento contínuo e eventual:
011 Inoperante Não há tolerância.

Sistema regular: Não há tolerância para
veículos que operam em linhas seletivas.

Extintor de 012 Faltando Visual Não há tolerância.
incêndio 013 Descarregado

Saída de 014 Danificada mais; sem lacre, Visual Em veículos com uma saída não há 
Emergência instrução de uso e tolerância, com duas ou mais as falhas  

identificação devem estar presentes em pelo 
menos uma.

Espelho  015 Direito e  esquerdo Visual Não há tolerância.
retrovisor externo faltando

Sistema Limpador de 016 Esquerdo inoperante Visual Não há tolerância. Conforme Decreto 
elétrico pára-brisa 62.127 (CONTRAN).

Farol 017 Direito e esquerdo Visual Não há tolerância. Conforme Decreto  
altos inoperantes 62.127 (CONTRAN).

018 Direito e esquerdo 
baixos inoperantes

Luz de freio 019 Direito e esquerdo Visual Não há tolerância. Conforme Decreto 
inoperantes 62.127 (CONTRAN).

Seta direita 020 Dianteira, traseira e lateral Visual Não há tolerância. Conforme Decreto 
(quando houver) inoperantes 62.127 (CONTRAN).

Seta esquerda 021 Dianteira, traseira e lateral 
(quando houver) inoperantes

Sistema Pneu 022 Dianteiro direito liso Visual (+) medidor Quando os sulcos da banda de  
rodante 023 Dianteiro esquerdo liso de profundidade rodagem estiverem com menos de  

de sulcos 1,6mm ou o desgaste atingir os T.W.I.

024 Dianteiro direito Visual Recauchutado ou recapado, desde
recauchutado ou recapado que satisfaçam as exigências da 

025 Dianteiro esquerdo NBR-558/80 CONTRAN.
recauchutado ou recapado

026 Traseiro direito externo liso Visual (+) medidor Quando os sulcos da banda de 
027 Traseiro esquerdo externo liso de profundidade rodagem estiverem com menos de 
028 Traseiro direito interno liso de sulcos 1,6mm ou o desgaste atingir os T.W.I.
029 Traseiro esquerdo interno liso Obs.: Anota-se a falha para eixo de  

tração e/ou adicional.

Suspensão Braço “V” 030 Solto Visual (+) chaves Não há tolerância.
fixas (+) torquímetro

Barra tensora 031 Dianteira solta Visual (+) Não há tolerância
032 Traseira solta chaves fixas (+) Obs.: Anota-se também quando houver 

torquímetro suporte solto.

Mola espiral 033 Solta Visual (+) chaves Não há tolerância
034 Quebrada fixas (+) torquímetro

Espigão do 035 Dianteiro direito quebrado Visual (+) trena Não há tolerância
feixe de lâminas 036 Dianteiro esquerdo quebrado

037 Traseiro direito quebrado
038 Traseiro esquerdo 

quebrado

Continua
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Anexo I – Falhas de Segurança (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Suspensão Grampo do 039 Dianteiro direito quebrado Visual Não há tolerância.
feixe de lâminas 040 Dianteiro esquerdo quebrado

041 Traseiro direito quebrado
042 Traseiro esquerdo quebrado

Feixe de lâminas 043 Dianteiro direito com Visual Quando o feixe possuir somente a
lâmina quebrada mola mestra com gancho: será 

044 Dianteiro esquerdo com considerado F.S. qualquer uma das 
lâmina quebrada três primeiras lâminas quebradas; caso 

045 Traseiro direito com a contra-mestra também possuir 
lâmina quebrada gancho será F.S. qualquer uma das 

046 Traseiro esquerdo com duas primeiras  lâminas independente
lâmina quebrada da posição da quebra.

Quando houver duas lâminas 
quebradas em seqüência vertical para 
feixes de até 6 lâminas, e três, para 
feixes com mais de seis também será 
considerado F.S.

Suporte fixo 047 Dianteiro direito solto Visual (+) Quando houver mais de um elemento 
048 Dianteiro esquerdo solto chaves fixas (+) de fixação solto ou ausente.
049 Traseiro direito solto torquímetro
050 Traseiro esquerdo solto 

051 Dianteiro direito gasto Visual (+) Será aceito até 3mm de desgaste 
052 Dianteiro esquerdo gasto cálibre de agulhas entre o suporte e o pino da mola.
053 Traseiro direito gasto
054 Traseiro esquerdo gasto

055 Dianteiro direito quebrado Visual Não há tolerância.
056 Dianteiro esquerdo quebrado
057 Traseiro direito quebrado
058 Traseiro esquerdo quebrado

Suporte fixo da 059 Dianteiro direito solto Visual (+) Quando houver mais de um elemento 
algema do feixe 060 Dianteiro esquerdo solto chaves fixas (+) de fixação solto ou ausente.
de lâmina 061 Traseiro direito solto torquímetro

062 Traseiro esquerdo solto

063 Dianteiro direito gasto Visual (+) Será aceito até 3mm de desgaste 
064 Dianteiro esquerdo gasto cálibre de agulhas entre o suporte e o pino da mola.
065 Traseiro direito gasto
066 Traseiro esquerdo gasto

067 Dianteiro direito quebrado Visual Não há tolerância.
068 Dianteiro esquerdo quebrado
069 Traseiro direito quebrado
070 Traseiro esquerdo quebrado

Algema do feixe 071 Dianteiro direito gasta Visual (+) Será aceito até 3mm de desgaste 
de lâminas 072 Dianteiro esquerdo gasta cálibre de agulhas entre o suporte e o pino da mola.

073 Traseiro direito gasta
074 Traseiro esquerdo gasta

075 Dianteiro direito quebrado Visual Não há tolerância.
076 Dianteiro esquerdo quebrado
077 Traseiro direito quebrado
078 Traseiro esquerdo quebrado

Pino de algemas 079 Dianteiro direito quebrado Visual (+) Será aceito até 3mm de desgaste 
080 Dianteiro esquerdo gasto cálibre de agulhas entre o suporte e o pino da mola.
081 Traseiro direito gasto
082 Traseiro esquerdo gasto

083 Dianteiro direito quebrado Visual Não há tolerância.
084 Dianteiro esquerdo quebrado
085 Traseiro direito quebrado
086 Traseiro esquerdo quebrado
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Anexo I – Falhas de Segurança (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Suspensão Pinos dos 087 Dianteiro direito gasto Visual (+) Será aceito até 3mm de desgaste
suportes fixos 088 Dianteiro esquerdo gasto cálibre de agulhas entre o pino e o furo passante do 

089 Traseiro direito gasto suporte.
089 Traseiro esquerdo gasto 

091 Dianteiro direito solto Visual (+) Não se tolera trava do pino solta ou 
092 Dianteiro esquerdo solto chaves fixas (+) ausente.
093 Traseiro direito solto torquímetro
094 Traseiro esquerdo solto

Árvore de Cardã 095 Solto e sem cinta protetora Visual (+) Tolera-se até um elemento de fixação
transmissão chaves fixas (+) solto ou ausente quando houver cinta 

torquímetro protetora no cardã. Quando não houver
cinta no cardã, não há tolerância.

Chassi Eixo dianteiro 096 Trincado Visual Não há tolerância.

Longarina 097 Quebrada Visual Não há tolerância.

Travessa 098 Quebrada Visual (+) Quebrada: Não há tolerância.
099 Solta chaves fixas Solta: Tolera-se um elemento de 

fixação solto ou ausente.

Freio Guarnição 100 Dianteira direita gasta Visual (+) Desgaste máximo permitido conforme 
de freio 101 Dianteira esquerda gasta chaves fixas (+) manuais de manutenção do fabricante.

102 Traseira direita gasta paquímetro Obs.: Na traseira anota-se para eixo 
103 Traseira esquerda gasta de tração e/ou adicional.

104 Dianteira direita contaminada Visual Não há tolerância.
105 Dianteira esquerda contaminada
106 Traseira direita contaminada Obs.: Na traseira anota-se para eixo
107 Traseira esquerda contaminada de tração e/ou adicional.

Freio de serviço 108 Vazamento pneumático Aparelhagem Não há tolerância quando for verificado 
para teste (+) vazamento, com freio atuado nos 
audiovisual acionadores do sistema, nas válvulas 

de pedal de freio, válvulas de dreno 
automático, cuícas (acionadores de 
sapata) servofreio e hidrovácuo.
Quando houver vazamento pneumático 
nos encanamentos e demais válvulas  
e a perda de pressão verificada no 
manômetro do veículo, com motor 
ligado em marcha lenta, for superior a 
0,5 Bar por dois minutos, também 
será considerada F.S.

109 Vazamento hidráulico Visual Não há tolerância.

Freio de 110 Inoperante Visual Não há tolerância.
estacionamento 111 Conjugado com freio de serviço

Pedal do freio 112 Solto Visual (+) Não há tolerância.
chaves fixas

Direção Braço Pitman 113 Solto Visual (+) chaves Não há tolerância.
fixas (+) torquímetro

Braço da manga 114 Direito solto Visual (+) chaves Não há tolerância.
115 Esquerdo solto fixas (+) torquímetro

Caixa de direção 116 Solta Visual (+) Tolera-se até um elemento de fixação 
chaves fixas (+) solto quando houver trava nos 
paquímetro elementos de fixação. Não há 

tolerância quando não houver trava.

Terminal da 117 Da barra longa com folga Visual (+) Tolera-se até 4 mm de movimento 
barra de direção 118 Da barra intermediária paquímetro axial ou radial verificado entre o corpo

com folga (+) relógio e o pino esférico do terminal quando
119 Da barra curta com folga comparador (+) em teste.

base magnética
articulada

Continua
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Anexo I – Falhas de Segurança (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Direção Terminal da 120 Da barra longa solto Visual (+) Não há tolerância.
barra de direção 121 Da barra intermediária solto chaves fixas (+) 

122 Da barra curta solto torquímetro

Suporte do braço 123 Solto Visual (+) chaves Solto: Não há tolerância.
intermediário 124 Sustentação trincada fixas (+) torquímetro Sustentação trincada: tolera-se até 

(+) paquímetro 28 mm de trinca.

Suporte da 125 Solto Visual (+) chaves Tolera-se até um elemento de fixação 
caixa de direção fixas (+) torquímetro solto ou ausente.

ANEXO II DA RESOLUÇÃO STM N. 435, DE 07.12.95
FALHAS DE MANUTENÇÃO

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Coluna 200 De embarque faltando Visual (+) Não há tolerância.
201 De embarque solta chaves fixas Obs.: Situada a ré do poço dos
202 De desembarque faltando degraus.
203 De desembarque solta

Balaústre 204 Vertical faltando Visual (+) Não há tolerância.
205 Vertical solto chaves fixas Obs.: Fixados nos bancos ou 

próximos destes.

Corrimão de 206 De passageiro faltando Visual (+) Não há tolerância.
banco 207 De passageiro solto chaves fixas

Corrimão 208 Superior faltando Visual (+) Não há tolerância.
209 Superior solto chaves fixas
210 De embarque direito faltando
211 De embarque direito solto
212 De desembarque direito 

faltando
213 De desembarque direito solto

Coluna vertical 214 Faltando Visual (+) Não há tolerância.
e corrimão de 215 Solto chaves fixas
isolamento do 
condutor

Banco 216 Motorista solto Visual (+) Não há tolerância.
217 Cobrador solto chaves fixas
218 Passageiro solto

Piso 219 Liso Visual (+) Liso: Considera-se liso quando o 
220 Solto chaves fixas (+) desgaste for igual ou superior a 80cm.
221 Furado trena(+) Solto: Não há tolerância.

paquímetro Furado: Tolera-se furos de até 8mm 
de diâmetro.

Tampa de 222 Solta Visual (+) Não há tolerância.
inspeção chaves fixas Anota-se a falha quando a tampa 

estiver se movimentando.

Espelho retrovisor 223 Interno oxidado Visual (+) trena Oxidado: Tolera-se até 10% da área 
224 Interno quebrado refletiva oxidada.
225 Interno faltando Quebrado: Não há tolerância.
226 Direito externo oxidado Faltando: Não há tolerância.
227 Esquerdo externo oxidado
228 Direito externo quebrado
229 Esquerdo externo quebrado
230 Direito externo faltando
231 Esquerdo externo faltando

Continua
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Anexo II – Falhas de Manutenção (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Espelho convexo 232 Faltando Visual (+) Faltando: Não há tolerância.
233 Quebrado trena (+) Quebrado: Não há tolerância.
234 Solto chaves fixas Solto: Não há tolerância.
235 Oxidado Oxidado: Tolera-se até 10% da área 

refletiva oxidada.

Degrau 236 Dianteiro em mau estado Visual (+) Tolera-se desgaste de área equivalente 
237 Traseiro em mau estado trena ao pé de apoio, e não há tolerância
238 Intermediário em mau estado para ausência de travessa de 

sustentação e corrosão superior a 5cm.

239 Dianteiro com friso em Visual (+) trena Tolera-se desgaste de área 
mau estado equivalente ao pé de apoio.

240 Traseiro com friso em 
mau estado

241 Intermediário com friso em 
mau estado

Catraca 242 Quebrada Visual (+) 
243 Solta chaves fixas Não há tolerância.

Volante 244 Mau estado Visual (+) trena Tolera-se até 5cm de perda de material 
na circunferência de apoio no volante.

Janela 245 Faltando Visual Não há tolerância.
246 Quebrada

Limpador de 247 Direito inoperante Visual Não há tolerância.
pára-brisa

Porta 248 Dianteira inoperante Audiovisual (+) Inoperante: Não há tolerância.
249 Dianteira em mau estado trena Mau estado: Não se tolera, vidros 
250 Dianteira com mau quebrados, ausentes ou substituídos 

funcionamento por outro elemento e borrachas 
251 Traseira inoperante danificadas em mais de 30cm de 
252 Traseira em mau estado extensão.
253 Traseira com mau Mau funcionamento: Não se tolera, 

funcionamento acionadores e pistões funcionando 
254 Intermediária inoperante inadequadamente.
255 Intermediária em mau estado
256 Intermediária com mau 

funcionamento

Pára-brisa 257 Direito com guarnição Visual (+) trena Tolera-se até 15cm de ausência de 
danificada guarnição na extensão desta.

258 Esquerdo com guarnição 
danificada

Vidro traseiro 259 Direito com guarnição Visual (+) trena Tolera-se até 15cm de ausência de 
danificada guarnição na extensão desta.

260 Esquerdo com guarnição 
danificada

Sistema Farol 261 Direito alto inoperante Visual Não há tolerância.
elétrico 262 Direito baixo inoperante

263 Esquerdo alto inoperante
264 Esquerdo baixo inoperante

Luz de vigia 265 Dianteira direita inoperante Visual Não há tolerância.
266 Dianteira esquerda inoperante
267 Traseira direita inoperante
268 Traseira esquerda inoperante

Lanterna 269 Dianteira direita inoperante Visual Não há tolerância.
270 Dianteira esquerda inoperante
271 Traseira direita inoperante
272 Traseira esquerda inoperante

Luz de Freio 273 Direita inoperante Visual Não há tolerância.
274 Esquerda inoperante
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Anexo II – Falhas de Manutenção (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Sistema Painel 275 Buzina inoperante Audiovisual Não há tolerância.
elétrico 276 Luz de painel inoperante

277 Odômetro inoperante
278 Manômetro inoperante
279 Ignição inoperante

Seta 280 Dianteira direita inoperante Visual Não há tolerância.
281 Dianteira esquerda inoperante
282 Lateral direita inoperante 

(quando houver)
283 Lateral esquerda inoperante 

(quando houver)
284 Traseira direita inoperante
285 Traseira esquerda inoperante

Sistema Roda 286 Dianteira direita com defeito Visual Não se tolera: trincas, lascas, 
rodante 287 Dianteira esquerda com defeito amassados e quebras.

288 Traseira direita externa Obs.:  Na traseira anota-se para eixo 
com defeito de tração e/ou adicional.

289 Traseira esquerda externa 
com defeito

290 Traseira direita interna 
com defeito

291 Traseira esquerda interna 
com defeito

Freio Espelho de freio 292 Dianteiro direito faltando Visual Não há tolerância.
293 Dianteiro esquerdo faltando
294 Traseiro direito faltando Obs.: Na traseira anota-se para eixo 
295 Traseiro esquerdo faltando de tração e/ou adicional.

Freio de 296 Com vazamento de ar Audiovisual Não há tolerância.
estacionamento

Direção Amortecedor de 297 Faltando Visual Não há tolerância.
direção 298 Vazando

Braço Pitman 299 Com folga Visual (+) chaves Não há tolerância.
fixas (+) torquímetro

Braço 300 Com folga Visual (+) chaves Não há tolerância.
Intermediário fixas (+) torquímetro

Base de 301 Corroído Visual Não há tolerância.
sustentação do 
suporte 
intermediário

Caixa de direção 302 Com vazamento Visual Vazando: Anota-se quando houver 
303 Sem trava nos fixadores gotejamento.

Sem trava: Não há tolerância.

Suporte da 304 Trincado Visual  (+) chaves Trincado: Não há tolerância.
caixa de direção 305 Solto fixas (+) torquímetro Solto: Tolera-se dois ou mais elementos

de fixação soltos ou ausentes.

Guarda-pó do 306 Da barra curta danificado Visual Não há tolerância.
terminal de 307 Da barra intermediária 
direção danificado

308 Da barra longa danificado
309 Da barra curta ausente
310 Da barra intermediária ausente
311 Da barra longa ausente

Rolamento da 312 Direito com folga Visual (+) Tolera-se até 3mm de folga entre o 
manga de eixo 313 Esquerdo com folga paquímetro (+) rolamento e o apoio do eixo.

cálibre de lâminas

Chassi Tanque de 314 Vazando Visual Não há tolerância.
combustível 315 Com suporte rachado
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Anexo II – Falhas de Manutenção (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Chassi Vazamento 316 Lubrificante Visual Não se tolera gotejamento de óleo
de óleo 317 Combustível com o motor em funcionamento.

Longarina 318 Trincada Visual (+) Tolera-se até 30mm de trinca desde
paquímetro que esta não passe por pontos de 

fixação dos componentes agregados.

Travessa 319 Trincada Visual (+) Trincada: Tolera-se até 30mm de trinca 
320 Solta chaves fixas (+) desde que esta não passe por pontos 

paquímetro de fixação desta à longarina.
Solta: Não há tolerância.

Escapamento 321 Solto Visual (+) Não há tolerância.
chaves fixas

Motor 322 Cárter de embreagem faltando Visual Não há tolerância.

Árvore de Borracha 323 Faltando Visual Não há tolerância.
transmissão sanfonada da 324 Danificada

luva do cardã

Cardã 325 Solto Visual (+) chaves Não há tolerância.
fixas (+) torquímetro

Cinta protetora 326 Faltando Visual (+) trena Não há tolerância. Também será 
considerado faltando quando a cinta 
estiver a mais de 20cm das pontas 
dos cardãs medidos da dianteira 
para a traseira.

Suspensão Grampo de mola 327 Dianteiro direito solto Visual (+) Não há tolerância.
328 Dianteiro esquerdo solto chaves fixas (+) 
329 Traseiro direito solto torquímetro
330 Traseiro esquerdo solto

Braço “V” 331 Mancal com bucha gasta Visual (+) Tolera-se até 50% de desgaste da 
paquímetro (+) área da bucha.
cálibre de agulhas

Braço tensor 332 Mancal com bucha gasta Visual (+) relógio Tolera-se até 50% de desgaste da
dianteiro comparador (+) área da bucha.

base magnética 
articulada

Braço tensor 333 Mancal com bucha gasta Visual (+) relógio Tolera-se até 50% de desgaste da 
traseiro comparador (+) área da bucha.

base magnética 
articulada

Suporte fixo 334 Dianteiro direito solto Visual (+) Não há tolerância.
335 Dianteiro esquerdo solto chaves fixas (+) 
336 Traseiro direito solto torquímetro
337 Traseiro esquerdo solto

Suporte fixo da 338 Dianteiro direito solto Visual (+) Não há tolerância.
algema do feixe 339 Dianteiro esquerdo solto chaves fixas (+) 
de lâminas 340 Traseiro direito solto torquímetro

341 Traseiro esquerdo solto

Mola pneumática 342 Dianteira vazando Audiovisual Não há tolerância.
343 Traseira vazando Obs.: Na traseira anota-se para eixo 

de tração e/ou adicional.

Válvula de nível 344 Dianteira vazando Audiovisual Não há tolerância.
345 Traseira vazando Obs.: Na traseira anota-se para eixo 

de tração e/ou adicional.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1995

582 O



ANEXO III DA RESOLUÇÃO STM N. 435, DE 07.12.95
FALHAS DE EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Triângulo 400 Faltando Visual Não há tolerância.

Pedal de freio 401 Borracha gasta Visual (+) trena Considera-se gasta quando o 
desgaste da área da borracha for igual 
ou superior a 50% da área.

Saída de 402 Sem lacre Visual Não há tolerância.
emergência 403 Sem identificação

404 Danificada
405 Sem instrução de uso

Extintor de 406 Com defeito Visual Não há tolerância.
incêndio 407 Sem lacre

408 Suporte quebrado
409 Suporte solto
410 Validade de carga vencida

Luz de placa 411 Inoperante Visual Não há tolerância.

Lente de seta 412 Dianteira direita faltando Visual Não há tolerância.
413 Dianteira esquerda faltando
414 Traseira direita faltando
415 Traseira esquerda faltando
416 Lateral (quando houver) 

direita faltando
417 Lateral (quando houver) 

esquerda faltando

Lente de lanterna 418 Dianteira direita faltando Visual Não há tolerância.
419 Dianteira esquerda faltando
420 Traseira direita faltando
421 Traseira esquerda faltando

C.A.O. ou 422 Faltando Visual Não há tolerância.
C.R.F.M.

ANEXO IV DA RESOLUÇÃO STM N. 435, DE 07.12.95
FALHAS DE CONFORTO

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Banco de 500 Faltando Visual Não há tolerância. Anota-se a falha 
passageiros 501 Montado na lateral quando a lotação (sentados) for 

divergente do C.A.O. ou C.R.F.M.
Não há tolerância, conforme 
Conmetro 01/93.

Nome da 502 Interno faltando Visual Não há tolerância.
empresa 503 Externo faltando

Prefixo 504 Interno faltando Visual Não há tolerância.
505 Externo faltando

Identificação 506 Telefone de reclamações Visual Não há tolerância.
visual da EMTU frontal faltando

507 Telefone de reclamações da Visual Não há tolerância.
EMTU nas portas de 
desembarque faltando

508 Assentos reservados a Visual Não há tolerância.
gestantes, deficientes e 
idosos faltando

Continua
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Anexo IV – Falhas de Conforto (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Janela 509 Inoperante Visual (+) trena Inoperante: Não há tolerância.
510 Estrutura danificada Estrutura danificada: Tolera-se trincas 
511 Guarnição danificada de até 50mm.
512 Sem puxador Guarnição danificada: Tolera-se 
513 Sem separador ausência de até 100mm de guarnição, 
514 Sem vidro de segurança medida linearmente.

Sem separador e sem puxador: Não
há tolerância.
Sem vidro de segurança: Não há 
tolerância. Conforme NBR-9491.

Luz do degrau 515 Dianteira inoperante Visual Não há tolerância. Quando houver 
516 Traseira inoperante mais de um ponto de luz, tolera-se até 
517 Intermediária inoperante uma lâmpada queimada.

