
DECRETO N. 23.404,
DE 9 DE FEVEREIRO DE 1987
REGULAMENTA OS ARTIGOS 6º E 7º DA LEI N. 8.658, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1977, FIXANDO

NORMAS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS VIAS E

LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

Considerando que compete ao Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas – CONVIAS,
entre outras atribuições, cuidar do posicionamento dos equipamentos e instalações nas vias e
logradouros públicos, cabendo-lhe aprovar e autorizar sua implantação, examinar o planeja-
mento das obras, organizar o cadastramento das instalações e equipamentos existentes e os
que vierem a ser implantados;

Considerando que a implantação de equipamentos ou instalações permanentes em vias e lo-
gradouros públicos do Município deve observar etapas específicas de planejamento, projeto
e execução;

Considerando que no planejamento deverá haver ampla compatibilização entre os estudos
das diversas entidades de direito público e privado responsáveis por tais obras;

Considerando que o licenciamento para execução e fiscalização de obras em vias e logradou-
ros públicos já está regulamentado pelo Decreto n. 16.724, de 19 de junho de 1980;

Considerando, ainda, a necessidade de cadastramento de todas as obras executadas nas
vias e logradouros públicos, decreta:

Art. 1º O uso das vias e logradouros públicos, inclusive pontes, pontilhões e viadutos, visan-
do à implantação de equipamentos componentes dos serviços de infra-estrutura urbana,
prestados por entidades de direito público e privado, atenderá às disposições deste Decreto
e demais atos normativos.

Art. 2º Dependerão de prévia aprovação do Departamento de Controle de Uso de Vias Públi-
cas – CONVIAS, os projetos de implantação e ou extensão de equipamentos, no que se refira
ao seu posicionamento, conforme disponham as portarias a serem expedidas pelo Secretário de
Vias Públicas, objetivando o fiel cumprimento do presente Decreto.

§ 1º As portarias indicarão, também, as diretrizes básicas a serem observadas quando do
planejamento das atividades afetas a cada uma das entidades referidas, no que pertine à
execução de obras ou serviços em vias e logradouros, além de fixarem os documentos indis-
pensáveis à instrução, e conseqüente tramitação, junto ao CONVIAS, dos estudos técnicos
elaborados por tais entidades.

§ 2º Serão também fixadas as especificações técnicas concernentes à apresentação dos ele-
mentos de cadastro dos equipamentos implantados, bem como dos serviços de levantamen-
to topográfico e cadastral.

Art. 3º O requerimento de exame e deliberação será endereçado a CONVIAS, à qual incum-
be decidir, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da protocolização do pedido, ou, na
hipótese de eventual exigência comunicada ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias con-
tados de seu atendimento.

§ 1º Não havendo manifestação de CONVIAS nos prazos assinalados, deverá aquele Depar-
tamento fornecer ao interessado, a requerimento deste o “Atestado de Liberação”, responsa-
bilizando-se, todavia, o requerente de forma expressa, a observar a regulamentação vigente à
época da execução das obras ou serviços.

§ 2º A execução do projeto aprovado ou liberado por CONVIAS deverá ser iniciada em até 1
(um) ano contado da data de publicação do seu deferimento no Diário Oficial do Município,
ou, configurando-se a hipótese do parágrafo anterior, da data de expedição do “Atestado de
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Liberação”, prazo esse suscetível de prorrogação por igual período, mediante solicitação do
interessado.

Art. 4º As obras ou serviços a tanto necessários serão realizados de acordo com as dispo-
sições do Decreto n. 16.724, de 19 de junho de 1980, ou legislação que o suceder.

§ 1º Em tais casos, o órgão municipal competente para autorizar o início das obras ou servi-
ços exigirá do interessado a comprovação liminar da aprovação técnica ou liberação por
CONVIAS e de sua tempestividade, consoante dispõe este Decreto, sem prejuízo dos demais
requisitos elencados naquele diploma.