Obs.: Verificado apenas quando 
originais de fábrica.

Caixa de itinerário 518 Com luz inoperante Visual Tolera-se até uma lâmpada queimada.

Letreiro 519 Em mau estado Visual Não há tolerância.

Campainha 520 Inoperante Visual Não há tolerância.
e/ou botão

Campainha 521 Com cordão curto Visual Será anotada a falha quando o cordão
acompanhar toda a extensão dos 
corrimãos superiores.

Capo do motor 522 Com má vedação Visual Não há tolerância. Anota-se a falha 
quando for constatada com o veículo 
em funcionamento.

Cano de descarga 523 Furado Audiovisual Não há tolerância.

Luzes do salão 524 Lâmpada inoperante Visual Anota-se quando houver dois pontos 
de luz inoperantes, podendo ser do 
mesmo lado, em seqüência ou lado 
oposto, exceto as duas primeiras 
lâmpadas próximas ao condutor, 
quando fluorescentes. Índice de 
luminosidade conforme Conmetro 
de 01/93.

Friso 525 Interno solto Visual Não há tolerância.
526 Interno faltando
527 Externo solto
528 Externo faltando

Comunicação 529 Seta indicativa de Visual Não há tolerância.
Visual embarque faltando

530 Seta indicativa de 
desembarque faltando

531 Inscrição indicativa 
de “ENTRADA” faltando

532 Inscrição indicativa 
de “SAÍDA” faltando

Suspensão Estabilizador 533 Dianteiro faltando Visual Não há tolerância.
534 Traseiro faltando

535 Dianteiro direito com Visual (+) cálibre Tolera-se até 50% de material gasto 
bucha gasta de agulhas (+) na bucha.

536 Dianteiro esquerdo paquímetro Obs.: Na traseira anota-se para eixo 
com bucha gasta de tração e/ou adicional.

537 Traseiro direito com 
bucha gasta

538 Traseiro esquerdo com 
bucha gasta

539 Dianteiro quebrado Visual Não há tolerância.
540 Traseiro quebrado
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Anexo IV – Falhas de Conforto (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Suspensão Amortecedor 541 Dianteiro direito com Visual (+) cálibre Tolera-se até 50% de material gasto 
bucha gasta de agulhas (+) na bucha.

542 Dianteiro esquerdo com paquímetro Obs.: Na traseira anota-se para 
bucha gasta eixo de tração e/ou adicional.

543 Traseiro direito com 
bucha gasta

544 Traseiro esquerdo com 
bucha gasta

545 Dianteiro direito com solto Visual (+) Não há tolerância.
546 Dianteiro esquerdo solto chaves fixas Obs.: Na traseira anota-se para eixo 
547 Traseiro direito solto de tração e/ou adicional.
548 Traseiro esquerdo solto

549 Dianteiro direito vazando Visual Não há tolerância.
550 Dianteiro esquerdo vazando Obs.: Na traseira anota-se para eixo 
551 Traseiro direito vazando de tração e/ou adicional.
552 Traseiro esquerdo vazando

553 Dianteiro direito faltando Visual Não há tolerância.
554 Dianteiro esquerdo faltando Obs.: Na traseira anota-se para eixo 
555 Traseiro direito faltando de tração e/ou adicional.
556 Traseiro esquerdo faltando

ANEXO V DA RESOLUÇÃO STM N. 435, DE 07.12.95
FALHAS DE CONSERVAÇÃO

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Corrosão 600 Interna Visual (+) trena Tolera-se até três pontos distintos com
601 Externa dimensão máxima de 5cm cada. 

Também será considerado falha 
quando for encontrado um ou mais 
pontos com dimensão superior a 15cm 
de corrosão medidos linearmente.

Pára-choque 602 Dianteiro amassado Visual (+) trena Considera-se amassado quando 
603 Traseiro amassado constatado deformação maior que 

1/3 das proporções originais.

Revestimento 604 Mau estado Visual Considera-se em mau estado quando 
interno constatado que o acessório estiver 

quebrado, rasgado ou solto.

Banco estofado 605 Motorista rasgado Visual (+) trena Considera-se rasgado quando o 
606 Cobrador rasgado material de enchimento estiver exposto 
607 Passageiro rasgado em área igual ou superior a 10cm do 

assento ou encosto.

Banco de fibra 608 Passageiro danificado Visual (+) trena Considera-se danificado quando a 
quebra ou rachadura for igual ou 
superior a 5cm.

ANEXO VI DA RESOLUÇÃO STM N. 435, DE 07.12.95
FALHAS COMPLEMENTARES EM VEÍCULOS ESPECIAIS

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Ar condicionado 700 Inoperante Visual Não há tolerância.
701 Faltando

Continua
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Anexo VI – Falhas Complementares em Veículos Especiais (Continuação)

Agregados Especificações Código Falhas Instrumento Tolerância

Carroceria Bagageiros 702 Internos danificados Visual Não há tolerância.
703 Externos danificados

Sanitário 704 Assento faltando Visual Não há tolerância.
705 Assento danificado
706 Vaso danificado
707 Porta papel danificado
708 Pia danificada
709 Saboneteira danificada
710 Porta danificada
711 Sinalização danificada

Música ambiente 712 Inoperante Audiovisual Não há tolerância.
713 Faltando

Banco de 714 Sistema de reclinação Visual Não há tolerância.
passageiro inoperante

Sistema Calota 715 Dianteira direita faltando Visual Não há tolerância para veículos que 
rodante 716 Dianteira direita danificada operam as linhas seletivas do Sistema 

717 Dianteira esquerda faltando Aeroporto.
718 Dianteira esquerda danificada
719 Traseira direita faltando
720 Traseira direita danificada
721 Traseira esquerda faltando
722 Traseira esquerda danificada
723 Traseira direita faltando (3º Eixo)
724 Traseira direita danificada 

(3º Eixo)
725 Traseira esquerda faltando 

(3º Eixo)
726 Traseira esquerda danificada 

(3º Eixo)

Sistema Luz de leitura 727 Inoperante Visual Não há tolerância.
elétrico Luz de bagageiro 728 Inoperante Visual Não há tolerância.

externo 729 Faltando

Luz de ré 730 Direita inoperante Visual Não há tolerância.
731 Esquerda inoperante

Pisca alerta 732 Inoperante Visual Não há tolerância.

DECRETO N. 40.536,
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995
INSTITUI O PROGRAMA PERMANENTE DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, 
E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o compromisso deste Governo com a qualidade na relação Estado/Sociedade;

Considerando que as ações governamentais no sentido de promover a melhoria da qualida-
de e produtividade da Administração Pública devem ser executadas de forma contínua, siste-
mática e integrada;

Considerando que o ser humano, destinatário maior dessas ações, é, também, enquanto ser-
vidor ou empregado público o principal agente de promoção da melhoria da qualidade; e

Considerando que a implantação, em todos os órgãos e entidades, de programa da qualidade
e produtividade, com a participação ampla dos servidores e empregados públicos, encontra-se
entre as prioridades da Administração previstas na Lei n. 9.173, de 18 de julho de 1995, decreta:
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Art. 1º Fica instituído, no Estado de São Paulo, o Programa Permanente da Qualidade e Pro-
dutividade no Serviço Público, com o objetivo de, progressivamente, propiciar ao cidadão o
atendimento eficaz de suas necessidades, por meio de um processo de melhoria contínua e
permanente dos serviços prestados, com redução de custos e ganhos de produtividade.

Parágrafo único. O Programa instituído por este artigo abrangerá os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, inclusive as autarquias de regime especial.

Art. 2º Para a consecução de seu objetivo, o Programa Permanente da Qualidade e Produ-
tividade no Serviço Público desenvolverá suas atividades de forma contínua, sistemática e in-
tegrada, em especial no sentido de:

I – melhorar a qualidade e alterar as espécies dos serviços prestados, em função das
carências e solicitações da comunidade, em cada momento;

II – propiciar, às pessoas que trabalham nos diversos órgãos e entidades, o desenvolvi-
mento de seus valores humanos e dos conhecimentos funcionais essenciais para a
qualidade e produtividade;

III – obter o envolvimento e o comprometimento de todos os agentes públicos com a
qualidade e produtividade, quaisquer que sejam os cargos, funções ou empregos
ocupados;

IV – propiciar aos cidadãos os meios que lhes permitam exercer os seus direitos de rece-
berem serviços com a necessária qualidade;

V – minimizar os desperdícios e os erros;
VI – incorporar os avanços do conhecimento científico e tecnológico considerados im-

prescindíveis à melhoria da qualidade e produtividade;
VII – promover os ajustamentos organizacionais que favoreçam a prestação de serviços

com qualidade e produtividade;
VIII – inovar nas maneiras de atender as necessidades do cidadão, simplificar procedimen-

tos, inclusive de gestão, e proceder as transformações essenciais à qualidade com
produtividade.

Art. 3º São responsáveis pela efetivação do Programa Permanente da Qualidade e Produti-
vidade no Serviço Público:

I – os Secretários de Estado e Procurador-Geral do Estado;
II – os Secretários-Adjuntos;
III – os Chefes de Gabinete;
IV – os dirigentes das unidades orçamentárias e de despesa;
V – os dirigentes das entidades da Administração Indireta, inclusive das autarquias de re-

gime especial;
VI – todos os servidores e empregados da Administração Pública Estadual, Direta e Indi-

reta, inclusive as autarquias de regime especial.

Art. 4º O Programa Permanente da Qualidade e Produtividade no Serviço Público conta,
para o desempenho de atividades específicas, com as seguintes unidades:

I – junto ao Gabinete do Governador, o Conselho Superior da Qualidade e Produtividade;
II – junto à Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, na Unidade de Gestão Estratégica:

a. o Conselho de Coordenação, previsto no inciso II do artigo 4º do Decreto n.
39.914, de 11 de janeiro de 1995;

b. o Grupo Executivo da Qualidade e Produtividade;
III – junto a cada Gabinete de Secretário de Estado e ao Gabinete do Procurador-Geral

do Estado, o Comitê Coordenador da Qualidade e Produtividade;
IV – junto a unidades integrantes das estruturas dos órgãos e entidades da Administra-

ção Pública Estadual, Direta e Indireta, inclusive das autarquias de regime especial,
as Comissões de Gestão da Qualidade e Produtividade.
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Art. 5º O Conselho Superior da Qualidade e Produtividade, presidido pelo Governador do
Estado, é composto dos seguintes membros:

I – Secretário do Governo e Gestão Estratégica;
II – Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania;
III – Secretário da Administração e Modernização do Serviço Público;
IV – Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico;
V – Secretário da Saúde;
VI – Secretário da Educação;
VII – Secretário da Segurança Pública.

Art. 6º Ao Conselho Superior da Qualidade e Produtividade cabe:
I – estabelecer, periodicamente, diretrizes e prioridades para o Programa Permanente da

Qualidade e Produtividade no Serviço Público;
II – acompanhar o andamento do Programa, com vistas a, em especial:

a. garantir o cumprimento das diretrizes e prioridades a que se refere o inciso anterior;
b. promover os ajustamentos que se fizerem necessários, a cada momento, para via-

bilizar a consecução de seu objetivo, definido pelo artigo 1º deste Decreto;
III – aprovar o emblema do Programa.

Art. 7º Ao Conselho de Coordenação, da Unidade de Gestão Estratégica, da Secretaria
do Governo e Gestão Estratégica, além das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
7º do Decreto n. 39.914, de 11 de janeiro de 1995, cabe coordenar, orientar e avaliar o Pro-
grama Permanente da Qualidade e Produtividade no Serviço Público.

Art. 8º Grupo Executivo da Qualidade e Produtividade é formado pelos seguintes órgãos e
entidade:

I – Instituto Paulista da Qualidade, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
II – Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e De-

senvolvimento Econômico;
III – Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, vinculada à Secretaria da

Administração e Modernização do Serviço Público.

§ 1º Os dirigentes dos órgãos e da entidade a que se refere este artigo designarão os respec-
tivos servidores e empregados que deverão se dedicar, prioritária ou exclusivamente, às ativi-
dades do Grupo Executivo da Qualidade e Produtividade.

§ 2º A critério e por designação do Secretário do Governo e Gestão Estratégica, o Grupo
Executivo da Qualidade e Produtividade poderá ser formado, ainda, por servidores ou em-
pregados públicos em exercício na Pasta ou que vierem a ser afastados de outros órgãos ou
entidades da Administração Pública Estadual.

Art. 9º Ao Grupo Executivo da Qualidade e Produtividade cabe:
I – fornecer suporte ao Programa Permanente da Qualidade e Produtividade no Serviço

Público, em especial:
a. prestando os serviços de apoio que se fizerem necessários ao adequado funcio-

namento do Conselho Superior da Qualidade e Produtividade e do Conselho de
Coordenação, da Unidade de Gestão Estratégica, da Secretaria do Governo e
Gestão Estratégica;

b. auxiliando o Conselho de Coordenação, em caráter permanente, no desenvolvi-
mento das atividades necessárias à conscientização e mobilização para a qualida-
de e produtividade;

c. orientando e apoiando ações específicas em cada órgão e entidade da Administra-
ção Pública Estadual, Direta e Indireta, inclusive de autarquia de regime especial;

II – operacionalizar o desenvolvimento do Programa, relatando, periodicamente, ao Conse-
lho de Coordenação o andamento das atividades dos Comitês Coordenadores da Qua-
lidade e Produtividade, das Secretarias de Estado e da Procuradoria-Geral do Estado.
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Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, o Grupo Executivo da Qualidade e Pro-
dutividade poderá contar com o apoio de instituições que desenvolvam metodologia da qua-
lidade e produtividade, pesquisas e treinamento.

Art. 10. Os Comitês Coordenadores da Qualidade e Produtividade, presididos pelos Secretá-
rios-Adjuntos das respectivas Pastas, serão constituídos a critério e por designação de cada
Secretário de Estado, considerando, porém:

I – a oportunidade e conveniência da representatividade dos órgãos integrantes da es-
trutura da Secretaria e das entidades a ela vinculadas;

II – as prioridades do Programa Permanente da Qualidade e Produtividade no Serviço
Público.

Parágrafo único. Na constituição do Comitê Coordenador da Qualidade e Produtividade, do
Gabinete do Procurador-Geral do Estado, também serão observados os princípios definidos
por este artigo, cabendo a Presidência ao Procurador-Geral do Estado Adjunto.

Art. 11. Aos Comitês Coordenadores da Qualidade e Produtividade cabe, no âmbito das res-
pectivas Pastas e das entidades da Administração Indireta, inclusive autarquias de regime es-
pecial, a elas vinculadas:

I – coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a implementação do Programa Permanen-
te da Qualidade e Produtividade no Serviço Público;

II – manter o Conselho de Coordenação, da Unidade de Gestão Estratégica, da Secre-
taria do Governo e Gestão Estratégica, por meio do Grupo Executivo da Qualidade
e Produtividade, permanentemente informado a respeito do andamento e da evolu-
ção das atividades do Programa;

III – incentivar a participação dos servidores e empregados, buscando a contínua cons-
cientização em prol da qualidade e produtividade.

Parágrafo único. O disposto neste artigo compreende também as ações dos Comitês Coor-
denadores da Qualidade e Produtividade em relação às Comissões de Gestão da Qualidade
e Produtividade.

Art. 12. As Comissões de Gestão da Qualidade e Produtividade serão constituídas mediante
atos específicos das seguintes autoridades, em seus respectivos âmbitos de atuação;

I – Secretários de Estado;
II – Procurador-Geral do Estado;
III – dirigentes de entidades da Administração Pública Estadual Indireta, inclusive de au-

tarquias de regime especial.

Parágrafo único. A critério de cada autoridade, a competência prevista neste artigo poderá ser
delegada, mediante ato expresso.

Art. 13. Na constituição das Comissões de Gestão da Qualidade e Produtividade, as autori-
dades a que se refere o artigo anterior, deverão considerar, em cada caso:

I – as especificidades dos órgãos e entidades;
III – as prioridades do Programa Permanente da Qualidade e Produtividade no Serviço

Público.

Art. 14. Às Comissões de Gestão da Qualidade e Produtividade cabe, em suas respectivas
áreas de atuação:

I – promover a implementação do Programa Permanente da Qualidade e Produtividade
no Serviço Público, com a efetiva participação dos servidores e empregados, utilizan-
do a metodologia que considerar mais adequada às suas peculiaridades;

II – manter os Comitês Coordenadores da Qualidade e Produtividade das respectivas
Pastas permanentemente informados a respeito do andamento e da evolução das
atividades do Programa;

III – avaliar, periodicamente, a implementação do Programa, oferecendo subsídios para o
seu contínuo aperfeiçoamento.
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Art. 15. Serão constituídos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
publicação deste Decreto:

I – todos os Comitês Coordenadores da Qualidade e Produtividade;
II – as Comissões de Gestão da Qualidade e Produtividade consideradas prioritárias.

Art. 16. Cabe aos representantes da Fazenda do Estado nas entidades da Administração
Indireta, inclusive autarquias de regime especial, bem como ao Conselho de Defesa dos Ca-
pitais do Estado – CODEC, a adoção das providências necessárias ao cumprimento deste
Decreto.

Art. 17. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

DECRETO N. 40.538,
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995
DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI QUE

INSTITUI O CÓDIGO DE DEFESA DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de regular preventivamente condutas e procedimentos dos ser-
vidores e empregados públicos estaduais, contribuindo, assim, para o decréscimo de atos de
improbidade (artigo 37, § 4º, da Constituição Federal);

Considerando a necessidade de incrementar o serviço público, tendo sempre como escopo
a sua prestação com melhor qualidade, eficiência e especialmente voltada ao atendimento do
cidadão, preocupação primeira e última do Poder Público;

Considerando a necessidade de estabelecer-se posturas ético-jurídicas adequadas à realida-
de brasileira e paulista;

Considerando que todo cidadão, na realidade, por força das características da imposição fis-
cal do Sistema Tributário Brasileiro, é contribuinte e, portanto, titular dos direitos de usufruir
um serviço público adequado, eficiente e moderno;

Considerando a necessidade de colher a experiência de juristas e cidadãos que se dedicam
a atividades de defesa dos contribuintes e usuários de serviços públicos; e

Considerando os princípios da transparência, moralidade administrativa e participação que
devem nortear os instrumentos instituidores das políticas públicas, decreta:

Art. 1º Fica instituída, junto ao Gabinete do Governador, Comissão de Elaboração do Códi-
go de Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado de São Paulo, que deverá preparar
um anteprojeto de lei abrangendo:

I – os princípios da Defesa do Usuário e seus direitos;
II – os deveres dos servidores e dos empregados públicos estaduais;
III – as diretrizes da relação entre servidores, empregados e usuários;
IV – os procedimentos e prazos para atendimento das solicitações;
V – as penalidades e sanções;
VI – a definição de Comissões da Qualidade e Ética.

Art. 2º A Comissão instituída pelo artigo anterior será integrada pelos seguintes membros,
designados pelo Governador do Estado:
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I – o Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, que é o seu Presidente;
II – dez de escolha do Governador do Estado, entre profissionais de reconhecida com-

petência nos assuntos relacionados com o anteprojeto de lei a ser elaborado;
III – um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades públicos estaduais:

a. Secretaria do Governo e Gestão Estratégica;
b. Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público;
c. Secretaria da Fazenda;
d. Procuradoria-Geral do Estado;
e. um representante das Universidades Estaduais, indicado pelo Conselho de Reito-

res das Universidades Estaduais do Estado de São Paulo – CRUESP;
IV – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo;
V – um representante da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São

Paulo;
VI – dois representantes da sociedade civil, de escolha do Secretário da Justiça e da De-

fesa da Cidadania.

§ 1º A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania adotará as providências que se fizerem
necessárias para a obtenção das indicações dos nomes dos representantes de que tratam os
incisos III a VI.

§ 2º A Comissão poderá convidar pessoas ou instituições para oferecerem subsídios aos seus
trabalhos.

§ 3º As funções de membro da Comissão não serão remuneradas, sendo, porém, considera-
das como de serviço público relevante.

Art. 3º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta deve-
rão prestar as informações e fornecer o suporte técnico necessário aos trabalhos da Comis-
são instituída pelo artigo 1º deste Decreto.

Art. 4º Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da designação dos seus mem-
bros, a Comissão apresentará ao Governador do Estado o anteprojeto de lei dispondo sobre a
instituição do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado de São Paulo.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

RESOLUÇÃO STM N. 437,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995
SUBSTITUI O ANEXO ÚNICO, REFERIDO NO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO STM N. 349, 
DE 17 DE MARÇO DE 1994

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, em cumprimento ao disposto no artigo 1º, inciso
II, letra b, do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991,[1] resolve:

Art. 1º O anexo único a que se refere o artigo 3º da Resolução STM n. 340, de 17 de março
de 1994,[2] fica substituído pelo que acompanha e integra esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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ANEXO

Serviço – Valores em UFIR’s:
I – Do Registro e Renovação:

1. Pedido de Registro – 175 UFIR’s;
2. Pedido de Renovação de Registro – 175 UFIR’s.

II – Da Vistoria de Garagem e Inspeção de Frota:
1. Inspeção de frota (por veículo) – 85 UFIR’s;
2. Vistoria de Garagem (por garagem ou unidade autônoma) – 260 UFIR’s;
3. Inspeção de frota para liberação de Certificado retido – por veículo – 35 UFIR’s.

Obs.: No caso de inspeção previamente marcada será cobrado pelo total dos veí-
culos a serem vistoriados, inclusive aqueles que não forem colocados à dis-
posição do Agente Credenciado.

III – Do cadastramento do veículo:
1. Inclusão de veículo – 25 UFIR’s;
2. Exclusão de veículo – 25 UFIR’s.

IV – Da elaboração de estudos técnicos para fornecimento de:
1. Certificado de Autorização de Operação – 25 UFIR’s;
2. Certificado de Autorização de Operação – 2ª via – 70 UFIR’s;
3. Certificado de Registro Cadastral – 35 UFIR’s;
4. Atestado de Capacidade Técnica – 35 UFIR’s;
5. Declaração – 35 UFIR’s.

V – Cópias xerográficas (por folha) – 2 UFIR’s;

Notas sobre a Resolução STM n. 437/95
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Resolução Estadual STM n. 340, de 17 de março de 1994, à pág. 533.

RESOLUÇÃO STM N. 438,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995
DETERMINA ÀS EMPRESAS VINCULADAS À STM QUE REDUZAM SIGNIFICATIVAMENTE A LOCAÇÃO DE

IMÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS

O Secretário dos transportes Metropolitanos, considerando:
– os termos do Decreto n. 39.980, de 3 de março de 1995, que institui o Sistema de Gestão

do Patrimônio Imobiliário do Estado;
– a política do Governo do Estado que objetiva a redução das despesas de custeio, indistin-

tamente, para todos os órgãos da Administração Direta e Indireta Estadual;
– os vários imóveis locados de terceiros, destinados ao desenvolvimento das atividades ad-

ministrativas exercidas pelas empresas vinculadas a esta Secretaria de Estado;
– finalmente, a conveniência que objetiva centralizar, possivelmente em um único imóvel as áreas

diretivas das entidades vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, resolve:

Art. 1º Determinar às empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos –
STM a saber: Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos – CPTM, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU e Em-
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presa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo – EMPLASA, que reduzam signi-
ficativamente a locação de imóveis pertencentes a terceiros, por elas utilizados para o exercí-
cio de suas atividades administrativas.

Art. 2º As empresas a que se refere o artigo anterior deverão centralizar suas atividades adminis-
trativas no menor número possível de imóveis locados, de modo a permitir uma maior agilização na
tomada de decisões no tocante à implantação da política estadual de transportes metropolitanos.

Art. 3º Fica designada a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ para adotar,
de imediato, as providências necessárias para o cumprimento das determinações constantes
desta Resolução, cabendo a cada uma das empresas mencionadas no artigo 1º observar as
normas legais e condições estabelecidas nos contratos de locação.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO STM N. 444,
DE 5 DE MARÇO DE 1996
CONSTITUI JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO, O CONSELHO CONSULTIVO DO SISTEMA

METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com fundamento no artigo 36, inciso III, letra i
do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991,[1] resolve:

Art. 1º Constituir, junto ao Gabinete do Secretário, o Conselho Consultivo do Sistema Me-
tropolitano de Transporte Público de Passageiros, com a incumbência de assessorar o Titular
da Pasta e opinar nos assuntos relativos aos serviços de transporte público de passageiros
na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP e outras que vierem a ser criadas.

Art. 2º O Conselho será composto:
I – pelo Secretário-Adjunto e pelos Coordenadores das Áreas de Planejamento e Ges-

tão e de Transportes Coletivos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM;
II – por 5 (cinco) membros de reconhecida competência na área de transporte público,

a serem designados pelo Secretário dos Transportes Metropolitanos.

Art. 3º O Presidente do Conselho será indicado pelo Secretário dos Transportes Metropoli-
tanos, em ato específico.

§ 1º Compete ao Presidente convocar as reuniões do Conselho, para apreciar, por solicitação
do Secretário, as matérias que lhe forem submetidas.

§ 2º O membro do Conselho, impedido de comparecer a uma reunião, poderá designar repre-
sentantes.

§ 3º As funções de membro do Conselho não serão remuneradas.

Art. 4º Quando pela natureza e especificidade da matéria a ser submetida ao Conselho for
necessário, e por iniciativa do Presidente, poderão ser convidados a participar das reuniões re-
presentantes de outros Órgãos, Entidades, ou pessoas de reconhecida capacitação técnica.

Art. 5º A Coordenadoria de Transportes Coletivos – CTC prestará ao Conselho o necessá-
rio suporte administrativo, sem prejuízo da colaboração de todas as demais áreas da STM, in-
clusive das Empresas a ela vinculadas.

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Nota sobre a Resolução STM n. 444/96
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.
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DECRETO N. 40.700,
DE 6 DE MARÇO DE 1996
CRIA O PROGRAMA OPERATIVO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES DO

ESTADO DE SÃO PAULO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que promover o bem de todos se constitui num objetivo fundamental do Estado
de São Paulo, nos termos do artigo 3º da Constituição Federal;

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações, como determina o artigo 225 da Constituição Federal;

Considerando que o Estado de São Paulo e seus Municípios devem providenciar a melhoria
do meio ambiente, nos termos do artigo 191 da Constituição do Estado, e combater a polui-
ção em qualquer de suas formas, nos termos do artigo 23 da Constituição Federal;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público devendo o Estado de
São Paulo e seus Municípios assegurá-lo mediante a implantação de políticas ambientais que
visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, nos termos do arti-
go 219 da Constituição do Estado;

Considerando que a frota de veículos automotores constitui-se na principal fonte de poluição
do ar da Região Metropolitana de São Paulo respondendo por, aproximadamente, 90% (noventa
por cento) da emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, bem
como por cerca de 60% (sessenta por cento) das emissões de enxofre e 50% (cinqüenta por
cento) das emissões de partículas;

Considerando os resultados alcançados com o sistema de rodízio de veículos, objeto do De-
creto n. 40.280, de 18 de agosto de 1995;

Considerando a importância de se promover junto aos órgãos municipais a implementação de
medidas de engenharia de tráfego que dêem prioridade à circulação dos veículos de transpor-
te coletivo;

Considerando ser indispensável a introdução da variável ambiental na formulação de políticas,
planos e programas setoriais; e

Considerando a necessidade de se promover a atuação integrada das Secretarias de Estado
na formulação de projeto objetivando o controle da poluição do sistema de transportes do Es-
tado mediante a aplicação de metodologias mais abrangentes e a adoção de critérios sociais
e ambientais com peso decisório similar ao dos critérios técnicos e econômicos, decreta:

Art. 1º Fica criado o Programa Operativo de Controle da Poluição do Sistema de Transpor-
tes do Estado de São Paulo, com o objetivo de integrar as políticas estaduais e municipais de
transportes, trânsito de veículos, energia, uso e ocupação do solo, saúde e meio ambiente.

Parágrafo único. No prazo de 60 (sessenta) dias deverá ser apresentada proposta de diretri-
zes para o controle da poluição de que trata este artigo, destacando-se a Região Metropoli-
tana de São Paulo, contemplando a necessária atuação conjunta entre os órgãos estaduais e
municipais para melhor integração da variável ambiental no controle do sistema de transpor-
tes individual e coletivo, observadas as medidas oriundas das Secretarias de Estado elenca-
das no artigo 2º.

Art. 2º Na conformidade do disposto neste artigo, para a integração das ações a que se re-
fere o artigo 1º, as Secretarias de Estado deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, dentre outras
proposições que sejam de sua competência:

I – Secretaria dos Transportes: propor medidas estruturais relativas à coordenação en-
tre o uso do solo e modais de transporte (hidrovias, ferrovias, rodovias), bem como
a acessos de veículos automotores à Região Metropolitana de São Paulo;
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II – Secretaria dos Transportes Metropolitanos: propor medidas estruturais objetivando a
racionalização do sistema de transporte por veículos automotores na Região Metro-
politana de São Paulo e maior uso e desenvolvimento de outros meios de transpor-
te público, menos impactantes em termos ambientais;

III – Secretaria de Energia: propor medidas estruturais de revisão da matriz energética do
transporte urbano, objetivando soluções alternativas que induzam, preferencialmen-
te, ao uso de sistemas eletrificados (metrô, trolebus e trens suburbanos) e outros
como veículos leves sobre trilhos (VLS), bem como a substituição dos combustíveis
convencionais por novas fontes de energia, como gás natural, o biogás e o álcool;

IV – Secretaria da Saúde: propor medidas de participação do sistema de saúde nas
ações de controle, a partir da vigilância epidemiológica das doenças decorrentes da
poluição do ar;

V – Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico: propor medidas
que incentivem projetos e o desenvolvimento de tecnologias relacionados, dentre
outros, com o uso e ocupação do solo, transportes, trânsito e controle da polui-
ção, bem como a transferência de tecnologia, a cooperação e o financiamento in-
ternacionais;

VI – Secretaria da Educação: propor programas de educação ambiental, para as escolas
públicas e particulares, relacionados com questões, tais como, de matriz energética,
uso e ocupação do solo, transportes, trânsito e controle da poluição;

VII – Secretaria do Meio Ambiente: propor medidas complementares relacionadas ao uso
de veículos automotores, tais como, restrição à circulação, reescalonamento de ho-
rários e incentivos econômicos;

VIII – Secretaria da Fazenda: propor medidas de caráter tributário fiscal que incentivem o
uso de veículos automotores de combustíveis ambientalmente limpos.

Art. 3º Incumbe à Secretaria do Meio Ambiente o recebimento das propostas a que se re-
fere o artigo 2º, a coordenação dos trabalhos, a apresentação das diretrizes e a implantação
do programa criado por este Decreto.

Parágrafo único. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, fornece-
rá à Secretaria do Meio Ambiente os meios técnico-administrativos que esta necessitar.

Art. 4º Fica criado o Comitê Consultivo de Controle da Poluição do Sistema de Transporte
do Estado de São Paulo, com objetivo de subsidiar e assessorar a Secretaria do Meio Am-
biente na implantação do programa de que trata este Decreto.

§ 1º O Comitê de que trata este artigo será integrado por um representante dos seguintes ór-
gãos e entidades da Administração Estadual:
1. Secretaria dos Transportes;
2. Secretaria dos Transportes Metropolitanos;
3. Secretaria de Energia;
4. Secretaria da Saúde;
5. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico;
6. Secretaria da Educação;
7. Secretaria da Segurança Pública;
8. Secretaria do Meio Ambiente;
9. Secretaria da Fazenda;
10. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB;
11. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

§ 2º Poderão participar do Comitê, com direito a voto, representantes dos seguintes órgãos e
entidades:
1. Universidade de São Paulo;
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2. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
3. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
4. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
5. Prefeitura do Município de São Paulo e outras integrantes da Região Metropolitana de São

Paulo;
6. Instituto de Engenharia;
7. Associação Ambientalista “Greenpeace”.

§ 3º Os titulares dos órgãos e entidade da Administração Estadual referidos no § 1º, no
prazo de 5 (cinco) dias, indicarão ao Governador do Estado, para designação, os respec-
tivos representantes.

§ 4º A Universidade de São Paulo, os órgãos da Administração Federal, a Prefeitura do Muni-
cípio de São Paulo, as Prefeituras Municipais da Região Metropolitana de São Paulo e as en-
tidades particulares serão convidadas a indicar seus representantes e respectivos suplentes.

§ 5º O Município de São Paulo será instado a integrar o Comitê a que se refere este artigo
com vistas à proteção do meio ambiente urbano e à colaboração na tecnologia de gerencia-
mento de trânsito.

§ 6º O Comitê poderá ouvir especialistas de notório conhecimento e entidades representati-
vas da sociedade civil organizada.

§ 7º O Comitê poderá solicitar a colaboração de todos os órgãos da Administração Direta e
Indireta do Estado.

§ 8º A função de membro do Comitê não será remunerada, sendo porém, considerada de relevante inte-
resse público.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

DECRETO N. 40.705,
DE 7 DE MARÇO DE 1996
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade da identificação de novos instrumentos jurídico-administrativos,
que assegurem maior eficiência na prestação de serviços e atividades públicas;

Considerando que, em face da crise fiscal que atingiu o setor público brasileiro, a sua reorga-
nização, com vistas à maior eficiência e legitimidade, deve priorizar as funções de fixação de
políticas públicas, de indução ao desenvolvimento com justiça social e de regulação de ativi-
dades privadas;

Considerando que o relacionamento entre as diversas Administrações Públicas e entre estas
e os respectivos administrados tem se pautado por acentuada centralização burocrática e por
boa dose de autoritarismo;

Considerando que o adensamento da democracia no Brasil impõe a reorientação desse pa-
drão de relacionamento, de modo a propiciar maior transparência e eficiência na gestão da
coisa pública, com base nos princípios da descentralização, da publicidade e da participação
democrática;
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Considerando que a reforma institucional do Estado é imprescindível para alavancagem de um
amplo processo de reorganização e reorientação dos Poderes Públicos, enquanto parte de
um amplo processo de desenvolvimento integrado da Sociedade;

Considerando que o Programa Reforma Institucional constou da agenda inicial do Governo,
dentro da perspectiva do planejamento estratégico de suas ações (artigo 3º, inciso I, alínea b,
item I, do Decreto n. 39.914, de 11 de janeiro de 1995), decreta:

Art. 1º Fica instituído no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual, das empresas em cujo capital o Estado
tenha participação majoritária, bem como das entidades direta ou indiretamente por ele contro-
ladas, o Programa de Reforma Institucional do Estado de São Paulo.

§ 1º Constituem Diretrizes do Programa de Reforma:
1. reassumir o comando na formulação e execução das políticas públicas e na seleção dos

investimentos;
2. fortalecer o Estado para as funções de regulação, desregulação e fiscalização;
3. parceirizar, privatizar, conceder ou encontrar novas formas de organização para a presta-

ção de serviços ou produção de bens, pesquisa e conhecimento.

§ 2º Constituem princípios e objetivos do Programa:
1. o redimensionamento do Setor Público de modo a recuperar a capacidade do Governo de

estabelecer políticas públicas concentrando seus esforços nessa atividade e nas de indu-
ção ao desenvolvimento, regulação e desregulação de atividades privadas ou sociais;

2. a delegação, a desconcentração e a descentralização de competências, encargos, recur-
sos e responsabilidades;

3. a viabilização de parcerias com a iniciativa privada e com entidades públicas ou sociais,
no tocante à prestação de serviços públicos ou produção de bens, pesquisa e conheci-
mento;

4. a obtenção de níveis mais elevados de qualidade e produtividade, na prestação de servi-
ços públicos e no desempenho de atividades públicas em geral;

5. a universalização do acesso às informações e decisões públicas, estimulando-se a partici-
pação da sociedade no processo decisório;

6. a dignificação da função pública, com a revalorização do agente público.

Art. 2º A gestão superior do Programa caberá ao Conselho da Reforma Institucional do
Estado de São Paulo, presidido pelo Governador do Estado e integrado pelos seguintes
membros:

I – o Secretário da Administração e Modernização do Serviço Público;
II – o Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico;
III – o Secretário de Economia e Planejamento;
IV – o Secretário do Emprego e Relações do Trabalho;
V – o Secretário da Fazenda;
VI – o Secretário do Governo e Gestão Estratégica;
VII – o Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras.

§ 1º O Coordenador da Unidade de Gestão Estratégica será o Secretário-Executivo do Pro-
grama e integrará o Conselho.

§ 2º O Programa contará, para sua formulação, execução e monitoramento, além do Con-
selho da Reforma Institucional do Estado de São Paulo com o Conselho de Orientação,
Conselho de Coordenação e com o Comitê, previsto nos incisos I, II e IV do artigo 4º do De-
creto n. 39.914, de 11 de janeiro de 1995.
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§ 3º Deverá participar das sessões do Conselho, o Secretário de Estado ou dirigente de au-
tarquia, empresa ou fundação, cujas atividades sejam objeto de projeto em discussão no Co-
legiado, bem como, na condição de convidada, pessoa de larga reputação na matéria.

§ 4º Dos participantes eventuais indicados no parágrafo anterior terão direito a voto apenas
os Secretários de Estado.

§ 5º O exercício das atribuições de membro do Conselho não será remunerado, a qualquer
título.

Art. 3º Compete ao Conselho da Reforma Institucional formular, propor ou coordenar pro-
jeto ou projetos de reforma, de acordo com o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 1º, podendo,
para tanto:

I – requisitar informações e documentos necessários à consecução de cada projeto;
II – aprovar a contratação de profissionais ou empresas para a prestação de serviços

técnicos especializados relacionados com a divulgação do Programa ou de seus pro-
jetos ou, ainda, que sejam necessários à viabilização dos projetos, observado o dis-
posto no artigo 6º, inciso III deste Decreto;

III – estabelecer suas normas internas de funcionamento;
IV – promover, sempre que julgado pertinente a realização de audiências públicas para a

discussão ou divulgação do Programa ou de seus projetos, assegurando as condi-
ções de participação no evento.

Art. 4º Os projetos a serem desenvolvidos e executados no Programa poderão, ainda, ad-
vir das seguintes iniciativas:

I – do Fórum da Cidadania;
II – de propostas da Sociedade Civil;
III – dos Conselhos e do Comitê previstos no § 2º do artigo 2º;
IV – de órgãos que tenham propostas próprias de Reforma.

Art. 5º Cada projeto vinculado ao Programa terá um Coordenador, indicado pelos titulares
das Secretarias de Estado cujos campos funcionais com ele revelem maior afinidade, o qual
providenciará, no âmbito da Pasta, o suporte administrativo e operacional para a execução
do projeto.

Art. 6º Compete aos Coordenadores de Projeto elaborar o respectivo Plano de Trabalho do
qual constarão, a par de outras informações, o seguinte:

I – detalhamento dos objetivos e ações básicas para atingi-los, bem como o cronograma
de atividades;

II – especificação dos recursos financeiros e administrativos a serem mobilizados;
III – descrição da estrutura de suporte administrativo do projeto, com a especificação de

equipe de trabalho exclusivamente empenhada na sua implementação.

Parágrafo único. Caberá, também, aos Coordenadores de Projeto encaminhar ao Conselho
da Reforma Institucional do Estado de São Paulo, periodicamente, os produtos resultantes da
execução do cronograma de atividades.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.
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RESOLUÇÃO STM N. 447,
DE 14 DE MARÇO DE 1996
INSTITUI O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO, AÇÃO E UNIDADE METROPOLITANA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com fundamento no artigo 38, inciso II, letra a,
do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991[1] e ainda;

Considerando que nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto n. 39.895, de 1º de janeiro de 1995,[2]

foram transferidos à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM, os organismos
de planejamento e administração metropolitana, a saber, o Conselho Deliberativo da Grande São
Paulo – CODEGRAN, o Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da
Grande São Paulo – CONSULTI, suas respectivas Secretarias Executivas e o Fundo Metropolitano
de Financiamento e Investimento – FUMEFI, e que nos termos do artigo 3º, foi vinculada à sua es-
trutura, a Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA;

Que as questões locais dos Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas estão progres-
sivamente extrapolando os seus limites territoriais, propagando uma carga e reflexo de proble-
mas com conseqüências para toda a comunidade;

Considerando, finalmente, com fundamento no artigo 25 da Constituição Federal e artigo 152
da Constituição Estadual, a necessidade de que as ações metropolitanas sejam planejadas e
executadas de forma articulada entre os diferentes níveis de governo com atuação na Região,
visando o máximo aproveitamento dos recursos públicos, resolve:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos –
STM, dos organismos de planejamento e administração metropolitana e das empresas a ela
vinculadas, o Programa de Integração, Ação e Unidade Metropolitana.

Art. 2º O Programa a que se refere o artigo anterior tem por finalidade articular, coordenar e
acompanhar estudos e o desenvolvimento e implantação de planos, projetos e obras na Re-
gião Metropolitana de São Paulo – RMSP e outras que vierem a ser criadas.

Art. 3º Ficam criadas, junto ao Gabinete do Secretário dos Transportes Metropolitanos, uma
Coordenação Geral, uma Coordenação Técnica e uma Coordenação Executiva, que tem
como objetivo integrar o Governo do Estado e os Municípios, para desenvolver, em esforço
conjunto, um elenco de intervenções que viabilizem soluções para as questões de interesse
comum nas Regiões Metropolitanas, além de zelar pelo cumprimento das ações propostas
neste Programa de Integração, Ação e Unidade Metropolitana.

Art. 4º O Coordenador Geral tem as seguintes atribuições relativas ao Programa:
I – estabelecer diretrizes básicas;
II – orientar os organismos e empresas abrangidos pelo artigo 1º desta Resolução na sua

implantação:
III – coordenar o desenvolvimento de todas as suas fases;
IV – promover a articulação entre as partes envolvidas mediante a realização de reuniões,

seminários, debate e outros eventos, visando a consolidação dos seus objetivos;
V – envolver as entidades metropolitanas no processo de elaboração e consecução de

políticas públicas que permitam propugnar e consolidar uma política nacional para as
Regiões Metropolitanas;

VI – promover convênios de cooperação técnica com organismos nacionais, intercâm-
bios, seminários e outros eventos de âmbito nacional e internacional com entidades
ligadas a gestões metropolitanas;

VII – promover Fóruns Temáticos para estudo e propostas de formas de financiamento às
funções públicas de interesse comum nos espaços metropolitanos, inclusive proposi-
ções referentes às estruturas tributárias hoje vigentes nas Regiões Metropolitanas e
propor ações sobre as macro variáveis, tais como emprego, desenvolvimento e outras;

1996 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

599O



VIII – implantar Câmaras de Negociação Sub-Regionais ou Regionais de acordo com os
entendimentos entre o Governo do Estado e os Municípios envolvidos;

IX – avaliar sistematicamente os resultados obtidos;
X – presidir as reuniões deliberativas.

Art. 5º O Coordenador Técnico tem as seguintes atribuições relativas ao Programa:
I – propor intervenções de curto, médio e longo prazo, visando atingir soluções eficien-

tes, no âmbito da STM, para as seguintes questões de interesse metropolitano:
a. Normas Institucionais Metropolitanas – propor e acompanhar a elaboração;
b. Banco de Dados – manter atualizada e divulgar sistematicamente uma fonte ofi-

cial de dados e indicadores físico-geográficos e socioeconômicos, relativos às Re-
giões Metropolitanas;

c. Monitoramento de Informações Metropolitanas – implantar um sistema permanente
de coleta de informações relativas aos Municípios das Regiões Metropolitanas,
que deverão ser agregadas por sub-regiões e incorporadas ao Banco de Dados;

d. Sistema Cartográfico Metropolitano e Geoprocessamento nas Regiões Metropoli-
tanas – proceder a atualização periódica;

e. Sistema Viário Metropolitano – participar junto aos organismos setoriais competentes
da elaboração de estudos e projetos relativos à infra-estrutura viária metropolitana;

f. Municipalização do Trânsito – elaborar estudos e projetos de municipalização do
trânsito para as Prefeituras dos Municípios Metropolitanos;

g. Serviços a Municípios – prestar serviços de assessoria técnica às Prefeituras das
Regiões Metropolitanas;

h. Meio Ambiente – participar, junto aos organismos setoriais competentes de estudos
e projetos relativos a recursos hídricos, saneamento básico, controle da poluição
ambiental, destinação final dos resíduos sólidos e de outras questões pertinentes;

II – criar grupos temáticos para dar suporte técnico ao desenvolvimento das ações e
acompanhar o andamento dos trabalhos;

III – convocar reuniões amplas, para divulgar os resultados obtidos nos trabalhos desen-
volvidos pelos grupos temáticos.

Art. 6º Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo 5º, o Coordenador Técnico deverá
operar Câmaras de Negociação de forma articulada e participativa com os representantes dos
organismos e empresas vinculados à STM, dos órgãos setoriais da administração centraliza-
da e descentralizada dos Governos Federal, Estadual e Municipal das organizações não go-
vernamentais, com as lideranças regionais e municipais universitárias e com os agentes da ini-
ciativa privada para tratar das ações de caráter metropolitano.

Art. 7º A Coordenação Executiva tem como atribuição integrar as ações demandadas pelas
intervenções que forem deliberadas pelas Câmaras de Negociação.

Art. 8º Ficam designados para integrar as Coordenações citadas no artigo 3º os seguintes
representantes da STM, e dos organismos e empresas vinculados à sua estrutura:
Coordenação Geral – Chefe de Gabinete da STM;
Coordenação Técnica – Coordenador da Coordenadoria de Assistência aos Municípios – CAM
da STM;
Coordenação Executiva;
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM;
Dirigente da Assessoria Técnica – ATG;
Coordenador da Coordenadoria de Transportes Coletivos – CTC;
Coordenador da Unidade Técnica de Mercado;
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM;
Diretor de Engenharia e Obras;
Diretor de Operações;
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Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA;
Diretor de Informações;
Diretor de Planos e Projetos;
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP;
Diretor Técnico;
Superintendente de Planejamento;
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
Diretor de Operações;
Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI;
Secretário-Executivo.

Art. 9º A Coordenadoria de Assistência aos Municípios – CAM e, quando necessário à qual-
quer área da STM, cabe prestar suporte administrativo ao Coordenador Geral e ao Coordena-
dor Técnico do Programa.

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Notas sobre a Resolução STM n. 447/96
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Decreto Estadual n. 39.895, de 1º de janeiro de 1995, à pág. 549.