§ 2º O órgão fiscalizador da execução da obra ou serviço deverá comunicar ao CONVIAS o
início e o fim dos trabalhos, sendo que, em seu término, deverá noticiar se a implantação ob-
servou a respectiva previsão de posicionamento, em todos os seus termos.

§ 3º Uma vez concluída a obra ou serviço, a entidade responsável fornecerá ao CONVIAS, nos 60
(sessenta) dias subseqüentes à data de conclusão, o cadastro dos equipamentos implantados.

Art. 5º Havendo desconformidade entre o posicionamento aprovado ou liberado e a sua
execução, a entidade responsável pela implantação ficará compelida ao seu refazimento, su-
portando os custos decorrentes, além de responder pelas perdas e danos que tenha causa-
do, ou venha a causar ao Município, ou a terceiros, com a readaptação da obra ou serviço.

Art. 6º As entidades de direito público e privado deverão encaminhar ao CONVIAS, até o dia
1º de março de cada exercício, os eventuais planos de expansão de suas instalações, para que
se compatibilizem os respectivos interesses quando da apresentação dos projetos específicos.

Art. 7º As entidades de direito público e privado que tenham equipamentos de sua proprie-
dade já implantados, em caráter permanente, nas vias e logradouros públicos do Município,
fornecerão ao CONVIAS, se necessário, através de celebração de convênios, cópia dos ele-
mentos cadastrais disponíveis, a fim de serem complementados os registros existentes e or-
ganizados em banco de dados, de acesso comum a todos os interessados, proporcionali-
zando-se, neste caso, os custos decorrentes.

Parágrafo único. Poderá, também, ser objeto de convênio o fornecimento, pelos interessados, de
materiais e pessoal especializado para acompanhamento de obras e serviços de grande vulto.

Art. 8º Os casos especiais serão resolvidos pelo Secretário de Vias Públicas, colhida, previa-
mente, a opinião técnica do Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas – CONVIAS.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

DECRETO N. 23.655,
DE 31 DE MARÇO DE 1987
ALTERA A TABELA DE REMUNERAÇÃO REFERENTE À OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME

DECRETO N. 23.182, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1986[1]

Antônio Sampaio, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, no exercício do cargo de Pre-
feito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º A remuneração referente à operação e fiscalização, conforme estabelecido no Decre-
to n. 23.182, de 12 de dezembro de 1986, fica fixada na forma do Anexo Único, integrante
deste Decreto.

§ 1º A tabela constante do Anexo Único poderá ser revisada individualmente, para cada em-
presa, sempre que fatores de cálculo forem alterados.
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§ 2º A revisão será efetuada pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC,
sendo submetida, então, à aprovação do Prefeito.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
28 de março de 1987, revogadas as disposições em contrário.

Antônio Sampaio – Presidente da Câmara Municipal.

ANEXO ÚNICO
INTEGRANTE DO DECRETO N. 23.655, DE 31 DE MARÇO DE 1987

Área de Operação Empresa Operadora Percentual de Receita
Tarifária a ser Recolhida à CMTC