RESOLUÇÃO STM N. 448,
DE 14 DE MARÇO DE 1996
INSTITUI, JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO, A UNIDADE TÉCNICA DE MERCADO DO PROGRAMA

INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS E DAS

EMPRESAS VINCULADAS

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com fundamento no artigo 38, inciso I, letra h,
do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991,[1] resolve:

Art. 1º Fica instituída, junto ao Gabinete do Secretário dos Transportes Metropolitanos, Uni-
dade Técnica de Mercado com o objetivo de implantar o Programa Integrado de Comunica-
ção da Secretaria e das Empresas vinculadas, competindo-lhe:

I – estabelecer metas e prioridades referentes à execução do Programa de Comunicação;
II – desenvolver os planos, projetos e ações necessárias à implementação da comunica-

ção da Secretaria e das Empresas vinculadas;
III – planejar e fixar as estratégias de ação mercadológica;
IV – efetivar as ações mercadológicas para captação de receitas não tarifárias, investido-

res e parceiros para projetos específicos;
V – efetivar as relações com entidades e representantes da sociedade civil, com usuário

e clientes;
VI – fixar os padrões de informações aos usuários;
VII – realizar campanhas educativas;
VIII – aferir a qualidade e a imagem dos serviços prestados;
IX – promover o desenvolvimento de recursos humanos envolvidos no Programa;
X – realizar pesquisas mercadológicas de perfil do usuário, imagem e clima organizacio-

nal, de avaliação de serviços e de controle de serviços terceirizados;
XI – estabelecer os projetos de identidade visual;
XII – realizar eventos e promoções para a implementação do Programa de Comunicação;
XIII – realizar a publicidade, a propaganda institucional e a assessoria de imprensa.
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Parágrafo único. À Unidade Técnica de Mercado, compete coordenar as ações conjuntas no
âmbito das empresas vinculadas à Secretaria que envolvam as matérias relativas ao Programa
de Comunicação, manifestando-se ainda sobre a contratação de terceiros.

Art. 2º Compete ao Secretário dos Transportes Metropolitanos:
a. aprovar os planos, projetos e ações que lhe forem propostas pelo Coordenador do Progra-

ma Integrado de Comunicação;
b. aprovar as diretrizes e prioridades para implementação do Programa de acordo com as po-

líticas de atuação da Secretaria;
c. aprovar a contratação de serviços de terceiros, pelos organismos vinculados à Secretaria,

para execução de quaisquer etapas referentes ao Programa Integrado de Comunicação.

Art. 3º A Unidade Técnica de Mercado do Programa Integrado de Comunicação compõe-
se do seguinte núcleo básico:

I – pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos: Paulo Roberto Mondin Gomide, RG
3.746.881, que será o Coordenador, Regina Maria Nogueira, RG 7.992.521-2, Hele-
na Maria Rogê Ferreira, RG 3.721.162, Silvana Aparecida Martinucci, RG
21.240.160;

II – pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ: Jader Silveira Araújo, RG
16.290.959-7;

III – pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP:
Elizabete Maria de Aguiar Azevedo, RG 3.873.372;

IV – pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CTPM: Cliuton Ferreira da Silva
Júnior, RG 13.389.899 e Gilmar Guedes Candeias, RG 4.816.437;

V – pela Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. – EMPLASA:
Eduardo Fontes Hotz, RG 2.826.879 e Renato Pires de Carvalho Viegas, RG 2.668.022.

Parágrafo único. O Coordenador do núcleo básico da Unidade Técnica de Mercado, nos im-
pedimentos eventuais, será substituído por outro integrante que for por ele designado, compe-
tindo-lhe ainda designar membro do núcleo responsável pelos trabalhos em desenvolvimento.

Art. 4º A Unidade Técnica de Mercado, por seu Coordenador, poderá solicitar apoio técni-
co e administrativo das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos,
após prévia aprovação do Secretário.

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

Nota sobre a Resolução STM n. 448/96
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

DECRETO N. 40.722,
DE 20 DE MARÇO DE 1996
DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO PREVIAMENTE À

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA E AUTÁRQUICA E SOBRE

A INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS RESPECTIVOS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 47, incisos II e
III, da Constituição Estadual, e no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Os convênios a serem celebrados pelo Estado de São Paulo, por intermédio das Se-
cretarias de Estado do Poder Executivo ou órgãos vinculados diretamente ao Governador, e
Autarquias dependem de prévia autorização deste, exceto nas hipóteses em que seja signa-
tário do instrumento respectivo.
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Parágrafo único. A celebração de convênios de que resultem para o Estado encargos não pre-
vistos na lei orçamentária depende de prévia autorização ou de aprovação da Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 20, inciso XIX, da Constituição Estadual.

Art. 2º Nos convênios a serem celebrados com a União, por intermédio dos Ministérios do
Poder Executivo Federal, ou com entidades estrangeiras, a representação do Estado se fará
pelo Governador, nos termos do artigo 47, inciso I, da Constituição Estadual.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos convênios em geral cujo ob-
jeto se insira no campo funcional de mais de uma Secretaria de Estado.

Art. 3º Independe da autorização governamental a que se refere o artigo 1º deste Decreto a
celebração de protocolos de intenção, assim entendidos os ajustes preparatórios da celebra-
ção de convênios destituídos de conteúdo obrigacional, aplicando-se o disposto no caput do
artigo 2º no tocante à representação do Estado em tais avenças.

Art. 4º A colaboração institucional, de natureza administrativa, entre Secretaria de Estado ou
entre o Poder Executivo, por suas Secretarias, e os demais Poderes do Estado, na medida
em que comporte formalização, será instrumentalizada por meio de termos de cooperação,
cuja celebração independe de autorização prévia, sendo o Poder Executivo representado pelo
Governador do Estado nas hipóteses de ajustes entre Poderes.

Art. 5º Os processos objetivando a autorização do Governador do Estado de que cuida este
Decreto, remetidos à Secretaria do Governo e Gestão Estratégica com estrita observância do De-
creto n. 40.030, de 30 de março de 1995,[1] deverão ser instruídos com os seguintes elementos:

I – parecer da Consultoria Jurídica que serve à Secretaria proponente, ou quando for o
caso, do órgão jurídico da Autarquia, aprovando a minuta do instrumento de convê-
nio (artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993[2]) e
demonstrando a inserção de seu objeto no campo de atuação funcional da Pasta ou
da entidade autárquica;

II – plano de trabalho aprovado pelo órgão ou autoridade competente, demonstrando a
conveniência e oportunidade da celebração e contendo, no que couber, as seguin-
tes informações mínimas:
a. identificação do objeto a ser executado;
b. metas a serem atingidas;
c. etapas ou fases de execução;
d. plano de aplicação dos recursos financeiros;
e. cronograma de desembolso;
f. previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das eta-

pas ou fases programadas;
g. se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que a

entidade destinatária de recursos estaduais dispõe de recursos próprios para
complementar a execução do objeto, quando for o caso;

III – manifestação favorável das Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda,
nas hipóteses em que tal audiência prévia for determinada por norma regulamentar
específica (artigo 2º do Decreto n. 39.906, de 2 de janeiro de 1995);

IV – comprovação de existência de recursos orçamentários necessários à execução do
objeto do convênio no exercício de sua celebração, efetuando-se, quando cabível, a
competente reserva;

V – prova de inexistência de débito para com o sistema de seguridade social, quando se
tratar de convênios com municípios ou suas autarquias e com pessoas jurídicas de
direito privado em geral (artigo 195, § 3º da Constituição Federal).

Art. 6º A celebração de convênio com Estado estrangeiro ou organização internacional deve-
rá ser precedida de consulta à União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores,
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pautando-se o Estado de São Paulo nos estritos termos do que vier a ser estabelecido pelo Ita-
maraty, no uso da competência que lhe é própria (artigo 21, inciso I, da Constituição Federal).

Art. 7º Na hipótese de convênios com entidades estrangeiras ou com personalidade de direi-
to privado os autos deverão também ser instruídos com documentação hábil à comprovação
de sua existência no plano jurídico, dos poderes de seus representantes, bem como da inser-
ção das atividades previstas no ajuste no objeto das entidades signatárias.

Parágrafo único. Se for o caso, a entidade partícipe fará prova igualmente de estar autorizada
ao exercício, no território nacional, da atividade que constitui seu objeto.

Art. 8º As propostas de celebração de convênios provenientes de Municípios do Estado,
subscritas pelos respectivos Prefeitos, a par da instrução genericamente determinada no arti-
go 5º deste Decreto, deverão fazer prova de:

I – autorização legislativa, que permita ao Poder Executivo Municipal a formalização do
ajuste;

II – estar a celebração conforme a Lei Orgânica local;
III – encontrar-se o Chefe do Poder Executivo Municipal no exercício do cargo e com

mandato em plena vigência;
IV – não estar o Município impedido de receber auxílios e/ou subvenções estaduais em

virtude de decisão do Tribunal de Contas do Estado;
V – aplicação do percentual mínimo, constitucionalmente exigido, da receita municipal re-

sultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino (artigos 35, inci-
so III, e 212 da Constituição Federal e 149, inciso III da Constituição Estadual);

VI – entrega da prestação de contas anual junto ao Tribunal de Contas (artigos 35, inciso
II da Constituição Federal e 149, inciso II da Constituição Estadual e artigo 24 da Lei
Complementar Estadual n. 709, de 14 de janeiro de 1993).

§ 1º O documento comprobatório referente aos incisos de II a V deste artigo poderá consistir
em declarações firmadas por autoridade municipal competente, sob as penas da lei.

§ 2º No caso de obras e serviços a serem executados pelas Municipalidades convenentes de-
verão estas apresentar, ainda, projeto básico aprovado pela autoridade competente.

Art. 9º Os instrumentos de convênio deverão ser minutados nas Secretarias ou Autarquias
de origem e vazados em linguagem técnica adequada, observando, no que couber, o dispos-
to no artigo 4º da Lei Complementar n. 60, de 10 de fevereiro de 1972.

§ 1º Os instrumentos referidos neste artigo terão a seguinte estrutura formal:
1. ementa, com indicação dos partícipes e súmula do objeto;
2. preâmbulo, indicando os partícipes e sua qualificação jurídica, seus representantes legais,

a autorização governamental ou legislativa, inclusive a de âmbito municipal, no caso de
convênios com Municípios;

3. corpo clausulado, contendo cláusulas necessárias que, atendidas as peculiaridades da es-
pécie, disponham sobre:
a. objeto, descrito com precisão e clareza, o qual deverá se situar no campo legal de atua-

ção dos partícipes;
b. obrigações comuns e específicas dos partícipes;
c. regime de execução, se não compreendido na cláusula referida na alínea anterior;
d. valor da avença e crédito pelo qual correrá a despesa decorrente, com indicação da

classificação funcional programática e da categoria econômica;
e. modo de liberação dos recursos financeiros, observados os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do artigo

116 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f. viabilidade de suplementação de recursos, quando pertinente;
g. prazo de vigência, não superior a 5 (cinco) anos (artigo 52, caput, da Lei Estadual n.

6.544, de 22 de novembro de 1989), exceto se, em razão da natureza do objeto, prazo
maior se impuser, contado sempre da data da assinatura do instrumento;
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h. possibilidade de prorrogação do prazo de vigência, quando for o caso, limitada a lapso
de tempo compatível com o prazo de execução do objeto do convênio, mediante pré-
via autorização do Secretário de Estado respectivo;

i. responsabilidades dos partícipes;
j. modo de denúncia (por desinteresse unilateral ou consensual) e de rescisão (por des-

cumprimento das obrigações assumidas ou por infração legal);
l. indicação dos representantes dos partícipes encarregados do controle e fiscalização da

execução;
m. forma de prestação de contas, independentemente da que for devida ao Tribunal de Con-

tas do Estado;
n. eleição do foro da Capital do Estado para dirimir os conflitos decorrentes da execu-

ção do convênio, salvo nas hipóteses em que o outro participe seja a União ou outro
Estado-Membro da Federação, bem como as respectivas entidades da Administração
Indireta.

Art. 10. É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos convênios de que cuida o presente
Decreto, bem como às suas alterações (artigo 56 da Lei Estadual n. 6.544, de 22 de novem-
bro de 1989).

Art. 11. Na hipótese de convênio objetivando o repasse de verbas estaduais, uma vez assi-
nado o instrumento, a Secretaria de Estado ou Autarquia competentes darão ciência do mes-
mo à Assembléia Legislativa (artigo 116, § 2º da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993).

Art. 12. O disposto no presente Decreto não impede a outorga de autorização governamen-
tal genérica no que concerne à celebração de convênios de objeto assemelhado ou vincula-
dos à execução de determinado programa, mediante decreto que aprove o instrumento-pa-
drão das avenças e estipule as demais condições para sua formalização.

Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governo do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 40.722/96
[1] Vide Decreto Estadual n. 40.030, de 30 de março de 1995.

[2] Vide Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, à pág. 90.

RESOLUÇÃO STM N. 450,
DE 15 DE ABRIL DE 1996
REGULAMENTA A ENTRADA E CIRCULAÇÃO DOS PASSAGEIROS NOS ÔNIBUS URBANOS METROPOLITANOS

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, considerando a necessidade de regulamentar
os serviços de transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, na Região Metropolitana
de São Paulo, de modo a assegurar condições de segurança e conforto à população usuária,
e considerando o disposto no artigo 2º do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986,[1] com
as modificações operadas pelo Decreto n. 27.436, de 7 de outubro 1987[2] e Decreto n.
38.352, de 26 de janeiro de 1994,[3] resolve:

Art. 1º Nos ônibus urbanos metropolitanos a entrada de passageiros será efetuada exclusi-
vamente pela porta dianteira do veículo, devendo o fluxo de embarque ser processado direta-
mente da porta de entrada ao equipamento de arrecadação e controle, denominado catraca,
não sendo permitida, em hipótese alguma, a existência ou instalação de barreiras físicas inter-
nas, exceto os corrimãos, colunas e balaústres verticais de segurança, básicos.
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Art. 2º Os ônibus urbanos com cobrador deverão atender às seguintes exigências:
I – a catraca deverá estar posicionada à margem direita do corredor central do veículo,

do 3º ao 6º banco e, apresentar distanciamento de 2,00m a 5,00m do seu eixo cen-
tral ao eixo central da porta dianteira, sendo que o banco do cobrador deverá estar
situado a uma altura que não interfira na visibilidade que o condutor deva ter da por-
ta traseira, para o controle do desembarque;

II – a catraca deverá possuir quatro braços, não podendo existir qualquer dispositivo que
reduza o espaço livre entre dois braços consecutivos, com altura superior do braço da
geratriz da catraca, em relação ao piso do corredor de circulação de 0,80m a 1,10m
oferecendo uma abertura para passagem dos usuários igual ou maior a 0,40m;

III – na parte inferior do braço da geratriz da catraca, poderá ser colocado dispositivo va-
zado do mesmo diâmetro dos tubos de que são feitos os braços, desde que distante
no mínimo 0,40m do piso e que não ocupe mais que 50% do vão livre;

IV – na abertura da catraca para passagem do usuário, poderá ser colocado um dispositivo
vazado em forma de M (redutor de fluxo) do mesmo material e diâmetro dos tubos de
que são feitos os balaústres, desde que distante no máximo 0,50m do piso do veículo
e que não ocupe mais de 0,15m da área livre ou apresentar instalação de barras per-
pendiculares, no lado oposto ao do cobrador, do mesmo material e diâmetro de que são
feitos os balaústres, desde que não ocupe mais que 0,06m da área livre de passagem;

V – setas direcionais visíveis com indicação de sentido de embarque e desembarque,
bem como inscrições orientadoras ENTRADA e SAÍDA aplicadas na lateral do veícu-
lo junto às portas;

VI – na área de não-pagantes do veículo, a ré da catraca, deverá ter no mínimo dez assentos;
VII – cordões de campainha em ambos os lados, afixados no teto do veículo, acompa-

nhando os corrimãos e/ou botões de solicitação de parada, quando existir, que de-
verão cobrir toda a extensão da área paga e não-paga do veículo, dispositivo sono-
ro ou luminoso de sinal de parada junto ao posto do condutor;

VIII – espelho retrovisor interno convexo adicional, na porta de desembarque do veículo. Nos
veículos que tenham mais de uma porta de desembarque, o espelho deverá ser insta-
lado na primeira porta em uso. O espelho deverá ter no mínimo 30cm de diâmetro;

IX – número mínimo de um corrimão para entrada e saída, instalado ao lado direito do embar-
que e lado direito do desembarque do veículo, acompanhando a inclinação dos degraus;

X – número mínimo de sete balaústres verticais para veículos com dois eixos; quatorze
para veículos articulados e dezoito para veículos bi-articulados, que deverão estar fi-
xados nos bancos ou próximo destes, distribuídos alternadamente do lado direito e
esquerdo, entre as áreas de pagantes e não-pagantes;

XI – número mínimo de uma coluna instalada junto a cada porta do veículo, a ré do poço
dos degraus;

XII – os veículos deverão possuir corrimãos superiores, de ambos os lados do corredor
com união dos mesmos na traseira do veículo;

XIII – os veículos com motor frontal deverão possuir duas colunas e um corrimão horizon-
tal, interligados, isolando a área do motor e do condutor. Para veículos com motor
central e traseiro deverá possuir um corrimão horizontal, isolando a área do condutor.

Art. 3º Os ônibus urbanos sem cobrador deverão atender às seguintes exigências:
I – a catraca deverá ser do tipo bloqueio, possuir três braços e controle de arrecadação

através de bilhete magnético ou similar;
II – a catraca deverá estar posicionada próxima ao motorista, junto à porta dianteira do

veículo, no corredor central, e proporcionar uma área livre de espera para passagei-
ros em pé, a ré da catraca, de no mínimo 1,00m2 e máximo de 2,00m2;

III – o braço horizontal da geratriz da catraca deverá estar a uma altura entre 0,80m a
1,10m em relação ao piso do veículo e proporcionar uma passagem com largura de
no mínimo 0,40m;
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IV – setas direcionais visíveis com indicações de sentido de embarque e desembarque,
bem como inscrições orientadoras ENTRADA e SAÍDA aplicadas na lateral do veícu-
lo junto às portas;

V – cordões de campainha em ambos os lados, afixados no teto do veículo, acompa-
nhando os corrimãos e/ou botões de solicitação de parada, quando existir, que deverão
cobrir toda a extensão do veículo, dispositivo sonoro ou luminoso de sinal de parada
junto ao posto do condutor;

VI – espelho retrovisor interno convexo adicional, na porta de desembarque do veículo.
Nos veículos que tenham mais de uma porta de desembarque, o espelho deverá
ser instalado na primeira porta em uso. O espelho deverá ter no mínimo 30cm de
diâmetro;

VII – número mínimo de um corrimão para entrada e saída, instalado ao lado direito do embar-
que e lado direito do desembarque do veículo acompanhando a inclinação dos degraus;

VIII – número mínimo de sete balaústres verticais para veículos com dois eixos: quatro para
veículos articulados e dezoito para veículos bi-articulados, que deverão estar fixados
nos bancos ou próximos destes, distribuídos alternadamente do lado direito e es-
querdo do veículo;

IX – número mínimo de uma coluna instalada junto a cada porta do veículo, a ré do poço
dos degraus;

X – os veículos deverão possuir corrimãos superiores, de ambos os lados do corredor
com união dos mesmos na traseira do veículo;

XI – os veículos com motor frontal deverão possuir duas colunas e um corrimão horizon-
tal, interligados, isolando a área do motor e condutor. Para veículos com motor cen-
tral e traseiro deverá possuir um corrimão horizontal, isolando a área do condutor.

Art. 4º Fica fixado o prazo de 120 dias corridos para o cumprimento desta Resolução, con-
tado a partir da data de sua publicação.

Parágrafo único. A partir do prazo fixado no caput, as empresas cujos veículos estejam em de-
sacordo com esta Resolução, sujeitar-se-ão às penalidades previstas na legislação em vigor.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, especialmente as Resoluções SNM n. 96, de 31 de maio de 1985, SNM
n. 176, de 17 de outubro de 1985 e SNM n. 33, de 24 de março de 1986.

Notas sobre a Resolução STM n. 450/96
[1] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[2] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.

[3] Vide Decreto Estadual n. 38.352, de 26 de janeiro de 1994, à pág. 532.

DECRETO N. 40.781,
DE 18 DE ABRIL DE 1996
APROVA O REGULAMENTO DA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL

POR ÔNIBUS E TROLEBUS NO CORREDOR METROPOLITANO SÃO MATEUS/JABAQUARA

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o disposto no Decreto n. 40.000, de 16 de março de 1995,[1] que institui o Pro-
grama Estadual de Participação da Iniciativa Privada na Prestação de Serviços Públicos e na
Execução de Obras de Infra-estrutura;
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Considerando o disposto no Decreto n. 40.606, de 29 de dezembro de 1995, que autoriza a
abertura de licitação, para a concessão do serviço de transporte coletivo intermunicipal por
ônibus e trolebus no Corredor Metropolitano São Mateus/Jabaquara;

Considerando a proposta formulada pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Partici-
pação da Iniciativa Privada na Prestação de Serviços Públicos e na Execução de Obras de In-
fra-Estrutura, decreta:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Concessão do Serviço de Transporte Coletivo In-
termunicipal por Ônibus e Trolebus no Corredor Metropolitano São Mateus/Jabaquara, anexo
ao presente Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a par-
tir da data da transferência dos serviços objeto da concessão.

Mário Covas – Governador do Estado.

REGULAMENTO DA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO INTERMUNICIPAL POR ÔNIBUS E TROLEBUS NO CORREDOR
METROPOLITANO SÃO MATEUS/JABAQUARA

Capítulo I
Do Objetivo

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar a concessão do serviço de transporte
coletivo intermunicipal por ônibus e trolebus no Corredor Metropolitano São Mateus/Jabaqua-
ra, doravante denominado Corredor, conforme autorizado pelo Decreto n. 40.606, de 29 de
dezembro de 1995.

Art. 2º O Corredor constitui-se por:
I – Sistema Viário existente com 33km, sendo 30km de via segregada e 3km de via

compartilhada percorrendo os Municípios de São Paulo, Diadema, Santo André,
Mauá e São Bernardo do Campo, compreendendo também o ramal de ligação do
Terminal de São Bernardo do Campo ao Terminal de Ferrazópolis:

II – Nove Terminais de Integração assim distribuídos:
a. Jabaquara;
b. Diadema;
c. Piraporinha;
d. São Bernardo do Campo;
e. Ferrazópolis;
f. Santo André Oeste;
g. Santo André Leste;
h. Sonia Maria;
i. São Mateus.

III – Sistema Viário a ser implantado com aproximadamente 12km (doze) de extensão,
constituindo um ramal de interligação do Terminal Diadema ao futuro Terminal
Brooklin;

IV – Equipamentos: 46 (quarenta e seis) trolebus existentes, veículos auxiliares, maquiná-
rios e ferramentas a serem especificados no Edital de Licitação, todos não reversíveis
ao final da concessão;

V – Infra-Estrutura constituída por pontos de parada e seus abrigos distribuídos ao lon-
go do corredor, grades, passarelas, áreas de estocagem e de fuga, jardins, sistemas
de sinalização, captação e escoamento de águas pluviais, bem como edifícios de
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apoio localizados na Rua Joaquim Casemiro, 290, Bairro Planalto, São Bernardo do
Campo – SP, incluindo oficinas, garagens, pátios de estacionamento e os equipa-
mentos neles existentes.

Parágrafo único. A execução das obras para a implantação do sistema viário referido no inci-
so III deste artigo será de responsabilidade do Estado.

Capítulo II
Da Concessão

Art. 3º O objeto da presente concessão compreende os serviços correspondentes às fun-
ções de operação de transporte urbano de passageiro e as funções de manutenção e con-
servação da infra-estrutura e do sistema viário existente, bem como a operação da linha pre-
cursora Diadema/Brooklin, criada pela Resolução STM n. 446, de 12 de março de 1996, e a
manutenção e conservação de seu viário quando implantado.

Art. 4º O prazo da concessão será de 20 (vinte) anos contados da data da assinatura do
respectivo contrato.

Art. 5º Os serviços e demais atividades operacionais a serem executados no Corredor são
classificados em:

I – delegados;
II – não delegados;
III – complementares.

Art. 6º São serviços delegados, de competência específica da concessionária:
I – serviços correspondentes às funções operacionais que compreendem o atendimento

da demanda de passageiros do Corredor São Mateus/Jabaquara, em conformidade
com padrões e especificações estabelecidos pela Secretaria dos Transportes Metro-
politanos – STM;

II – serviços correspondentes às funções de manutenção e conservação do viário e da
infra-estrutura em conformidade com padrões e especificações estabelecidos pela
Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, compreendendo especialmente:
a. manutenção preventiva e corretiva dos veículos visando a segurança e o conforto

dos usuários;
b. manutenção e conservação do viário e da infra-estrutura que compõem o Corredor.

Art. 7º São serviços não delegados aqueles de competência exclusiva do Poder Público,
não compreendido no objeto da concessão:

I – policiamento ostensivo de trânsito, preventivo e repressivo;
II – fiscalização e autuação de infrações relativas a:

a. veículo e frota;
b. documentação;
c. motorista;
d. tarifas;
e. regras de circulação, estacionamento, paradas, itinerários e horários;
f. garagens.

Art. 8º São serviços complementares aqueles considerados como convenientes, mas não
essenciais, para manter o serviço adequado em toda a extensão do Corredor, podendo ser
prestados por terceiros que não a concessionária, com proposta desta aprovada pelo Poder
Concedente, compreendendo, entre outros:

I – serviços de atendimento ao usuário de objetos achados e perdidos;
II – serviços de segurança e vigilância.

Art. 9º Para a execução dos serviços delegados à Concessionária deverá implantar siste-
mas automatizados de controle, compatíveis e atualizados segundo padrões estabelecidos
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pelo Poder Concedente, que permitam a efetiva gestão e integração das operações durante
todo o período da concessão.

Parágrafo único. Os sistemas de controle a que se refere o caput deste artigo deverão permi-
tir amplo acesso aos serviços não delegados.

Capítulo III
Das Responsabilidades da Concessionária

Art. 10. São deveres da Concessionária, durante todo o prazo da concessão:
I – dispor de frota com especificação mínima a ser definida no edital, equipamentos, acessó-

rios, recursos humanos e materiais de modo a permitir a perfeita execução dos serviços;
II – acionar todos os recursos à sua disposição a fim de garantir a fluidez do tráfego e o

padrão de serviço adequado;
III – executar todos os serviços, controles e atividades relativos à concessão, com zelo,

diligência e economia, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas
desempenhadas, respeitando as regras estabelecidas pelo Poder Concedente;

IV – executar serviços, programas de gestão e treinamento a seus empregados, com vis-
tas a melhorias destinadas a aumentar a segurança e a comodidade dos usuários;

V – adotar providências necessárias à garantia do patrimônio do Corredor e à seguran-
ça dos usuários;

VI – responder perante o Poder Concedente e terceiros por todos os atos e eventos de
sua competência;

VII – submeter à aprovação do Poder Concernente o esquema de circulação alternativo
que pretenda adotar quando da realização de eventuais obras que obriguem a inter-
rupção de faixa do Corredor;

VIII – divulgar adequadamente ao público em geral e ao usuário em particular, a ocorrên-
cia de situações excepcionais a adoção de esquemas especiais de operação e a rea-
lização de obras no Corredor;

IX – elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de emergência, man-
tendo disponíveis para tanto, recursos humanos e materiais;

X – zelar pela proteção do meio ambiente;
XI – acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de autoridade, em ca-

sos de acidentes ou situações anormais à rotina;
XII – responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e agentes

bem como de suas contratadas, providenciando o uso de uniforme nas funções e
condições em que forem exigidos, o porte de crachá indicativo de suas funções, ins-
truindo-os a prestar apoio à ação da autoridade;

XIII – cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista e de segurança e me-
dicina do trabalho em relação a seus empregados;

XIV – refazer de imediato os serviços sob sua responsabilidade, executados com vícios ou
defeitos;

XV – fornecer ao Poder Concedente todos e quaisquer documentos e informações perti-
nentes ao objeto da concessão, facultando à fiscalização a realização de auditorias;

XVI – prestar contas da gestão dos serviços ao Poder Concedente e aos usuários, nos ter-
mos definidos no contrato;

XVII – manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
XVIII – responder por eventuais desídias e faltas quanto às obrigações decorrentes da con-

cessão, nos termos estabelecidos no contrato; e
XIX – manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorrência não rotineira.

Parágrafo único. No prazo de até 5 (cinco) anos da assinatura do contrato a Concessionária
substituirá seus ônibus movidos a diesel por trolebus, em quantidade suficiente para o aten-
dimento da demanda de passageiros.
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Capítulo IV
Das Responsabilidades do Poder Concedente

Art. 11. Incumbe ao Poder Concedente:
I – regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente sua prestação;
II – modificar unilateralmente as disposições regulamentares do serviço para melhor adequa-

ção ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro da concessão;
III – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas da

concessão;
IV – fixar e rever tarifas;
V – estimular a eficiência do serviço e a modicidade das tarifas;
VI – zelar pela boa qualidade do serviço, receber e apurar queixas e reclamações dos

usuários;
VII – estimular a racionalização e melhoria do serviço;
VIII – estimular a associação de usuários para defesa de seus interesses relativos ao ser-

viço, inclusive para sua fiscalização;
IX – intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a concessão, nos casos e nas

condições previstos no contrato e legislação pertinente;
X – aplicar as penalidades legais e contratuais;
XI – fiscalizar as condições das instalações e dos equipamentos;
XII – fiscalizar o cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos de execução

dos planos de manutenção e operação;
XIII – executar auditorias periódicas que irão verificar o estado de conservação do viário,

da frota e avaliar os recursos técnicos utilizados;
XIV – responder pelo pagamento da tarifa de energia elétrica relativa, exclusivamente, à tra-

ção dos trolebus;
XV – executar os serviços necessários para a eletrificação dos trechos existentes ainda não

eletrificados do Corredor, no prazo de até 5 (cinco) anos da assinatura do contrato.

Capítulo V
Dos Direitos e Obrigações do Usuário

Art. 12. São direitos e obrigações dos usuários:
I – receber e utilizar os serviços adequadamente;
II – pagar a tarifa na forma estabelecida;
III – receber do Poder Concedente e da Concessionária informações para a defesa de inte-

resses individuais e coletivos relativos aos serviços prestados;
IV – obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, observadas as normas do Poder

Concedente;
V – levar ao conhecimento do Poder Concedente e da Concessionária as irregularidades

de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado;
VI – comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela Concessioná-

ria na prestação dos serviços; e
VII – contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos

quais lhes são prestados os serviços.

Art. 13. O Poder Concedente, assim como a Concessionária, estimularão a participação da
comunidade em assuntos de interesse relativos ao Corredor.

Capítulo VI
Da Fiscalização dos Serviços Concedidos e das Sanções Administrativas

Art. 14. Estão sujeitos à fiscalização os serviços constantes no presente Regulamento.

§ 1º A base para a fiscalização dos serviços a que se refere este artigo será o conjunto de fa-
tores de avaliação que definem o padrão de serviço adequado, conforme disposto na Lei Fe-
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deral n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a saber: qualidade, continuidade, regularidade, efi-
ciência, atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança.

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, o Poder Concedente estabelecerá regras para a
quantificação e aferição dos fatores a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 15. O Poder Público aplicará supletivamente ao Corredor as normas do Decreto n.
24.675, de 30 de janeiro de 1986[2] e suas alterações posteriores.

Art. 16. No exercício da fiscalização, o Poder Concedente terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da Concessionária.

Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico da Se-
cretaria dos Transportes Metropolitanos que poderá contar com a cooperação dos usuários.

Art. 17. No prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação deste Regulamento será cons-
tituída a comissão referida no artigo 36 da Lei Estadual n. 7.835, de 8 de maio de 1992.

Capítulo VII
Da Receita

Art. 18. Constitui receita da Concessionária:
I – tarifa paga pelos usuários;
II – cobrança ou preço por publicidade nos veículos não vedada em lei;
III – outras receitas desde que aprovadas pelo Poder Concedente.

Art. 19. A Concessionária poderá oferecer, mediante anuência do Poder Concedente, os cré-
ditos e as receitas decorrentes do contrato a ser firmado, como garantia de financiamento a
ser obtido para a compra de veículos, acessórios e equipamentos, até o limite que não com-
prometa a operacionalização e a continuidade da prestação de serviço.

Art. 20. A tarifa, os critérios e a periodicidade de sua atualização e as condições de sua revi-
são serão estabelecidas pelo Poder Concedente de conformidade com sua política tarifária,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes e respeitado o equilíbrio econômi-
co-financeiro do contrato.

Parágrafo único. Por motivo de interesse público relevante, o Poder Concedente poderá es-
tabilizar ou reduzir o valor da tarifa, de forma a garantir a sua modicidade ao usuário, desde
que fique assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Capítulo VIII
Das Disposições Gerais

Art. 21. A operação do Corredor será transferida à Concessionária nas condições físicas e
operacionais existentes na data de assinatura do respectivo contrato ou, no máximo, 30
(trinta) dias após essa data, na forma a ser estabelecida pelo Secretário dos Transportes
Metropolitanos.

§ 1º Os proponentes do procedimento licitatório terão acesso irrestrito à documentação refe-
rente às condições de operação e manutenção do viário do Corredor.

Art. 22. A Concessionária poderá propor ao Poder Concedente a revisão das normas e pro-
cedimentos de que trata este regulamento, bem como adequações das condições de opera-
ção e manutenção do viário, com vistas ao aprimoramento dos serviços oferecidos aos usuá-
rios, responsabilizando-se por todos os custos delas decorrentes.

Art. 23. Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, di-
reitos e privilégios vinculados à operação e manutenção do Corredor, transferidos à Conces-
sionária ou por ela implantados, durante o período da concessão.

Parágrafo único. Não serão reversíveis os equipamentos referidos no inciso IV, do artigo 2º
deste Regulamento.
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Art. 24. O Secretário dos Transportes Metropolitanos disciplinará, no que couber, a aplicação
deste Regulamento.

Mário Covas – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 40.781/96
[1] Vide Decreto Estadual n. 40.000, de 16 de março de 1995, à pág. 561.

[2] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

LEI N. 9.358,
DE 13 DE JUNHO DE 1996
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A IMPLANTAR PROGRAMA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE

VEÍCULOS AUTOMOTORES NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

O Vice-Governador, em exercício no cargo de 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 implantar Programa de Restrição à Circulação de Veí-
culos Automotores na Região Metropolitana de São Paulo, durante o ano de 1996, na época com-
preendida entre o início de maio e o final de setembro, durante os períodos necessários para pre-
venir episódios críticos de poluição do ar, tendo em vista as condições climáticas e a concentração
de poluentes em desconformidade com os padrões de qualidade legalmente estabelecidos.
Parágrafo único. As proibições e limitações instituídas com base neste artigo não se aplicarão
aos seguintes veículos:
1. de transporte coletivo;
2. táxis;
3. de deficientes físicos;
4. de transporte de escolares;
5. motocicletas;
6. tratores, escavadeiras e similares; e
7. outros, empregados em serviços essenciais e de emergência, conforme definido em regu-

lamento.
Art. 2º A inobservância das proibições e limitações de que trata o artigo anterior sujeita o
responsável à multa de R$ 100,00 (cem reais), caracterizando-se a infração administrativa por
dia de utilização irregular do veículo.
Parágrafo único. Em caso de reincidência na infração, no mesmo período do ano, a multa terá
o seu valor dobrado.
Art. 3º É proibida a circulação de veículo automotor com defeito no equipamento catalisa-
dor de gases poluentes ou com sua remoção, quando instalado pelo fabricante, ficando o in-
frator sujeito à multa prevista no Código Nacional de Trânsito para a hipótese de defeito ou fal-
ta de equipamentos obrigatórios.
Art. 4º As penalidades referidas nesta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades compe-
tentes, vinculados às Secretarias de Estado do Meio Ambiente e da Segurança Pública, nos
termos da legislação vigente.
Parágrafo único. Não será renovada a licença de trânsito do veículo que apresentar débito por
multa decorrente de infração prevista nesta Lei ou que não apresente certificação de aprova-
ção na inspeção periódica de níveis de emissão de gases e ruídos.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Geraldo Alckmin Filho – Vice-Governador do Estado.
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RESOLUÇÃO STM N. 465,
DE 13 DE JUNHO DE 1996
ATUALIZA O VALOR MENSAL POR ÔNIBUS CADASTRADO A SER COBRADO PELA EMTU/SP, PELO SERVIÇO

DE GERENCIAMENTO RELATIVO À MODALIDADE REGULAR DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIRO

O Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, no uso das atribuições conferidas
pela Lei n. 7.540, de 16 de junho de 1991,[1]

Considerando os termos da Resolução STM n. 340, de março de 1996;

Considerando a evolução dos custos do Sistema de Transporte Coletivo Regular, conforme
disposto na Resolução STM n. 461, de 13 de junho de 1996, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o valor mensal por veículo cadastrado, a ser cobrado pela Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, pelo serviço de geren-
ciamento relativo aos Serviços Regulares (comum e seletivo), de R$ 275,00 para R$ 350,00

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da zero hora do dia 19 de junho de 1996,
revogadas as disposições em contrário.

Nota sobre a Resolução STM n. 465/96
[1] Vide Lei Estadual n. 7.450, de 16 de julho de 1991, à pág. 469.

DECRETO N. 41.049,
DE 26 DE JULHO DE 1996
REGULAMENTA A LEI N. 9.358, DE 13 DE JUNHO DE 1996,[1] QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

IMPLANTAR PROGRAMA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NA REGIÃO

METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Lei n.
9.358, de 13 de junho de 1996,

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e fu-
turas gerações, como determina o artigo 225 da Constituição Federal;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, devendo o Estado de São
Paulo assegurá-lo mediante a implantação de políticas ambientais que visem ao bem-estar físico,
mental e social do indivíduo e da coletividade, nos termos do artigo 219 da Constituição do Estado;

Considerando que o Estado de São Paulo e seus Municípios devem providenciar, com a par-
ticipação da coletividade, a melhoria do meio ambiente, nos termos do artigo 191 da Consti-
tuição do Estado;

Considerando que a atividade econômica se assenta também sobre a defesa do meio am-
biente, nos termos do artigo 170, VI, da Constituição Federal;

Considerando que o princípio da precaução obriga os governos a adotar medidas destinadas
a prever, evitar ou minimizar as situações de risco à vida, saúde ou ao meio ambiente, bem
como mitigar seus efeitos negativos, não devendo a falta de plena certeza científica ser invo-
cada para postergar tais medidas;

Considerando que esse mesmo princípio da precaução foi inscrito na legislação pátria através
da “Convenção sobre Mudanças do Clima”, acordada pelo Brasil no âmbito da Organização
das Nações Unidas por ocasião do “Encontro da Terra” – “Rio 92”, ratificada pelo Congresso
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Nacional pelo Decreto Legislativo n. 1, de 3 de fevereiro de 1994, devendo ser cumprido pe-
los governos tal como nela se contém;

Considerando que, para dar efetividade a esse direito, também compete ao Estado de São
Paulo e a seus municípios combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do
artigo 23, VI, da Constituição Federal;

Considerando que, como medida integrante da política nacional do meio ambiente, os Estados, em
função das características locais de tráfego e poluição do ar devem implantar medidas para a redu-
ção da circulação de veículos, reorientação do tráfego e revisão do sistema de transportes, com o
objetivo de reduzir a emissão global dos poluentes, consoante dispõe o artigo 14 da Lei Federal n.
8.723, de 28 de outubro de 1993 e artigo 2º da Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981;

Considerando que a degradação da qualidade do ar é fator de risco à saúde pública e que
estudos realizados pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e outros insti-
tutos internacionais de renome, evidenciam os prejuízos que o aumento da poluição acarreta
à saúde humana, como por exemplo:
a. maior suscetibilidade a infecções pulmonares e maior taxa de mortalidade por doenças res-

piratórias; desenvolvimento de asma, reversível após três meses de mudança para local
não poluído; maior taxa de desenvolvimento de tumores de pulmão, todos demonstrados
a partir de experimentos comparativos entre grupos de ratos mantidos por longo período
em São Paulo e outros mantidos pelo mesmo período em Atibaia (Bhm e cols., 1989; Sal-
diva e cols., 1992; Lemos e cols. 1994; Reymão e cols. 1995);

b. associação significativa entre mortalidade por doenças respiratórias na faixa etária inferior
a 5 anos e superior a 65 anos e os níveis de poluição urbana (Saldiva e cols., 1994; Sal-
diva e cols; 1995);

Considerando que essas mesmas conclusões foram reiteradas no dia 8 de julho do corrente,
na 48ª Reunião da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sob o tema “O
Ar das Grandes Metrópoles”, ficando evidenciado que a qualidade do ar em São Paulo inter-
fere sobre a saúde das pessoas o ano todo, mas sobretudo no inverno, quando as condições
climáticas dificultam a dispersão dos poluentes;

Considerando que a frota de veículos automotores constitui-se na principal fonte de poluição
do ar da Região Metropolitana de São Paulo, respondendo por cerca de 90% da emissão de
monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio e por cerca de 60% das emis-
sões de óxidos de enxofre e 50% das emissões de partículas;

Considerando que nos últimos quinze anos, durante o inverno, são cotidianamente ultrapas-
sados os padrões de qualidade do ar por monóxido de carbono, atingindo-se freqüentemen-
te o estado de ATENÇÃO e, em certos períodos, o estado de ALERTA, quando medidas de
restrição da atividade industrial e à circulação de veículos devem ser adotadas para o resguar-
do da saúde da população;

Considerando a gravidade da atual situação e a necessidade de ações preventivas para que
se afaste a possibilidade de ingresso no estado de emergência de poluição do ar, quando
pode tornar-se obrigatória a proibição total à circulação de veículos (Lei n. 997, de 31 de maio
de 1976 e Decreto n. 8.468, de 8 de setembro de 1976);

Considerando os resultados positivos alcançados com o rodízio voluntário de veículos implan-
tado experimentalmente em 1995, quando constatou-se o atendimento ao padrão de qualidade
do ar para monóxido de carbono na Cidade de São Paulo, em condições meteorológicas
extremamente adversas à dispersão de poluentes;

Considerando a necessidade de salvaguarda do bem-estar e saúde da população por meio
de medidas de controle da poluição de implantação rápida e que não requeiram investimen-
tos consideráveis do setor público;

Considerando que a poluição do ar está entre os problemas do cotidiano que mais incomo-
dam a população, conforme pesquisa realizada pelo CEDEC: “Problemas Ambientais: Percep-
ções Práticas e Atitudes dos Moradores de São Paulo”;
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Considerando que as características de conurbação da Região Metropolitana de São Paulo e
os dados de registro da frota circulante recomendam concentrar as atividades de restrição à
circulação de veículos nos Municípios de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Ferraz de Vasconce-
los, Taboão da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema
e Mauá, que abrigam mais de 90% da frota;

Considerando que o objetivo precípuo do Programa é reduzir a emissão de monóxido de car-
bono, cujo nível de emissão é mais significativo na combustão dos motores do ciclo Otto mo-
vidos primordialmente por gasolina e álcool;

Considerando que os veículos do ciclo diesel na sua totalidade contribuem com 27,7% das
emissões de monóxido de carbono (CO) na Região Metropolitana de São Paulo, sendo a par-
cela devida pelos caminhões equivalentes a 6,8%;

Considerando que o ganho ambiental proporcionado pela restrição da circulação de cami-
nhões, expresso pela redução das emissões de monóxido de carbono de apenas 1,4%, não
se justifica em face da problemática no abastecimento de carga que gerará na Região Metro-
politana de São Paulo e da essencialidade de que se reveste a atividade econômica de trans-
porte de bens e mercadorias;

Considerando que a CETESB já desenvolve um programa de controle das emissões de fumaça
de veículos do ciclo diesel, e que já foi acordado um programa de autocontrole com o Sindi-
cato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região – SETCESP, com vistas à
redução da fumaça preta;

Considerando que o Programa tem por finalidade a preservação da qualidade do ar na Re-
gião Metropolitana de São Paulo, sua execução pode ser objeto de atuação conjunta dos
Poderes Públicos Estadual e Municipais, aos quais a Constituição Federal outorga compe-
tência concorrente em matéria de meio ambiente e de saúde, razão por que torna-se es-
sencial a colaboração dos Municípios na fiscalização no âmbito de seus territórios, o que
se poderá viabilizar mediante a celebração de convênio com cada uma das municipalida-
des, desde logo autorizada pelo decreto regulamentador da Lei n. 9.358, de 13 de junho
de 1996, decreta:

Art. 1º Fica estabelecido o período de 5 a 31 de agosto de 1996, para a execução do Pro-
grama de Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana de São
Paulo, previsto na Lei n. 9.358, de 13 de junho de 1996, como medida preventiva à ocorrên-
cia de episódios críticos de poluição e visando o atendimento dos padrões legais de quali-
dade do ar.

§ 1º O Programa será executado de segunda à sexta-feira, no horário das 7:00 às 20:00h, na
região abrangida pela área territorial correspondente aos seguintes municípios:
1. São Paulo;
2. Guarulhos;
3. Osasco;
4. Ferraz de Vasconcelos;
5. Taboão da Serra;
6. Santo André;
7. São Bernardo do Campo;
8. São Caetano do Sul;
9. Diadema;
10. Mauá.

§ 2º O período de execução do Programa poderá ser prorrogado até 30 de setembro de 1996
e a área de abrangência poderá ser alterada se assim recomendarem as previsões de con-
centração de poluentes na atmosfera.
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Art. 2º Durante o período de execução do Programa a que se refere este Decreto, fica proi-
bida a circulação de veículos automotores conforme o dígito final da placa de licenciamento,
observada a seguinte escala:

Dia da Semana Dígito Final da Placa

Segunda-Feira 1 e 2

Terça-Feira 3 e 4 

Quarta-Feira 5 e 6 

Quinta-Feira 7 e 8 

Sexta-Feira 9 e 0

Art. 3º Executam-se da proibição de circulação os seguintes veículos:
I – de transporte coletivo;
II – táxis;
III – de deficientes físicos;
IV – de transporte de escolares;
V – motocicletas e similares;
VI – tratores, escavadeiras e similares;
VII – empregados em serviços essenciais e de emergência, a saber:

a. transporte e segurança de valores;
b. ambulância;
c. policiamento;
d. combate ao fogo, defesa civil e militares;
e. serviço público funerário, de água, luz, telefone, gás, trânsito, coleta de lixo e correio;
f. dos Poderes Legislativo e Judiciário conforme venha a ser definido por ato próprio;
g. órgãos de imprensa;
h. transporte de carga, com massa total máxima igual ou superior a 3.800Km (três

mil e oitocentos quilogramas).