01 A.V. Brasil Luxo Ltda. 32,6

02 A.V. Nações Unidas Ltda. 26,7

02 E.A.O. Parada Inglesa Ltda. 28,5

03 E.A.O. Alto do Pari Ltda. 27,3

04 E.A.O. Penha – São Miguel 20,3

05 E.O.V. São José Ltda. 21,0

06 A.V. Pompéia Ltda. 13,4

06 A.V. Tabu Ltda. 19,2

07 E.O. Santo Estevam Ltda. 25,2

08 V.U. Transleste Ltda. 13,6

09 E. Paulista de Ônibus Ltda. 14,8

09 E.O. Vila Ema Ltda. 26,6

10 E.A.O.V. Taboão S/A. 13,0

10 A.V. São João Clímaco Ltda. 18,3

11 V. Bristol Ltda. 12,0

12 T.U. TUPI Ltda. 20,2

12 V. Paratodos Ltda. 29,7

13 V.U. Zona Sul Ltda. 13,5

14 V. Bola Branca Ltda. 10,6

14 V. Nossa Senhora do Socorro Ltda. 21,9

15 A.V. Jurema Ltda. 10,0

16 E. São Luiz Viação Ltda. 11,9

17 GATUSA – Garagem Americanópolis de 
Transportes Urbanos S/A. 23,4

17 V. Tânia de Transportes Ltda. 11,0

18 V. Bandeirante Ltda. 20,8

18 V.A.O. Santa Cecília Ltda. 25,1

19 V. Castro Ltda. 10,0

19/20 V. Santa Madalena Ltda. 26,0

20 V. Gato Preto Ltda. 29,2

21 V. Santa Brígida Ltda. 18,2

22 TUSA – Transportes Urbanos Ltda. 15,0

Nota sobre o Decreto n. 23.655/87
[1] Vide Decreto Municipal n. 23.182, de 12 de dezembro de 1986, à pág. 761.
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DECRETO N. 23.678,
DE 6 DE ABRIL DE 1987
PERMITE À COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS – CMTC PROMOVER EXPLORAÇÃO

ECONÔMICA DE PUBLICIDADE EM ABRIGOS DE ÔNIBUS, PONTOS DE PARADAS, TERMINAIS E DEMAIS

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS POR ELA ADMINISTRADOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Antônio Sampaio, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, no exercício do cargo de Pre-
feito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º À Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC fica permitido promover
exploração econômica de publicidade nos abrigos destinados a usuários de ônibus, pontos
de paradas, terminais e demais equipamentos públicos por ela administrados.

Art. 2º Fica revogado, em todos os seus termos, o Decreto n. 17.002, de 7 de novembro de
1980, que permitiu à Empresa Municipal de Urbanização – EMURB promover exploração pu-
blicitária em abrigos de ônibus.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Antônio Sampaio – Presidente da Câmara Municipal.

LEI N. 10.305,
DE 14 DE ABRIL DE 1987
AUTORIZA A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, A PROMOVER A INSTALAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS URBANOS DESTINADOS À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, COM

INSERÇÃO DE PUBLICIDADE, NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Antônio Sampaio, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, no exercício do cargo de
Prefeito do Município de São Paulo, nos termos do disposto no artigo 26 do Decreto-lei Com-
plementar Estadual n. 9, de 31 de dezembro de 1969, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET autorizada a promover a instala-
ção, em vias e logradouros públicos, dos equipamentos urbanos abaixo discriminados, que
disporão de espaço para a exploração de publicidade, conforme regulamentação aprovada
por decreto do Executivo:
a. painéis eletrônicos informativos de trânsito;
b. passarelas para pedestres;
c. grades de proteção em pontes, viadutos e assemelhados.

Parágrafo único. Os equipamentos serão instalados em vias e logradouros públicos, em locais
a serem indicados pela Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 2º Fica, igualmente, autorizada a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET a permi-
tir o uso de espaços nas áreas de estacionamento de veículos, administradas pelo órgão, para
a exploração de publicidade por empresas que se responsabilizem pelo muramento, pela
identificação dos locais e por outros encargos, sem quaisquer ônus para a Prefeitura.

Art. 3º Nos espaços publicitários deverão constar sempre mensagens institucionais, elabo-
radas pela Prefeitura, nos moldes da regulamentação a ser baixada pelo Executivo.

Art. 4º A permissão para a instalação de anúncios, que terá o prazo de até 5 (cinco) anos,
dependerá de prévia licitação, de cujo edital constarão:

I – a localização das áreas licitadas;
II – as exigências a serem atendidas, visando ao resguardo dos interesses do Município,

principalmente no que se refere à segurança e à proteção da paisagem urbana.
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Art. 5º Findo o prazo da permissão, passarão à plena posse e propriedade do Município to-
dos os equipamentos ou benfeitorias empregados na colocação dos anúncios, independen-
temente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.

Art. 6º A instalação, execução, remoção e conservação dos equipamentos, benfeitorias e
anúncios correrão por conta direta e exclusiva do permissionário, não respondendo a Prefei-
tura por quaisquer prejuízos ou danos.

Art. 7º Sempre que a execução de obras ou serviços públicos, bem como outras circuns-
tâncias, venham a exigir a retirada ou remoção dos equipamentos, benfeitorias ou anúncios,
caberá à Companhia de Engenharia de Tráfego – CET estabelecer prazo para que tal provi-
dência seja tomada, sem quaisquer ônus para a Prefeitura.

Art. 8º Verificado o não cumprimento das condições estabelecidas, será o permissionário
advertido e, na reincidência, será revogada a permissão, passando todos os equipamentos e
benfeitorias empregados na colocação de anúncios à plena posse e propriedade da Prefeitu-
ra, independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.

Art. 9º O Executivo regulamentará a presente Lei, dentro de 60 (sessenta) dias da sua pu-
blicação.

Art. 10. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Antônio Sampaio – Presidente da Câmara Municipal.

DECRETO N. 23.747,
DE 22 DE ABRIL DE 1987
PRORROGA O PRAZO A QUE SE REFERE O ARTIGO 13 DO DECRETO N. 23.123, 
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1986[1]

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Considerando a impossibilidade operacional de cumprir-se o disposto no artigo 13 do Decre-
to n. 23.123, de 25 de novembro de 1986, dentro do prazo estabelecido, decreta:

Art. 1º Fica prorrogado até 2 de maio de 1987 o prazo para que as pessoas físicas ou jurí-
dicas, que operam serviço de transporte de escolares no Município de São Paulo, se adap-
tem às disposições do Decreto n. 23.123, de 25 de novembro de 1986.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Nota sobre o Decreto n. 23.747/87
[1] Vide Decreto Municipal n. 23.123, de 25 de novembro de 1986, à pág. 758.
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DECRETO N. 24.270,
DE 27 DE JULHO DE 1987
INSTITUI TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA DE PASSAGEIROS ENTRE LINHAS DE ÔNIBUS, APROVA O NOVO

REGULAMENTO PARA SUA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

Considerando que, em conformidade com o disposto no artigo 3º, item XI, alíneas a, b e c, do
Decreto-lei Complementar Estadual n. 9, de 31 de dezembro de 1969, compete ao Município
regulamentar a utilização dos logradouros públicos, determinar o itinerário e os pontos de parada
dos transportes coletivos, estabelecer os locais de estacionamento de táxis e demais veículos e,
ainda, conceder, permitir ou autorizar, serviços de transportes coletivos;

Considerando, a necessidade de adequar progressivamente os terminais de embarque e de-
sembarque de passageiros existentes na Cidade, bem como implantar novos terminais, visan-
do racionalizar o Sistema de Transportes Coletivos e orientar o seu desenvolvimento de forma
estruturada;

Considerando, ainda, que tais medidas se relacionam intimamente com o interesse de usuá-
rios, operadores, empresas e público em geral, sob os aspectos de bem-estar, conforto e se-
gurança dos mesmos, decreta:

Art. 1º Ficam atribuídos à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC o proje-
to, a remodelação, a construção, a administração, a operação e a exploração econômica dos
terminais de ônibus destinados à transferência de passageiros entre linhas de ônibus.

Art. 2º As empresas permissionárias que se utilizarem dos terminais ficarão subordinadas ao
regulamento integrante deste Decreto e demais normas complementares, a serem baixadas
pela CMTC.

Art. 3º Caberá à CMTC, através de meios próprios ou de terceiros, prover o bem-estar, con-
forto e segurança dos usuários, operadores e empresas que atuarem nos referidos terminais.