Art. 4º Os órgãos da Administração Direta, as autarquias, as sociedades cujo controle acio-
nário pertença ao Estado e as fundações mantidas pela Fazenda do Estado, sediadas ou que
mantenham serviços nos municípios referidos no § 1º do artigo 1º deste Decreto devem, rigo-
rosamente, obedecer ao seguinte:

I – a restrição à circulação de seus veículos, na forma definida neste Decreto, sob pena
de configurar infração disciplinar de natureza grave do responsável;

II – racionalizar o uso dos veículos de serviço e de representação para cada trajeto a ser
percorrido, maximizando sua capacidade de ocupação;

III – organizar comitês com o fim de estimular seus servidores a adotar o transporte soli-
dário, o transporte público ou outras formas de locomoção para seus locais de tra-
balho, especialmente nas escolas públicas e nos órgãos e entidades com grande nú-
mero de servidores;

IV – realizar palestras e eventos sobre a poluição do ar, o trânsito, a saúde pública e a
qualidade de vida, de modo a estimular o debate sobre os problemas ambientais nas
áreas urbanas.

§ 1º Em caráter permanente os órgãos e entidades referidos neste artigo deverão controlar a
emissão de poluentes de seus veículos, especialmente a emissão de fumaça preta pelos mo-
vidos a diesel, nos padrões estabelecidos pela CETESB – Companhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental.

§ 2º Os responsáveis pelos estabelecimentos médico-hospitalares do Estado deverão adap-
tar as escalas de plantão de seus servidores de forma a compatibilizar os respectivos horários
com as normas deste Decreto.

1996 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

617O



Art. 5º O descumprimento da restrição ambiental à circulação de veículos automotores, na for-
ma estabelecida por este Decreto, sujeitará o infrator à imposição da penalidade de multa no valor
de R$ 100,00 (cem reais), caracterizando-se a infração por dia de utilização irregular do veículo.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa terá o seu valor dobrado.

Art. 6º Compete à CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e à Po-
lícia Militar a fiscalização e aplicação da multa ambiental referida no artigo 5º deste Decreto.

Art. 7º O auto de infração ambiental será lavrado em duas vias, destinando-se a primeira à
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e a segunda ao infrator, de-
vendo conter:

I – identificação do veículo;
II – local, data e hora de ocorrência da infração;
III – disposição normativa em que se fundamenta a infração;
IV – registro e assinatura do autuante.

Parágrafo único. O autuado tomará ciência do auto de infração, alternativamente, da seguin-
te forma:
1 – pessoalmente, por seu representante legal ou preposto;
2 – por correspondência.
Art. 8º CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental encaminhará à
PRODESP – Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo a primeira via
de cada auto de infração ambiental, para fins de processamento e das demais providências
necessárias ao cumprimento da Lei n. 9.358, de 13 de junho de 1996 e deste Decreto.
Art. 9º A multa ambiental de que trata este Decreto deverá ser recolhida na forma e até a
data de vencimento especificadas na Notificação para Recolhimento da Multa, não podendo
o prazo de recolhimento ser inferior a 30 dias da data de ciência da infração.
Parágrafo único. O não recolhimento da multa ambiental na forma e prazo especificados im-
plicará na sua inscrição como dívida ativa do Estado.
Art. 10. No prazo de 20 dias, contados do primeiro dia útil subseqüente ao da data da ciên-
cia da infração, poderá ser interposto recurso administrativo contra a aplicação da multa am-
biental referida neste Decreto.
Parágrafo único. O recurso, dirigido ao Diretor de Controle da Poluição Ambiental da CETESB –
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, deverá ser instruído com todos os ele-
mentos e provas necessários ao seu exame.
Art. 11. É proibida a circulação de veículo automotor com defeito no equipamento catalisa-
dor de gases poluentes ou com sua remoção, quando instalado pelo fabricante, ficando o in-
frator sujeito à multa prevista no Código Nacional de Trânsito para a hipótese de defeito ou fal-
ta de equipamento obrigatório.
Art. 12. Não será renovada a licença de trânsito do veículo que apresentar débito pela multa
ambiental de que trata este Decreto ou que não apresente certificação de aprovação na ins-
peção periódica de níveis de emissão de gases e ruídos.
Art. 13. As Secretarias do Meio Ambiente e da Segurança Pública poderão celebrar convê-
nio com cada um dos Municípios abrangidos pelo presente Decreto, visando à integração dos
órgãos públicos estaduais e municipais para a execução e a fiscalização conjunta do Progra-
ma instituído pela Lei n. 9.358, de 13 de junho de 1996, observadas as disposições do De-
creto n. 40.722, de 20 de março de 1996.[2]

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Mário Covas – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 41.049/96
[1] Vide Lei Estadual n. 9.358, de 13 de junho de 1996, à pág. 613.

[2] Vide Decreto Estadual n. 40.722, de 20 de março de 1996, à pág. 602.
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DECRETO N. 41.165,
DE 20 DE SETEMBRO DE 1996[1]

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE SERVIÇOS E DE

OBRAS E COMPRAS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E

EMPRESAS DO ESTADO

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de orientar a ação governamental com austeridade, adotando
estritos critérios e parcimônia na utilização dos recursos públicos;

Considerando a necessidade de dar prosseguimento à política de contenção de despesas
correntes e de capital, tendo em vista as restrições orçamentárias e financeiras que a atual
conjuntura econômica impõe, decreta:

Art. 1º A celebração, a alteração e a prorrogação de convênios, contratos de serviços e de
obras, bem como as compras de material permanente e de equipamentos, com valor igual ou
superior a R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), dependerão de prévia manifestação
do Secretário de Economia e Planejamento, quanto aos aspectos orçamentários e do Secre-
tário da Fazenda, quanto aos aspectos financeiros.

Art. 2º Os expedientes e processos a serem enviados às Secretarias de Economia e Plane-
jamento e da Fazenda, para cumprimento do disposto no artigo anterior, deverão estar devi-
damente instruídos com:

I – manifestação do Secretário Titular da Pasta interessada quanto ao mérito e oportu-
nidade do pleito;

II – descrição da ação pretendida, com a indicação dos benefícios de interesse público
esperados;

III – indicação da natureza dos serviços e as justificativas técnicas que fundamentam a
proposta;

IV – indicação do valor total da contratação expressa em reais, com a identificação da
respectiva data-base do cálculo e dos critérios utilizados na composição desse
valor;

V – prazo previsto de vigência contratual, indicando o valor estimado para cada exer-
cício, respeitado o limite orçamentário de despesas fixado para o exercício em
curso;

VI – indicação das fontes de recursos previstas para a cobertura das despesas decorren-
tes do convênio, da contratação ou compra, com demonstração da devida disponi-
bilidade orçamentária.

Art. 3º As exigências de que tratam os artigos 1º e 2º deste Decreto destinam-se a todos os
órgãos da Administração Pública Direta, às autarquias, às fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público e às sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a
maioria do capital social com direito a voto.

Art. 4º Os reflexos orçamentários e financeiros dos convênios e das contratações com vi-
gência superior ao exercício de sua celebração deverão ser compatibilizados com os limites
das despesas previstas e a prever nas Propostas Orçamentárias Anuais, no caso das enti-
dades da Administração Direta, Autarquias e Fundações, e nos Orçamentos Empresariais
das empresas estatais.

Art. 5º As manifestações referidas no artigo 1º deste Decreto caducam, para os efeitos des-
sa disposição, no prazo de 1 (um) ano, a contar da data em que se pronunciar o último dos
dois Secretários de Estado instados a opinar, devendo a Pasta interessada, se for o caso, re-
novar o procedimento aludido.

Art. 6º As variações apuradas no processo licitatório até o limite de 10% acima dos valores
autorizados, poderão ser automaticamente absorvidas desde que haja disponibilidade orça-
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mentária, não necessitando de nova manifestação, devendo porém ser comunicadas aos ór-
gãos mencionados no artigo 1º deste Decreto.

Art. 7º As sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do ca-
pital social com direito a voto poderão apresentar, para as manifestações de que trata o arti-
go 1º deste Decreto, as solicitações relacionadas a investimentos, de forma consolidada por
projeto, devendo para tanto apresentar demonstrativos individualizados por natureza de con-
trato ou de serviço.

Art. 8º As sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capi-
tal social com direito a voto, que não dependam orçamentária e financeiramente de recursos
do Tesouro Estadual para a celebração de sua programação de investimentos, serão liberadas das
exigências de tramitação administrativa de que trata o artigo 1º deste Decreto, desde que os
projetos que compõem a referida programação de investimentos estejam em consonância com
o Orçamento Empresarial aprovado para o exercício em curso.

Art. 9º As Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda, por meio de seus órgãos
competentes, poderão editar normas complementares para a execução deste Decreto.

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dis-
posições em contrário e, em especial, os Decretos ns. 36.450, de 14 de janeiro de 1993,
39.906, de 2 de janeiro de 1995 e 40.067, de 28 de abril de 1995.

Mário Covas – Governador do Estado.

Nota sobre o Decreto n. 41.165/96
[1] Revoga o Decreto Estadual n. 36.450, de 14 de janeiro de 1993, vide à pág. 526.

LEI N. 9.398,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1996[1]

ALTERA A LEI N. 7.857, DE 22 DE MAIO DE 1992

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

Art. 1º O artigo 3º da Lei n. 7.857, de 22 de maio de 1992, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 3º Os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional deverão manter
em suas sedes, em locais de fácil acesso e endereço definido, núcleos de atendimento
com espaço físico, recursos humanos e implementos administrativos compatíveis com o
volume de transações por eles efetuadas, para receber, classificar e ordenar cópias de todos
os documentos que compõem os processos de compra de bens e serviços e de compra,
venda e alienação de imóveis aí compreendidos desde a justificativa inicial da necessidade
do ato até os procedimentos finais de encerramento do caso”.

Art. 2º O artigo 4º da Lei n. 7.857, de 22 de maio de 1992, passa a ter a seguinte redação,
revogado seu parágrafo único:

“Art. 4º Os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes do Estado comunicarão, por escrito à Assembléia Legislativa, no prazo máximo
de 8 (oito) dias contados da concretização, os seguintes atos, relativos a cada uma de suas
licitações: anúncio de realização, julgamento e adjudicação, contratação, aditamentos e
encerramento do contrato. Deverão constar na comunicação, de forma clara e inequívoca,
o número do processo, o número do Convite, Tomada ou Concorrência, o objeto da licita-
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ção, o Código da Unidade de Despesa responsável pela transação e o endereço em que
os documentos podem ser consultados”.

Art. 3º Fica revogado o artigo 5º da Lei n. 7.857, de 22 de maio de 1992.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

Nota sobre a Lei n. 9.398/96
[1] Dá nova redação ao artigo 4º e revoga o artigo 5º da Lei Estadual n. 7.857, de 22 de

maio de 1992, vide à pág. 514.

DECRETO N. 41.456,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996
CRIA O GRUPO EXECUTIVO PARA REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE SÃO PAULO –
GERAT/SP

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1º Fica criado, na Secretaria dos Transportes, diretamente subordinado ao Titular da
Pasta, o Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito no Estado de São Paulo –
GERAT/SP, com a finalidade de coordenar as providências necessárias à redução de aciden-
tes de trânsito nas vias e rodovias.

Art. 2º Ao Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito – GERAT/SP cabe:
I – propor os atos normativos que se fizerem necessários à implantação do Plano Na-

cional Integrado de Redução de Acidentes de Trânsito no Estado de São Paulo;
II – promover a implementação e monitorar o Plano a que se refere o inciso anterior;
III – analisar, implementar e coordenar medidas que contribuam para a redução substan-

cial do número e da gravidade dos acidentes ocorridos no trânsito:
IV – adotar medidas visando à ação integrada dos órgãos estaduais de fiscalização do trân-

sito, de educação, saúde e trabalho, buscando a adequação da organização do Go-
verno do Estado à efetiva implementação do Código Brasileiro de Trânsito.

Art. 3º O Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito – GERAT/SP será inte-
grado por um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado:

I – dos Transportes, que será o seu Presidente;
II – do Governo e Gestão Estratégica;
III – da Segurança Pública;
IV – da Educação;
V – da Saúde.

§ 1º Poderão ser convidados a participar dos trabalhos do Grupo Executivo para Redução de
Acidentes de Trânsito – GERAT/SP representantes de outros órgãos, bem como de entidades
públicas ou privadas.

§ 2º Os membros do Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito – GERAT/SP e
seus respectivos suplentes, serão designados pelo Governador do Estado.

§ 3º As funções de membro do Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito –
GERAT/SP não serão remuneradas, a qualquer título, sendo, porém, consideradas como de
serviço público relevante.
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Art. 4º O Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito – GERAT/SP conta com
uma Secretaria Executiva incumbida de prestar-lhe os serviços de apoio técnico-administrati-
vo que se fizerem necessários ao seu adequado desempenho.

Art. 5º A Secretaria Executiva do Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito –
GERAT/SP será dirigida por um Secretário-Executivo designado pelo Governador do Estado.

Art. 6º Grupo Executivo para Redução de Acidentes de Trânsito – GERAT/SP, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da designação de seus membros, submeterá à aprovação do
Secretário dos Transportes o regimento interno disciplinando o seu funcionamento.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

RESOLUÇÃO STM N. 479,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1996
CREDENCIA FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS – EMTU
PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DE AGENTE FISCAL DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE

COLETIVO POR ÔNIBUS

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, no uso de suas atribuições legais, com funda-
mento no artigo 38, inciso III, alínea j, do Decreto n. 34.184, de 18 de novembro de 1991[1] e
nas disposições do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, alterado pelo Decreto n.
27.436, de 7 de outubro de 1987,[2] do Decreto n. 19.835, de 29 de outubro de 1982, altera-
do pelo Decreto n. 28.478, de 30 de junho de 1988,[3] e ainda da Resolução STM n. 55, de 4
de fevereiro de 1992, que disciplina as atividades de fiscalização do Sistema Metropolitano de
Transporte Coletivo por Ônibus, resolve:

Art. 1º Ficam credenciados os funcionários da Empresa Metropolitana de Transportes Urba-
nos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, constantes do anexo desta Resolução, para exercerem a
função de Agente Fiscal do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo por Ônibus, nos ter-
mos da legislação citada.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Obs: O anexo que se refere a Resolução STM n. 479, de 31 de dezembro de 1996, foi publi-
cado no DOE de 4 de janeiro de 1997.

Notas sobre a Resolução STM n. 479/96
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.

[3] Vide Decreto Estadual n. 28.478, de 30 de junho de 1988, à pág. 386.
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PORTARIA SUP/DER N. 10,
DE 15 DE JANEIRO DE 1997
ALTERA REDAÇÃO DOS ARTIGOS 1º E 2º DA PORTARIA SUP/DER N. 26, DE 28 DE JUNHO DE 1991

O Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, considerando a necessidade
de serem estabelecidos parâmetros voltados a descaracterizar a concorrência dos serviços in-
termunicipais que interferem com os municipais e/ou metropolitanos e bem assim preservar o
equilíbrio econômico operacional dos mesmos, resolve:

Art. 1º Os artigos 1º e 2º da Portaria SUP/DER n. 26, de 28.06.91, passam a ter a seguin-
te redação:

“Art. 1º Nenhuma linha ou seccionamento intermunicipal de transporte coletivo da jurisdi-
ção do DER/SP poderá ter preço de passagem igual ou inferior ao de linha municipal ou
metropolitana quando cumulativamente:

I – houver coincidência de itinerário da linha intermunicipal em mais de 50% do percurso
da linha municipal ou metropolitana indeferida; e,

II – o número de horários realizados pela linha municipal ou metropolitana interferida seja
superior a 30% dos operados pela linha intermunicipal interferente”.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica para fins de integração físico-tarifá-
ria e nos casos em que o município ou a região metropolitana pratique tarifas diferenciadas
para o mesmo tipo ou nível de serviço”.

“Art. 2º Atendidas e comprovadas as condições de que trata o artigo 1º anterior, para a li-
nha intermunicipal interferente, o DER/SP poderá autorizar a prática do preço de passagem
igual ao do serviço municipal, ou metropolitano, acrescido do valor de R$ 0,05 (cinco cen-
tavos), desde que o poder concedente do serviço interferido assim o requeira”.

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

DESPACHO DO GOVERNADOR,
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1997
APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO –
METRÔ E A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM, PARA EXECUÇÃO DO

“PROJETO LESTE”

No Processo STM n. 296/97, em que é interessada a Coordenadoria de Planejamento e Ges-
tão, sobre convênio entre o METRÔ e CPTM, com interveniência da STM – “Projeto Leste”:
Diante da instrução dos presentes autos, destacando-se a representação do Secretário dos
Transportes Metropolitanos e o Parecer n. 217-97 da AJG, aprovo a celebração do convênio
proposto, entre a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e a Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos – CPTM, com a interveniência do Estado de São Paulo, por in-
termédio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos objetivando a execução conjunta de
ações para a implantação de melhorias na extensão leste do “Projeto Leste” do trem metro-
politano da CPTM, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes”.
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LEI N. 9.501,
DE 11 DE MARÇO DE 1997
INSTITUI A SEMANA EDUCATIVA DO TRÂNSITO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO

O Presidente da Assembléia Legislativa:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo nos termos do artigo 28, § 4º,
da Constituição do Estado, a seguinte Lei:

Art. 1º Em todos os estabelecimentos da rede pública de ensino pré-escolar, fundamen-
tal e médio realizar-se-á, anualmente, entre os dias 16 e 31 de maio, a “Semana Educativa
do Trânsito”, tendo por fim o desenvolvimento da consciência do educando das regras prá-
ticas de trânsito de veículos e pedestres, nas cidades e nas rodovias, com o objetivo da se-
gurança comum.

Parágrafo único. Aos alunos do ensino médio serão definidas ações direcionadas e progressivas.

Art. 2º Para execução da “Semana Educativa do Trânsito” integrarão órgãos públicos das
áreas de segurança, educação, saúde, infância e juventude, cidadania, cultura, bem como ou-
tras que se fizerem necessárias, tudo sob a coordenação, organização e execução da divisão
de Educação do Trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Parágrafo único. Fica admitida a participação de entidades não governamentais, as quais po-
derão receber incentivos.

Art. 3º No curso da Semana deverá ser observada a seguinte orientação:
I – todo o trabalho escolar consistirá na explanação de temas direcionados a campa-

nhas educativas de trânsito, segurança e prevenção de acidentes nas estradas e, es-
pecialmente, nas cidades, com relevância às peculiaridades locais;

II – aplicação do método de projetos ou de unidades de trabalho, de maneira que todos
os conhecimentos sejam adquiridos tanto quanto possível em situação real, preci-
puamente, e de modo secundário o recurso à simples memorização de regras ou de
noções sobre o trânsito em geral;

III – em todas as oportunidades será propiciada a aquisição de conhecimentos e expe-
riências sobre o movimento rodoviário nacional e particularmente de São Paulo, res-
saltando-se a importância econômica e social das estradas de rodagem.

Art. 4º A “Semana Educativa do Trânsito” será encerrada em cada estabelecimento de ensi-
no com exposição de desenhos, gráficos e outros trabalhos realizados.

§ 1º O trabalho que houver obtido a melhor classificação pela comissão julgadora da direção
do estabelecimento será enviado, dentro de 5 (cinco) dias, após o encerramento da Semana,
à Delegacia de Ensino respectiva, a qual procederá à classificação final, e o autor do melhor
trabalho será distinguido com medalha e diploma de menção honrosa, publicada no Diário Ofi-
cial e amplamente divulgada nas escolas.

§ 2º A comissão julgadora será integrada por 4 (quatro) membros do quadro funcional, no-
meados pelo Diretor, a quem caberá o voto de desempate.

§ 3º Nos estabelecimentos de ensino constituídos de diferentes cursos, a seleção dos traba-
lhos será correspondente a cada um deles.

Art. 5º A inobservância do disposto nesta Lei acarretará ao responsável a prática de falta
grave, com previsão de punição.

Art. 6º A Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Educação, baixará normas regulamentares de natureza técnica, no pra-
zo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação desta Lei.

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão consignadas no Orçamento-
Programa do Estado, suplementadas, se necessário.
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Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

Ricardo Trípoli – Presidente da Assembléia Legislativa.

DECRETO N. 41.659,
DE 25 DE MARÇO DE 1997
DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO, NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA, DA LEGISLAÇÃO

REGULAMENTADORA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, POR ÔNIBUS, DA REGIÃO

METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a edição da Lei Complementar n. 815, de 30 de julho de 1996, que cria a Re-
gião Metropolitana da Baixada Santista;

Considerando que, nos termos da Lei n. 7.450, de 16 de julho de 1991, o transporte urba-
no de passageiros nas regiões metropolitanas é de competência da Secretaria dos Transpor-
tes Metropolitanos;

Considerando a necessidade de dotar o transporte coletivo de passageiros por ônibus da
Região Metropolitana da Baixada Santista de instrumentos regulamentadores apropriados à
sua metropolização;

Considerando a necessidade de harmonizar os dispositivos aplicados à Região Metropolitana
da Grande São Paulo – RMSP com os da nova região;

Considerando que o transporte intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana da Bai-
xada Santista, nos termos da Lei Complementar n. 815, de 30 de julho de 1996, passou a ser
de competência da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, decreta:

Art. 1º Aplicam-se concomitantemente na Região Metropolitana da Grande São Paulo e na
Região Metropolitana da Baixada Santista, no que couber, o disposto no Decreto n. 24.675,
de 30 de janeiro de 1986,[1] alterado pelo Decreto n. 27.436, de 7 de outubro de 1987,[2] e pelo
Decreto n. 38.352, de 26 de janeiro de 1994,[3] que regulamentam os Serviços Metropolitanos
de Transporte Coletivo Regular de Passageiros por Ônibus, bem como o Decreto n. 19.835,
de 29 de outubro de 1982,[4] alterado pelo Decreto n. 28.478, de 3 de junho de 1988[5], e De-
creto n. 36.963, de 23 de junho de 1993, que regulamentam os Serviços de Transporte Co-
letivo de Passageiros, de interesse Metropolitano, sob regime de fretamento.

Art. 2º O Serviço Intermunicipal Regular de Transporte Coletivo de Passageiros, regulamen-
tado pelo Decreto n. 29.913, de 12 de maio de 1989,[6] alterado pelo Decreto n. 30.945, de
12 de dezembro de 1989[7] e Decreto n. 31.104, de 27 de dezembro de 1989,[8] bem como
o Serviço Intermunicipal Fretado de Transporte Coletivo, regulamentado pelo Decreto n.
29.912, de 12 de maio de 1989,[9] alterado pelo Decreto n. 31.105, de 27 de dezembro de
1989[10] e Decreto n. 32.550, de 7 de novembro de 1990,[11] no que se referem aos transpor-
tes intra e intermetropolitanos, relacionados à Região Metropolitana da Baixada Santista, sob
a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, passam para a jurisdição da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos, aplicando-se-lhes, no que couber, a legislação ci-
tada no artigo anterior.

Art. 3º A Secretaria dos Transportes Metropolitanos deverá, no prazo de 180 (cento e oi-
tenta) dias, definir as atribuições e competências dos seus órgãos e das entidades da Admi-
nistração Indireta que lhe sejam vinculadas e adotar as providências cabíveis para adequar e
compatibilizar os serviços concedidos, autorizados ou permitidos às condições da nova re-
gulamentação.
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Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

Notas sobre o Decreto n. 41.659/97
[1] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[2] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.

[3] Vide Decreto Estadual n. 38.352, de 26 de janeiro de 1994, à pág. 532.

[4] Vide Decreto Estadual n. 19.835, de 29 de outubro de 1982, à pág. 347.