Art. 4º Competirão, ainda, à CMTC, para fins de administração e operação dos terminais e
de suas instalações, a fiscalização, a exploração, a permissão e a concessão das atividades
comerciais e de propaganda nos terminais, podendo, para tais fins, firmar, com terceiros, Ter-
mos de Permissão de Uso ou outra avença que se fizer necessária.

Art. 5º Deverão colaborar com a CMTC, e responsabilizar-se pelas medidas que lhes com-
petem, os órgãos e empresas da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de
São Paulo, responsáveis por atividades relacionadas, de alguma forma, com a operação dos
terminais, principalmente no que diz respeito a:
a. serviços de limpeza e coleta de lixo;
b. fiscalização de atividades comerciais;
c. urbanização interna;
d. sinalização;
e. segurança e fluidez no trânsito;

f. pavimentação, drenagem e iluminação de vias.

Art. 6º Fica aprovado o Regulamento de Terminais de Transferência de Passageiros, Anexo
a este Decreto e que dele faz parte integrante.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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REGULAMENTO INTEGRANTE DO
DECRETO N. 24.270, DE 27 DE JULHO DE 1987

REGULAMENTO DE TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA DE PASSAGEIROS

Art. 1º O presente Regulamento Geral constitui o instrumento legal regulamentador de todas
as atividades e serviços dos Terminais de Transferência.

Capítulo I
Dos Objetivos, Organização e Funcionamento

Art. 2º O Terminal de Transferência será operado, mantido e administrado pela CMTC.

Art. 3º Constituem objetivos dos Terminais de Transferência:
a. proporcionar a efetiva integração física e operacional entre os modos de transporte a se-

rem definidos pela CMTC;
b. criar e manter infra-estrutura de serviços, para atendimento aos usuários;
c. garantir condições de segurança, higiene e conforto aos usuários, aos comerciantes esta-

belecidos, às empresas de transportes ou aos seus empregados.

Art. 4º Em decorrência das características próprias de utilização, serviços e operação dos
Terminais, caberá à CMTC baixar normas específicas de operação e administração de cada ter-
minal, observadas, sempre, as disposições gerais contidas neste Regulamento.

Art. 5º O Terminal de Transferência contará com serviços de apoio prestados através de ór-
gãos privados ou públicos, a fim de propiciar aos usuários em geral facilidades de utilização,
dentro dos objetivos propostos no artigo 3º, letra b, deste Regulamento.

Parágrafo único. A CMTC firmará instrumentos legais de acordo, se necessário, com as enti-
dades responsáveis pelos serviços especificamente prestados por órgãos públicos.

Do Horário de Funcionamento

Art. 6º O horário de funcionamento de cada Terminal será estabelecido através de norma
específica, respeitando-se a Ordem de Serviço Operacional – OSO das respectivas linhas que
operam em cada Terminal.

§ 1º O horário de funcionamento das bilheterias será determinado em função das necessida-
des operacionais de cada Terminal.

§ 2º As unidades comerciais terão seu horário de funcionamento estabelecido de comum
acordo com a CMTC, de modo a prover as condições estabelecidas no artigo 3º, letra b, des-
te Regulamento.

§ 3º A implantação, a reforma das instalações, a recepção e a circulação de mercadorias e
valores obedecerão a horários específicos, determinados individualmente, para cada Terminal,
pela CMTC.

§ 4º Os horários de funcionamento previstos nos parágrafos anteriores poderão ser alterados
pela CMTC, a seu critério, sempre que se fizer necessário.

Da Limpeza, Manutenção e Conservação

Art. 7º A limpeza, manutenção e conservação das áreas destinadas às unidades comerciais
serão de responsabilidade de seus ocupantes.

§ 1º A delimitação das áreas e espaços, para efeito deste artigo, constará de normas específicas.