[5] Vide Decreto Estadual n. 28.478, de 3 de julho de 1988, à pág. 386.

[6] Vide Decreto Estadual n. 29.913, de 12 de maio de 1989, à pág. 404.

[7] Vide Decreto Estadual n. 30.945, de 12 de dezembro de 1989, à pág. 460.

[8] Vide Decreto Estadual n. 31.104, de 27 de dezembro de 1989, à pág. 461.

[9] Vide Decreto Estadual n. 29.912, de 12 de maio de 1989, à pág. 394.

[10] Vide Decreto Estadual n. 31.105, de 27 de dezembro de 1989, à pág. 461.

[11] Vide Decreto Estadual n. 32.550, de 7 de novembro de 1990, à pág. 463.

RESOLUÇÃO ST N. 8,
DE 31 DE MARÇO DE 1997
DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS DESTINADOS À ARRECADAÇÃO

AUTOMÁTICA DE TARIFAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Secretário dos Transportes, considerando a necessidade de reduzir os congestionamentos
em pedágios;

Considerando a necessidade de reduzir os custos operacionais;

Considerando que o Programa de Concessão Rodoviária do Estado de São Paulo impõe aos con-
cessionários a obrigatoriedade da implantação de arrecadação automática de tarifas de pedágio;

Considerando a necessidade que o usuário disponha de um único dispositivo a bordo do veículo;

Considerando a necessidade de se implantar um sistema único de cobrança de pedágio, efi-
ciente, ágil e flexível;

Considerando que os equipamentos destinados à arrecadação propiciem também, outras
funções relativas ao gerenciamento e controle do transporte rodoviário;

Considerando permitir a arrecadação automática em pistas livres, sem faixas segregadas; e

Considerando que os equipamentos devem ter arquitetura aberta, permitindo atualização tec-
nológica permanente, resolve:

Art. 1º Determinar que equipamentos e sistemas destinados à arrecadação automática de
tarifa de pedágio instalados em qualquer rodovia do Estado de São Paulo:

I – utilizem a faixa de freqüência de rádio de 5,8 Ghz; e
II – atendam ao protocolo de comunicação do especificado no documento STANDART FOR

DEDICATED, SHORT RANGE, TWO-WAY TO ROADSIDE COMMUNICATIONS EQUIPA-
MENT emitido pela American Society for Testing and Materials – ASTM, na versão 6.

Art. 2º Estabelecer processo gradativo para a adequação dos equipamentos e sistemas ao
padrão estabelecido no artigo 1º, na forma a seguir explicitada.
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§ 1º Será permitida a instalação, até 1º de janeiro de 1999, de equipamentos e sistemas que
utilizem faixas de freqüência de 915 Mhz ou de 5,8 Ghz e qualquer protocolo de comunica-
ção, proprietário ou não.

§ 2º Até 01.01.99 os equipamentos que estiverem operando em padrão diferente do especi-
ficado no artigo 1º deverão ser adequados ao padrão ali estabelecido.

Art. 3º Responsabilizar a entidade que adquiriu equipamentos e sistemas de pista ou de
bordo, pelo eventual custo decorrente de substituição ou adaptação necessária à adequação
ao padrão, não decorrendo em qualquer ônus aos usuários, tampouco ao DER – Departa-
mento de Estradas de Rodagem e DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A.

Art. 4º Determinar que o DER – Departamento de Estradas de Rodagem e a DERSA – De-
senvolvimento Rodoviário S/A., elaborem documento técnico detalhando todos os parâmetros
que deverão ser utilizados no Protocolo de Comunicação, assim como, todos os requisitos
básicos que garantam a interoperabilidade entre os diversos equipamentos que comporão o
sistema de arrecadação automática de tarifas de pedágio.

§ 1º O DER e a DERSA deverão divulgar esta Resolução entre os possíveis interessados, es-
pecialmente os fornecedores potenciais de equipamentos e sistemas e as empresas detento-
ras de concessões rodoviárias.

§ 2º A documentação de que trata este artigo deverá ser encaminhada, a pedido, para qual-
quer interessado, no prazo máximo de 30 dias.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

RESOLUÇÃO STM N. 493,
DE 23 DE ABRIL DE 1997
ESTENDE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA A APLICABILIDADE DAS NORMAS QUE,
NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, DISCIPLINAM O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, considerando as disposições da Lei n. 7.450,
de 16 de julho de 1991, que criou a Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, esta-
belecendo suas competências e atribuições e, bem assim, do Decreto n. 34.184, de 18 de
novembro de 1991,[1] que fixou a sua estrutura;

Considerando, a necessidade de harmonizar os dispositivos anteriormente existentes com a
atual Lei Complementar n. 815, de 30 de julho de 1996, definindo a área de atuação da Em-
presa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, e aperfeiçoando
os procedimentos relativos às atividades desenvolvidas conjuntamente pela STM e pela
EMTU/SP;

Considerando, o disposto no Decreto n. 41.659, de 25 de março de 1997,[2] que dispõe so-
bre a aplicação, na Região Metropolitana da Baixada Santista, da legislação regulamentadora
do transporte coletivo de passageiros, por ônibus, da Região Metropolitana da Grande São
Paulo, e dá providências correlatas;

Considerando, as disposições do Decreto n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986,[3] com as mo-
dificações operadas pelos Decretos ns. 27.436, de 7 de outubro de 1987[4] e 38.352, de 26
de janeiro de 1994,[5] e Decreto n. 19.835, de 29 de outubro de 1982,[6] alterado pelos Decre-
tos ns. 28.478, de 3 de junho de 1988[7] e 36.963, de 23 de junho de 1993; e

Considerando, finalmente, a necessidade de fixar normas e procedimentos para a gestão do
transporte coletivo metropolitano e intermetropolitano de passageiros das Regiões Metropoli-
tanas de São Paulo e da Baixada Santista, resolve:
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Art. 1º Estender para a Região Metropolitana da Baixada Santista a aplicabilidade, no que
couber, das Resoluções que normatizam os Decretos ns. 24.675/86 e 19.835/82 com suas
posteriores modificações e que disciplinam o transporte coletivo de passageiros por ônibus,
das modalidades regular e fretamento, a seguir indicadas:
1. Resolução SNM n. 33, de 28 de fevereiro de 1985, que autoriza as empresas operadoras

a conceder transporte gratuito aos policiais militares fardados, publicada no DO de 1º de
março de 1985;

2. Resolução SNM n. 151, de 14 de outubro de 1987, que estabelece normas complemen-
tares relativas à coleta de dados referente à execução de serviços metropolitanos de
transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus na Região Metropolitana de São
Paulo, publicada no DO de 14 de outubro de 1987;

3. Resolução STM n. 55, de 4 de fevereiro de 1992, que disciplina as atividades realizadas
pela STM e pela EMTU/SP, relativas à fiscalização do Sistema Metropolitano de Transpor-
te Coletivo por Ônibus, publicada no DO de 5 de fevereiro de 1992;

4. Resolução STM n. 75, de 24 de março de 1992,[8] que disciplina as atividades realizadas
pela STM e pela EMTU/SP, relativas ao planejamento, acompanhamento e controle ope-
racional do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo por Ônibus, publicada no DO de
25 de março de 1992;

5. Resolução STM n. 89, de 15 de abril de 1992,[9] que estabelece normas para o registro
cadastral das empresas interessadas na execução de serviço metropolitano de transpor-
te coletivo regular de passageiros por ônibus, publicada no DO de 16 de abril de 1992;

6. Resolução STM n. 98, de 7 de maio de 1992,[10] que disciplina as atividades realizadas pela
STM e pela EMTU/SP, relativas ao planejamento, acompanhamento e controle tarifário,
econômico e financeiro do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo por Ônibus, pu-
blicada no DO de 8 de maio de 1992;

7. Resolução STM n. 101, de 28 de maio de 1992, que disciplina as medidas necessárias à
implantação da isenção do pagamento de tarifas de transporte coletivo urbano, de âmbi-
to metropolitano sob responsabilidade do Estado, concedida às pessoas portadoras de
deficiência, publicada no DO de 30 de maio de 1992;

8. Resolução STM n. 103, de 29 de maio de 1992, que atribui à EMTU/SP a emissão e co-
mercialização do Vale-Transporte, publicada no DO de 30 de maio de 1992;

9. Resolução STM n. 200, de 4 de março de 1993,[11] que disciplina a gratuidade dos trans-
portes coletivos urbanos, por ônibus, aos maiores de sessenta e cinco anos, nas linhas
metropolitanas de característica comum, publicada no DO de 5 de março de 1993;

10. Resolução STM n. 247, de 21 de julho de 1993, que institui a carteira do passe escolar
metropolitano, publicada no DO de 22 de julho de 1993;

11. Resolução STM n. 340, de 17 de março de 1994,[12] que atualiza os valores da remunera-
ção dos serviços de gerenciamento e os valores das despesas de apreensão de veículos
irregulares;

12. Resolução STM n. 403, de 29 de dezembro de 1994, que reserva assentos preferenciais
nos ônibus que operam as linhas metropolitanas de transporte coletivo regular de passa-
geiros comuns e seletivas às gestantes, pessoas portando crianças de colo, idosos ou
portadores de deficiência física, publicada no DO de 30 de dezembro de 1994;

13. Resolução STM n. 406, de 20 de janeiro de 1995,[13] que autoriza o serviço de fretamento
metropolitano particular com um único veículo próprio, publicada no DO de 21 de janeiro
de 1995;

14. Resolução STM n. 425, de 5 de julho de 1995, que estabelece normas de emissão de docu-
mento anexo ao Contrato de Concessão e do Termo de Permissão, dos serviços sob
jurisdição metropolitana, publicada no DO de 15 de julho de 1995;

15. Resolução STM n. 435, de 7 de dezembro de 1995, que disciplina a retirada de circula-
ção e lacração de veículo por constatação de estado inadequado de funcionamento, pu-
blicada no DO de 8 de dezembro de 1995;

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1997

628 O



16. Resolução STM n. 437, de 14 de dezembro de 1995, que atualiza os valores da Resolu-
ção STM n. 340, de 17 de março de 1994, relativos aos serviços de gerenciamento com
fretamento, publicada no DO de 16 de dezembro de 1995;

17. Resolução STM n. 450, de 15 de abril de 1996,[14] que disciplina a circulação, espaço interno,
equipamentos de arrecadação e outros nos ônibus que operam o serviço de transporte cole-
tivo metropolitano regular de passageiros por ônibus, publicada no DO de 16 de abril de 1996;

18. Resolução STM n. 465, de 13 de junho de 1996, que atualiza o valor mensal por ônibus ca-
dastrado a ser cobrado pela EMTU/SP, pelo serviço de gerenciamento relativo à modalidade
regular do transporte metropolitano de passageiros, publicada no DO de 14 de junho de 1996;

19. Resolução STM n. 479, de 31 de dezembro de 1996, que credencia empregados da Em-
presa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP para as fun-
ções de agentes fiscais, publicada no DO de 4 de janeiro de 1997.

Art. 2º As Resoluções mencionadas no artigo anterior aplicam-se também às linhas interme-
tropolitanas que operam com veículos de característica rodoviária, excetuando-se as contidas
nos itens 1, 7, 8, 9 e 12.

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

Notas sobre a Resolução STM n. 493/96
[1] Vide Decreto Estadual n. 34.184, de 18 de novembro de 1991, à pág. 473.

[2] Vide Decreto Estadual n. 41.659, de 25 de março de 1997, à pág. 625.

[3] Vide Decreto Estadual n. 24.675, de 30 de janeiro de 1986, à pág. 360.

[4] Vide Decreto Estadual n. 27.436, de 7 de outubro de 1987, à pág. 378.

[5] Vide Decreto Estadual n. 38.352, de 26 de janeiro de 1994, à pág. 532.

[6] Vide Decreto Estadual n. 19.835, de 29 de outubro de 1982, à pág. 347.

[7] Vide Decreto Estadual n. 28.478, de 3 de junho de 1988, à pág. 386.

[8] Vide Resolução Estadual STM n. 75, de 24 de março de 1992, à pág. 497.
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LEI N. 9.690,
DE 2 DE JUNHO DE 1997
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A IMPLANTAR PROGRAMA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO, 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 o Poder Executivo autorizado a implantar Programa de Restrição à Circulação
de Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande São Paulo, no período com-
preendido entre o início de maio e o final de setembro nos anos de 1997 e 1998.
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§ 1º As medidas do Programa têm caráter preventivo e objetivam evitar a ocorrência de epi-
sódios críticos de poluição atmosférica, bem como diminuir o risco de serem ultrapassados
os padrões de qualidade do ar legalmente estabelecidos.

§ 2º Consideram-se fontes móveis de poluição os veículos automotores, independentemente
do combustível utilizado.

Art. 2º As proibições e limitações instituídas pelo Programa não se aplicarão aos seguintes
veículos:

I – de transporte coletivo e de lotação;
II – táxis;
III – dirigidos por pessoas portadoras de deficiência ou que as transportem;
IV – de transporte de escolares;
V – motocicletas e similares;
VI – tratores, escavadeiras, guinchos e similares;
VII – de transporte de produtos perecíveis;
VIII – de transporte de cargas utilizadas por feirantes;
IX – elétricos e movidos a gás natural, com equipamento original de fábrica; e
X – outros, empregados em serviços essenciais e de emergência, conforme definido em

regulamento.

Art. 3º A inobservância das proibições e limitações de que trata esta Lei sujeita a fonte mó-
vel de poluição à multa ambiental equivalente a R$ 100,00 (cem reais), caracterizando-se a in-
fração administrativa por dia de utilização irregular do veículo.

Parágrafo único. Em caso de reincidência na infração, no mesmo período do ano, a multa am-
biental terá o seu valor dobrado.

Art. 4º Considera-se, ainda, infração ambiental a circulação de veículo automotor, em qual-
quer época do ano, com defeito no equipamento catalisador de gases poluentes ou com sua
remoção, quando instalado pelo fabricante, ficando o infrator sujeito à multa ambiental equi-
valente a R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

Parágrafo único. A multa de que trata este artigo, se for o caso, será aplicada cumulativamen-
te com a multa a que se refere o artigo anterior.

Art. 5º As penalidades desta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades competentes,
vinculados à Secretaria do Meio Ambiente e à Secretaria da Segurança Pública, em procedi-
mento administrativo definido em decreto, contendo prazos, recursos e demais requisitos que
assegurem ampla defesa do infrator.

§ 1º Para a execução desta Lei, poderão ser celebrados convênios com os Municípios abran-
gidos pelo Programa ou com entidades autárquicas municipais, inclusive as vinculadas à po-
lícia de trânsito.

§ 2º O processamento e a notificação das multas ambientais decorrentes de infrações a esta Lei
serão feitos pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP.

§ 3º Não será renovada a licença de trânsito da fonte móvel de poluição que apresentar dé-
bito por multa ambiental decorrente de infração prevista nesta Lei, ou que não apresente cer-
tificado de aprovação em inspeção periódica de níveis de emissão de gases e ruídos.

Art. 6º Os valores auferidos na aplicação das multas previstas nos artigos 3º e 4º da presen-
te Lei serão destinados, parcialmente, a programas de saneamento e educação ambiental.

Art. 7º (Vetado).

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 8º A Secretaria do Meio Ambiente fará publicar, no Diário Oficial do Estado, no prazo de
60 (sessenta) dias após o término do Programa, relatório informativo com os resultados téc-
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nicos obtidos, regionalizados e integrados, com quadros comparativos dos parâmetros utili-
zados, bem como as metas definidas para o Programa.

Art. 9º Ficam obrigados os veículos de transportes de cargas com massa total máxima su-
perior a 6.000 (seis mil) quilogramas, movidos a diesel, a ser equipados com tubos de descar-
ga vertical, no seu lado esquerdo, com saída próxima ao teto.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1998, os fabricantes deverão fornecer, ao consumidor, veícu-
los equipados de acordo com o disposto nesta Lei.

§ 2º Os veículos de transporte de carga de que trata este artigo e que necessitem de adequa-
ção do equipamento deverão fazê-lo no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

Art. 10. O Programa de Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropoli-
tana da Grande São Paulo será submetido a amplo debate e consulta popular dentro do prazo
de 12 (doze) meses, a contar da promulgação desta Lei, na forma disciplinada em regulamento.

Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações
próprias do orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

DECRETO N. 41.858,
DE 12 DE JUNHO DE 1997
REGULAMENTA A LEI N. 9.690, DE 2 DE JUNHO DE 1997,[1] QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

IMPLANTAR PROGRAMA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NA REGIÃO

METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO, NOS ANOS DE 1997 E 1998, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Lei n.
9.690, de 2 de junho de 1997, e

Considerando que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impon-
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presen-
tes e futuras gerações, como determina o artigo 225 da Constituição Federal;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, devendo o Estado de
São Paulo assegurá-lo mediante a implantação de políticas ambientais que visem ao bem-es-
tar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, nos termos do artigo 219 da Consti-
tuição do Estado;

Considerando que o Estado de São Paulo e seus Municípios, devem providenciar, com a par-
ticipação da coletividade, a melhoria do meio ambiente, nos termos do artigo 191 da Consti-
tuição do Estado;

Considerando que a atividade econômica se assenta também sobre a defesa do meio am-
biente, nos termos do artigo 170, VI, da Constituição Federal;

Considerando que o princípio da precaução obriga os governos a adotar medidas destinadas
a prever, evitar ou minimizar as situações de risco à vida, saúde ou ao meio ambiente, bem
como mitigar seus efeitos negativos, não devendo a falta de plena certeza científica ser invo-
cada para postergar tais medidas;

Considerando que esse mesmo princípio da precaução foi inscrito na legislação pátria através
da “Convenção sobre Mudanças do Clima”, acordada pelo Brasil no âmbito da Organização
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das Nações Unidas por ocasião do “Encontro da Terra” – “Rio 92”, ratificada pelo Congresso
Nacional pelo Decreto Legislativo n. 1, de 3 de fevereiro de 1994, devendo ser cumprido pe-
los governos tal como nela se contém;

Considerando que, para dar efetividade a esse direito, também compete ao Estado de São
Paulo e a seus municípios combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do
artigo 23, VI, da Constituição Federal;

Considerando que, como medida integrante da política nacional do meio ambiente, os Esta-
dos, em função das características locais de tráfego e poluição do ar, devem implantar medi-
das para a redução da circulação de veículos, reorientação do tráfego e revisão do sistema de
transportes, com o objetivo de reduzir a emissão global dos poluentes, consoante dispõe o
artigo 14 da Lei Federal n. 8.723, de 28 de outubro de 1993 e artigo 2º da Lei Federal n. 6.938,
de 31 de agosto de 1981;

Considerando que a degradação da qualidade do ar é fator de risco à saúde pública e que
estudos realizados pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e outros insti-
tutos internacionais de renome evidenciam os prejuízos que o aumento da poluição acarreta
à saúde humana, como por exemplo:
a. maior suscetibilidade a infecções pulmonares e maior taxa de mortalidade por doenças res-

piratórias; desenvolvimento de asma, reversível após três meses de mudança para local
não poluído; maior taxa de desenvolvimento de tumores de pulmão, todos demonstrados
a partir de experimentos comparativos entre grupos de ratos mantidos por longo período
em São Paulo e outros mantidos pelo mesmo período em Atibaia (Bhm e cols., 1989; Sal-
diva e cols., 1992; Lemos e cols., 1994; Raymão e cols., 1995);

b. associação significativa entre mortalidade por doenças respiratórias, na faixa etária inferior
a 5 anos e superior a 65 anos e os níveis de poluição urbana (Saldiva e cols., 1994; Saldi-
va e cols., 1995).

Considerando que essas mesmas conclusões foram reiteradas, no dia 8 de julho de 1996, na
48ª Reunião da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sob o tema “O Ar
das Grandes Metrópoles”, ficando evidenciado que a qualidade do ar em São Paulo interfere
sobre a saúde das pessoas o ano todo, mas sobretudo no inverno, quando as condições cli-
máticas dificultam a dispersão dos poluentes;

Considerando que a frota de veículos automotores constitui-se na principal fonte de polui-
ção do ar da Região Metropolitana de São Paulo, respondendo por cerca de 90% (noventa
por cento) da emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio e por cer-
ca de 60% (sessenta por cento) das emissões de óxidos de enxofre e 50% (cinqüenta por
cento) das emissões de partículas inaláveis;

Considerando que historicamente durante o inverno são rotineiramente ultrapassados os pa-
drões de qualidade do ar por monóxido de carbono, partículas e, mais recentemente, o ozônio,
atingindo-se freqüentemente o estado de ATENÇÃO para esses poluentes e, em certos perío-
dos havendo risco de se atingir o de ALERTA, último estágio antes de se atingir o estado de
EMERGÊNCIA, quando medidas de restrição, e mesmo de total proibição, das atividades indus-
triais e de circulação de veículos devem ser adotadas para o resguardo da saúde da população;

Considerando a gravidade da atual situação e a necessidade de ações preventivas para que
se afaste a possibilidade de ingresso nos estados de alerta e emergência de poluição do ar,
quando pode tornar-se obrigatória a proibição parcial ou total à circulação de veículos (Lei n.
997, de 31 de maio de 1976 e Decreto n. 8.468, de 8 de setembro de 1976);

Considerando os resultados positivos alcançados com o rodízio voluntário de veículos implan-
tado experimentalmente em 1995, quando constatou-se o atendimento ao padrão de quali-
dade do ar para monóxido de carbono na Região Metropolitana da Grande São Paulo, em
condições meteorológicas extremamente adversas à dispersão de poluentes;

Considerando que os objetivos ambientais estabelecidos para o rodízio obrigatório implanta-
do em agosto de 1996 foram plenamente atingidos, e que dele advieram também sensíveis
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benefícios sociais como o aumento da velocidade média em cerca de 20% (vinte por cento) e
redução de cerca de 40% (quarenta por cento) dos congestionamentos, com melhoria dos
serviços de ônibus urbanos sem aumento da frota e economia de 40 milhões de litros de com-
bustível e redução de 28 milhões de horas do tempo perdido em viagens e redução de 17%
(dezessete por cento) no número de acidentes de trânsito sem vítimas e de 28% (vinte e oito
por cento) no número de veículos quebrados nas vias de circulação;
Considerando a extraordinária marca de 93% (noventa e três por cento) de apoio popular à
operação rodízio de 1996, consoante todas as pesquisas de opinião divulgadas pela impren-
sa, e que a poluição do ar está entre os problemas do cotidiano que mais incomodam a po-
pulação, conforme pesquisa realizada pelo CEDEC: “Problemas Ambientais: Percepções Prá-
ticas e Atitudes dos Moradores de São Paulo”;
Considerando que as características de conurbação da Região Metropolitana da Grande São
Paulo e os dados de registro da frota circulante recomendam concentrar as atividades de res-
trição à circulação de veículos nos Municípios de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Ferraz de
Vasconcelos, Taboão da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema e Mauá, que abrigam mais de 90% da frota;
Considerando que os veículos do ciclo Diesel são os principais emissores do material particu-
lado inalável de origem carbonácea (fumaça preta) e de óxidos de nitrogênio, precursores da
formação de oxidantes fotoquímicos (ozônio) na baixa atmosfera, com alta carga de toxidade
por serem emitidos de forma concentrada no nível da zona de respiração dos transeuntes;
Considerando que o Programa tem por finalidade a preservação da qualidade do ar na Região
Metropolitana da Grande São Paulo e que a Constituição Federal outorga competência co-
mum aos Municípios em matéria de meio ambiente e de saúde, torna-se essencial a colabo-
ração dos Municípios integrantes para a fiscalização deste no âmbito de seus territórios, o que
se poderá viabilizar mediante a celebração de convênio com cada uma das municipalidades,
na forma do autorizado pela Lei n. 9.690, de 2 de junho de 1997; e
Considerando a necessidade de salvaguardar o bem-estar e saúde da população por meio de
medidas de controle da poluição de implantação rápida e que não requeiram investimentos
consideráveis do setor público, decreta:
Art. 1º Fica estabelecido o período compreendido ente os dias 23 do mês de junho e 30 de
setembro de 1997, e o dia 1º de maio a 30 de setembro de 1998, para a implantação do Pro-
grama de Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da Gran-
de São Paulo de que trata a Lei n. 9.690, de 2 de junho de 1997.
§ 1º As medidas do Programa têm caráter preventivo e objetivam evitar a ocorrência de epi-
sódios críticos de poluição atmosférica, bem como diminuir o risco de serem ultrapassados
os padrões de qualidade do ar legalmente estabelecidos.
§ 2º Consideram-se fontes móveis de poluição os veículos automotores, independentemente
do combustível utilizado.
Art. 2º O Programa será executado de segunda à sexta-feira, no horário das 7:00h às
20:00h, exceto feriados, na região abrangida pela área territorial correspondente aos seguin-
tes municípios, que poderá ser alterada se assim recomendarem as previsões de concentra-
ção de poluentes na atmosfera:

I – São Paulo;
II – Guarulhos;
III – Osasco;
IV – Ferraz de Vasconcelos;
V – Taboão da Serra;
VI – Santo André;
VII – São Bernardo do Campo;
VIII – São Caetano do Sul;
IX – Diadema; e
X – Mauá.
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Art. 3º Durante o período e na área territorial de execução do Programa a que se refere este
Decreto, fica proibida a circulação de veículos automotores conforme o dígito final da placa de
licenciamento, independentemente do Município e Estado de licenciamento, observada a se-
guinte escala no ano de 1997:

Mês de junho
Dia do Mês Dia da Semana Dígito Final da Placa

23 Segunda-Feira 1 e 2

24 Terça-Feira 3 e 4

25 Quarta-Feira 5 e 6

26 Quinta-Feira 7 e 8

27 Sexta-Feira 9 e 0

30 Segunda-Feira 1 e 2

Mês de julho
Dia do Mês Dia da Semana Dígito Final da Placa

01 Terça-Feira 3 e 4

02 Quarta-Feira 5 e 6

03 Quinta-Feira 7 e 8

04 Sexta-Feira 9 e 0

07 Segunda-Feira 1 e 2

08 Terça-Feira 3 e 4

09 Quarta-Feira 5 e 6

10 Quinta-Feira 7 e 8

11 Sexta-Feira 9 e 0

14 Segunda-Feira 1 e 2

15 Terça-Feira 3 e 4

16 Quarta-Feira 5 e 6

17 Quinta-Feira 7 e 8

18 Sexta-Feira 9 e 0

21 Segunda-Feira 1 e 2

22 Terça-Feira 3 e 4

23 Quarta-Feira 5 e 6

24 Quinta-Feira 7 e 8

25 Sexta-Feira 9 e 0

28 Segunda-Feira 1 e 2

29 Terça-Feira 3 e 4

30 Quarta-Feira 5 e 6

31 Quinta-Feira 7 e 8

Mês de agosto
Dia do Mês Dia da Semana Dígito Final da Placa

01 Sexta-Feira 9 e 0

04 Segunda-Feira 5 e 6

05 Terça-Feira 7 e 8

06 Quarta-Feira 9 e 0

07 Quinta-Feira 1 e 2

08 Sexta-Feira 3 e 4

Continua
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Continuação

Mês de agosto
Dia do Mês Dia da Semana Dígito Final da Placa

11 Segunda-Feira 5 e 6

12 Terça-Feira 7 e 8

13 Quarta-Feira 9 e 0

14 Quinta-Feira 1 e 2

15 Sexta-Feira 3 e 4

18 Segunda-Feira 5 e 6

19 Terça-Feira 7 e 8

20 Quarta-Feira 9 e 0

21 Quinta-Feira 1 e 2

22 Sexta-Feira 3 e 4

25 Segunda-Feira 5 e 6

26 Terça-Feira 7 e 8

27 Quarta-Feira 9 e 0

28 Quinta-Feira 1 e 2

29 Sexta-Feira 3 e 4

Mês de setembro
Dia do Mês Dia da Semana Dígito Final da Placa

01 Segunda-Feira 7 e 8

02 Terça-Feira 9 e 0

03 Quarta-Feira 1 e 2

04 Quinta-Feira 3 e 4

05 Sexta-Feira 5 e 6

08 Segunda-Feira 7 e 8

09 Terça-Feira 9 e 0

10 Quarta-Feira 1 e 2

11 Quinta-Feira 3 e 4

12 Sexta-Feira 5 e 6

15 Segunda-Feira 7 e 8

16 Terça-Feira 9 e 0

17 Quarta-Feira 1 e 2

18 Quinta-Feira 3 e 4

19 Sexta-Feira 5 e 6

22 Segunda-Feira 7 e 8

23 Terça-Feira 9 e 0

24 Quarta-Feira 1 e 2

25 Quinta-Feira 3 e 4

26 Sexta-Feira 5 e 6

29 Segunda-Feira 7 e 8

30 Terça-Feira 9 e 0

Parágrafo único. A escala a ser observada no ano de 1998 será objeto de disciplina própria.

Art. 4º Excetuam-se da proibição de circulação os seguintes veículos:
I – elétricos;
II – movidos a gás natural, com equipamento original de fábrica;

1997 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

635O



III – de transporte coletivo e de lotação;
IV – táxis;
V – dirigidos por pessoas portadoras de deficiência ou que as transportem;
VI – de transporte de escolares;
VII – motocicletas e similares;
VIII – tratores, escavadeiras, guinchos de veículos e similares;
IX – de transporte de produtos perecíveis;
X – de transporte de cargas utilizados por feirantes;
XI – empregados em serviços essenciais e de emergência, a saber:

a. ambulância;
b. transporte de combustível e insumos diretamente relacionados às atividades hos-

pitalares;
c. transporte de sangue e derivados, de órgão para transplante e materiais para aná-

lises clínicas;
d. transporte de material necessário à campanha de saúde pública;
e. policiamento;
f. combate ao fogo, defesa civil e militares;
g. serviço funerário, de água, luz, telefone, gás, inclusive transporte de botijões, trân-

sito, coleta de lixo e correio;
h. transporte de combustível aeronáutico e ferroviário;
i. transporte e segurança de valores;
j. órgãos de imprensa.

§ 1º Considera-se de lotação de passageiros o veículo de aluguel que assim estiver classifica-
do pelos órgãos competentes.

§ 2º Para os fins deste Decreto, considera-se produto perecível todo aquele que necessita de
acondicionamento e/ou climatização especial para a sua conservação e transporte, a fim de
evitar-se sua deterioração, ou aquele que tenha a integridade de suas características condi-
cionada ao tempo de transporte, tais como pescado, carne, leite e derivados, ovo, verdura,
hortaliça, fruta e refeição industrial pronta para consumo.

Art. 5º Os veículos de carga que, de passagem pela área territorial definida no artigo 2º,
transportem produtos com origem e destino fora dessa mesma área, poderão transitar pelos
seguintes corredores de tráfego, conforme anexo I a este Decreto:

I – Rodovias estaduais e federais;
II – Marginais das Rodovias Dutra e Anchieta;
III – no Município de São Paulo:

a. Marginais dos Rios Pinheiros e Tietê;
b. Avenida do Estado;
c. Corredor de ligação entre as Rodovias Anchieta e dos Imigrantes com as Margi-

nais do Rio Pinheiros, formado pela Avenida Bandeirantes;
d. Corredor de ligação da Rodovia Anchieta com a dos Imigrantes, formado pelo

Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves e Rua Vergueiro;
e. Corredor de ligação entre a Rodovia Anchieta e as Marginais do Rio Tietê, forma-

do pelas Avenidas das Juntas Provisórias e do Estado;
f. Corredor de ligação entre a Rodovia Régis Bittencourt e as Marginais do Rio Pi-

nheiros, formado pelo complexo viário das Avenidas Francisco Morato e Caxingui
e Rua Alvarenga;

g. Corredor de ligação entre as Marginais do Rio Pinheiros com a Rodovia Raposo
Tavares, formado pelo complexo viário das Ruas Alvarenga, Sapetuba e Camargo
e pelas Avenidas Eliseu de Almeida e Valentin Gentil;
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h. Corredor de ligação entre o CEAGESP e as marginais do Rio Pinheiros, compreen-
dendo as Avenidas Dr. Gastão Vidigal, Queiroz Filho e Jaguaré, Pontes dos Remé-
dios e Jaguaré e Rua Major Paladino;

i. Corredor de ligação entre a Avenida do Estado e as Rodovias Dutra e Fernão Dias,
compreendendo as Avenidas do Estado, Anhaia Melo, Salim Farah Maluf e Margi-
nal do Rio Tietê.

Art. 6º Os órgãos da Administração Direta, as autarquias, as sociedades cujo controle acio-
nário pertença ao Estado e as fundações mantidas pela Fazenda do Estado, sediadas ou que
mantenham serviços nos municípios referidos no artigo 3º deste Decreto devem, rigorosamen-
te, obedecer ao seguinte:

I – a restrição à circulação de seus veículos, na forma definida neste Decreto, sob pena
de configurar infração disciplinar de natureza grave do responsável;

II – racionalizar o uso dos veículos de serviço e de representação para cada trajeto a ser
percorrido, maximizando sua capacidade de ocupação;

III – organizar comitês com o fim de estimular seus servidores a adotar o transporte so-
lidário, o transporte público ou outras formas de locomoção para seus locais de tra-
balho, especialmente nas escolas públicas e nos órgãos e entidades com grande
número de servidores; e

IV – realizar palestras e eventos sobre a poluição do ar, o trânsito, a saúde pública e a
qualidade de vida, de modo a estimular o debate sobre os problemas ambientais nas
áreas urbanas.

§ 1º Em caráter permanente os órgãos e entidades referidos neste artigo deverão controlar a
emissão de poluentes de seus veículos, especialmente a emissão de fumaça preta pelos mo-
vidos a diesel, nos padrões estabelecidos pela CETESB – Companhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental.

§ 2º Os responsáveis pelos estabelecimentos hospitalares do Estado deverão adaptar as es-
calas de plantão de seus servidores de forma a compatibilizar os respectivos horários com as
normas deste Decreto.

Art. 7º A inobservância das proibições e limitações de que trata a Lei n. 9.690, de 2 de ju-
nho de 1997, na forma estabelecida por este Decreto, sujeita a fonte móvel de poluição à mul-
ta ambiental no valor de R$ 100,00 (cem reais), caracterizando-se a infração administrativa por
dia de utilização irregular do veículo.

Parágrafo único. Em caso de reincidência na infração, no mesmo período do ano, a multa am-
biental terá o seu valor dobrado.

Art. 8º Considera-se, ainda, infração ambiental a circulação de veículo automotor, em qual-
quer época do ano, com defeito no equipamento catalisador de gases poluentes, ou com sua
remoção, quando instalado pelo fabricante, ficando o infrator sujeito à multa ambiental no va-
lor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

Parágrafo único. A multa de que trata este artigo, se for o caso, será aplicada cumulativamen-
te com a multa a que se refere o artigo anterior.

Art. 9º Compete à CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e à Polícia
Militar a fiscalização e aplicação das multas ambientais referidas nos artigos 7º e 8º deste Decreto.

Art. 10. Ficam autorizadas as Secretarias do Meio Ambiente e da Segurança Pública, con-
juntamente, com a participação da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental –
CETESB, a celebrar convênios com os municípios abrangidos pelo Programa ou entidades
autárquicas municipais, inclusive as vinculadas à polícia de trânsito, para fins de execução da
Lei n. 9.690, de 2 de junho de 1997, consoante disposto no § 1º do seu artigo 5º.

§ 1º A instrução dos processos referentes a cada convênio deverá observar as disposições do
Decreto n. 40.722, de 20 de março de 1996.[2]

§ 2º O instrumento-padrão das avenças deverá obedecer o modelo do Anexo II deste Decreto.
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Art. 11. O auto de infração ambiental será lavrado em duas vias, destinando-se a primeira à
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e a segunda ao infrator, de-
vendo conter:

I – identificação do veículo;
II – local, data e hora de ocorrência da infração;
III – disposição normativa em que se fundamenta a infração;
IV – registro e assinatura do autuante.

Parágrafo único. O autuado tomará ciência do auto de infração, alternativamente, da seguin-
te forma:
1. pessoalmente, por seu representante legal ou preposto;
2. por correspondência.

Art. 12. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB encaminhará à
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP a primeira via
de cada auto de infração ambiental, para fins de processamento e das demais providências
necessárias ao cumprimento da Lei n. 9.690, de 2 de junho de 1997 e deste Decreto.

Art. 13. As multas ambientais de que trata este Decreto deverão ser recolhidas na forma e
até a data de vencimento especificadas na Notificação para Recolhimento da Multa, não po-
dendo o prazo de recolhimento ser inferior a 30 dias da data de ciência da infração.

Parágrafo único. O não recolhimento da multa ambiental na forma e prazo especificados im-
plicará na sua inscrição como dívida ativa do Estado.

Art. 14. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do primeiro dia útil subseqüente ao da data da
ciência da infração, poderá ser interposto recurso administrativo contra a aplicação das mul-
tas ambientais referidas neste Decreto.

Parágrafo único. O recurso dirigido ao Diretor de Controle da Poluição Ambiental da CETESB
– Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental deverá ser instruído com todos os ele-
mentos e provas necessários ao seu exame.

Art. 15. Não será renovada a licença de trânsito da fonte móvel de poluição que apresentar
débito por multa ambiental decorrente de infração prevista na Lei n. 9.690, de 2 de junho de
1997 e aplicada na forma deste Decreto ou que não apresente certificado de aprovação em
inspeção periódica de níveis de emissão de gases e ruídos.

Art. 16. A Secretaria do Meio Ambiente fará publicar, no Diário Oficial do Estado, no prazo de
60 (sessenta) dias após o término do Programa, em cada ano, relatório informativo com os re-
sultados técnicos obtidos, regionalizados e integrados, com quadros comparativos dos parâ-
metros utilizados, bem como as metas definidas para o Programa.

Art. 17. As matérias objeto dos artigos 6º, 9º e 10 da Lei n. 9.690, de 2 de junho de 1997,
serão objeto de regulamentação específica.

Art. 18. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas – Governador do Estado.

Notas sobre Decreto n. 41.858/97
[1] Vide Lei Estadual n. 9.690, de 2 de junho de 1997, à pág. 629.

[2] Vide Decreto Estadual n. 40.722, de 20 de março de 1996, à pág. 602.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1997

638 O



ANEXO I
A QUE SE REFERE O ARTIGO 5º DO DECRETO N. 41.858, DE 12 DE JUNHO DE 1997

Corredores de Tráfego Liberados à Circulação

ANEXO II
A QUE SE REFERE O ARTIGO 10 DO DECRETO N. 41.858, DE 12 DE JUNHO DE 1997

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE SUAS

SECRETARIAS DO MEIO AMBIENTE E DA SEGURANÇA PÚBLICA, A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE

SANEAMENTO AMBIENTAL – CETESB E O MUNICÍPIO DE .................., OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO

PROGRAMA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NA REGIÃO METROPOLITANA

DA GRANDE SÃO PAULO, APROVADO PELA LEI ESTADUAL N. 9.690, DE 2 DE JUNHO DE 1997

Pelo presente instrumento, de um lado o ESTADO DE SÃO PAULO, por meio de suas Se-
cretarias do Meio Ambiente e da Segurança Pública, neste ato representadas por seus Ti-
tulares, Dr. Fábio Feldmann e Prof. José Afonso da Silva, por via do Decreto n. 41.858, de
12 de junho de 1997, doravante designadas simplesmente SMA e SSP, com a participa-
ção da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, sediada à Av.
Prof. Frederico Hermann Jr., 345, neste ato representada por seu Diretor Presidente Eng.
Nelson Nefussi, doravante designada simplesmente CETESB, e, de outro lado, o
MUNICÍPIO DE ..................., neste ato representado por seu Prefeito, Sr. .........................,
autorizado a firmar o presente acordo pela Lei Municipal n. ........., de ...... de ................
de 199.... (ou artigo da Lei Orgânica do Município), doravante designado simplesmente
MUNICÍPIO, com fundamento no disposto no § 1º, do artigo 5º, da Lei Estadual n. 9.690,
de 2 de junho de 1997, e, ainda, artigo 23, inciso VI da Constituição Federal, artigo 191 da
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Constituição Estadual de São Paulo, artigo 14 da Lei Federal n. 8.723, de 28 de outubro
de 1993, c/c. o artigo 2º da Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, resolvem ce-
lebrar o presente convênio, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

Cláusula Primeira
Do Objeto

1. Constitui objeto do presente Convênio a execução no MUNICÍPIO, do “Programa de Res-
trição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande São Paulo”
aprovado pela Lei Estadual n. 9.690, de 2 de junho de 1997, regulamentada pelo Decreto n.
41.858, de 12 de junho de 1997, que são parte integrante deste.

Cláusula Segunda
Das Obrigações

Para a execução do presente Convênio os partícipes terão as seguintes obrigações:

1. Compete à SMA e SSP:
a. credenciar, em ato único, os agentes fiscais do município que forem designados para apli-

car as sanções previstas na Lei n. 9.690, de 2 de junho de 1997;
b. somente poderão ser credenciados como agentes fiscais funcionários e servidores públi-

cos do MUNICÍPIO ou de suas autarquias.
2. Compete à CETESB:
a. coordenar e acompanhar, técnica e administrativamente, a execução do Programa objeto

deste Convênio sem prejuízo de suas atribuições de fiscalização;
b. treinar pessoal e fornecer o material necessário para a execução do Programa objeto des-

te Convênio;
c. definir os pontos de fiscalização necessários ao atingimento dos objetivos do Programa ob-

jeto deste Convênio.
3. Compete aos MUNICÍPIOS:
a. executar os trabalhos pertinentes ao Programa objeto deste Convênio na forma do dispos-

to na Lei Estadual n. 9.690, de 2 de junho de 1997, regulamentada pelo Decreto n. 41.858,
de 12 de junho de 1997, sem prejuízos da ação dos órgãos estaduais;

b. indicar à SMA e à SSP, para os fins e na forma prevista nos itens 1.a e 1.b desta cláusula
seus agentes fiscais para aplicação das sanções previstas na Lei Estadual n. 9.690, de 2
de junho de 1997;

c. indicar à CETESB o responsável pela execução dos trabalhos no respectivo território;
d. apresentar diariamente à CETESB relatório da execução dos trabalhos desenvolvidos no

dia anterior e encaminhar os autos de infração aplicados;
e. elaborar ao término deste Convênio o relatório final das atividades desenvolvidas, bem

como restituir o material excedente;
f. responsabilizar-se por todas as despesas que incorrer, inclusive quanto às de natureza pre-

videnciária e de seguridade social, sem direito a pleitear reembolso que não seja o previsto
na cláusula terceira deste;

g. realizar, com os recursos a serem ressarcidos na forma do previsto na Cláusula Terceira,
programas, projetos e atividades de interesse ambiental, observado o seguinte temário, a
ser executado dentro do prazo de 12 (doze) meses:
g1. educação ambiental junto às escolas e comunidade;
g2. prevenção e combate à emissão de fumaça preta dos veículos licenciados no município

e, ainda que licenciados em outro, dos empregados em seus serviços concedidos,
permitidos ou contratados;
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g3. transporte solidário (carona programada em escolas, empresas, clubes, condomínios
e administração pública);

g4. projeto e implantação de ciclovias;
g5. projeto e implantação de vias exclusivas ou de uso preferencial para veículos de trans-

porte público e para os de elevada taxa de ocupação;
g6. outras atividades que resultem em melhoria ambiental, como o incremento na fluidez

do tráfego em áreas congestionadas.

Parágrafo único. A definição do escopo objetivado pela obrigação assumida pelo MUNICÍPIO,
constante da alínea g, e o acompanhamento da aplicação dos recursos, será feita por comis-
são composta por representante da SMA, do MUNICÍPIO e de entidade não governamental
local, escolhida de comum acordo.

Cláusula Terceira
Do Ressarcimento de Despesas

3.1. As despesas incorridas pelo MUNICÍPIO na execução deste convênio serão suportadas,
mediante ressarcimento, pela CETESB, até o limite do valor que corresponder a 50% (cin-
qüenta por cento) do valor que vier a ser efetivamente arrecadado pela aplicação dos autos
de infração ambiental.

3.1.1. As despesas incorridas pelo MUNICÍPIO que sobrepujarem o limite estabelecido no item
3.1 retro serão por ele integralmente suportadas, sem direito a reembolso ou indenização e
qualquer título, tendo em vista sua competência constitucional comum para proteger o meio
ambiente e combater a poluição.

3.2. O ressarcimento previsto no item 3.1 desta cláusula será feito em até 30 (trinta) dias da
data em que os autos de infração ambiental forem pagos pelos respectivos infratores, e na exa-
ta proporção de 50% (cinqüenta por cento) do valor que vier a ser recebido, não podendo, o
MUNICÍPIO, em conseqüência, reivindicar frente à CETESB ou ao ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer outro valor a título de acréscimo moratório, juros ou atualização, por exemplo.

3.2.1. No caso de inscrição do auto de infração na dívida ativa, excluir-se-á do ressarcimento
devido ao MUNICÍPIO as custas processuais e a verba honorária a que for o infrator condenado
a pagar na execução respectiva ou que for aplicada no parcelamento administrativo do débito.

Cláusula Quarta
Da Vigência

4. O presente Convênio terá vigência, podendo ser prorrogado na forma da legislação perti-
nente, e mediante celebração de termo aditivo, respeitado o limite de 5 (cinco) anos.

Cláusula Quinta
Dos Recursos Orçamentários

5. O presente Convênio não importará em acréscimo de despesa, devendo onerar tão-so-
mente as dotações ordinárias já consignadas nas respectivas leis orçamentárias de cada um
dos convenentes.

Cláusula Sexta
Da Denúncia e da Rescisão

6. O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, mediante comu-
nicação por escrito, com prazo de antecedência mínima de 10 (dez) dias, procedendo-se à
restituição do material destinado à execução do “Programa” e elaboração dos relatórios per-
tinentes, como, ainda, poderá ser rescindido por descumprimento de qualquer de suas cláu-
sulas ou por infração à lei.
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Cláusula Sétima
Dos Representantes

7. Os partícipes indicarão no prazo de seus representantes, encarregados do controle e fisca-
lização da execução do convênio.

Cláusula Oitava
Do Foro

8. O foro da Comarca de São Paulo é o competente para dirimir as questões oriundas deste
Convênio.

E, por estarem de acordo, firmam o presente em três vias, com as duas testemunhas adian-
te qualificadas.

São Paulo, .......... de .................... de 1997.

Fábio Feldmann – Secretário do Meio Ambiente.
José Afonso da Silva – Secretário da Segurança Pública.
Eng. Nelson Nefussi – Diretor-Presidente da CETESB
Prefeito Municipal de

Testemunhas:

1. _____________________________ 2. _____________________________ 
Nome: Nome:
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