§ 2º O lixo deverá ser acondicionado em recipiente apropriado, dentro das áreas e espaços
privativos ocupados, e a CMTC determinará a forma, o local e o horário de cada coleta, atra-
vés de normas específicas para cada Terminal.
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Art. 8º A limpeza, manutenção e conservação das áreas de uso comum, fachadas externas,
áreas de estacionamento, plataformas, vias de acesso e outras, dentro do perímetro de juris-
dição dos terminais, serão de responsabilidade da CMTC.

Da Cessão de Áreas para Exploração Comercial

Art. 9º A cessão de áreas, destinadas à exploração comercial será feita mediante “Termo de
Permissão de Uso”, a ser firmado entre a CMTC e as firmas que preencherem os requisitos e
exercerem atividades comerciais determinadas pela primeira.

Parágrafo único. A seleção das firmas permissionárias das áreas comerciais será feita pela
CMTC, na forma de seu Regulamento de Licitações.

Da Fiscalização

Art. 10. A CMTC fiscalizará, por meio de empregados credenciados, o cumprimento das dis-
posições deste Regulamento, das normas específicas de cada Terminal e de todos os demais
instrumentos vigentes ou a viger.

§ 1º A fiscalização de que trata este artigo abrange tudo o que diz respeito à urbanidade do
pessoal, à eficiência dos serviços disponíveis, à limpeza, à manutenção, à iluminação, bem
como ao fiel cumprimento dos atos baixados pelos órgãos competentes.

§ 2º A CMTC poderá, a qualquer momento, realizar inspeções nas áreas e/ou serviços das
empresas alocadas no Terminal.

Das Sugestões, Reclamações e Informações

Art. 11. A CMTC manterá à disposição do público, em cada Terminal, caixa de correspon-
dência destinada ao recolhimento de sugestões e reclamações dos usuários, bem como pres-
tará serviços de informações por meio de empregados credenciados.

§ 1º As sugestões ou reclamações serão consignadas em formulários próprios, depositados
nas caixas de correspondência, e recolhidas exclusivamente pela CMTC.

Capítulo II
Da Administração e Operação

Art. 12. Compete à CMTC exercer a operação e administração dos Terminais, por meios pró-
prios ou através de terceiros.

Parágrafo único. Em qualquer situação, a responsabilidade perante a Administração Munici-
pal será sempre da CMTC.

Art. 13. À CMTC compete, especificamente:
a. cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regulamento e nas normas específicas que vie-

rem a ser baixadas;
b. fazer cumprir os convênios e os contratos relativos aos Terminais;
c. proceder a levantamentos e análises e propor soluções, objetivando o bom desempenho

operacional dos Terminais;
d. exercer fiscalização sobre os serviços dos Terminais, especialmente os de limpeza, manu-

tenção, conservação e reparo, informações e outros, ligados à coordenação das atividades;
e. exercer fiscalização sobre o trânsito e/ou permanência de pessoas e equipamentos auxilia-

res das empresas operadoras de transportes, das empresas permissionárias, ou de órgãos
ligados ao Sistema de Transporte Coletivo do Município;

f. programar, estabelecer e fazer cumprir os serviços de transportes a serem prestados pe-
las empresas operadoras, determinando a tabela horária e a frota de cada linha;

g. exercer o controle sobre o cumprimento das programações horárias das linhas, com ponto
no Terminal;
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h. adotar medidas destinadas a assegurar a regularidade, o bom andamento dos serviços e
a segurança dos usuários;

i. organizar, expedir, modificar e fazer cumprir os planos de utilização das plataformas desti-
nadas à operação de embarque e desembarque;

j. expedir, modificar, e fazer cumprir as normas específicas de utilização das áreas reserva-
das para estacionamento – “Mangueiras”;

l. exercer as demais atribuições específicas e atividades inerentes à administração.

Capítulo III
Das Obrigações das Empresas de Transportes e das Firmas Permissionárias

Art. 14. As empresas de transportes e as firmas permissionárias que operam nos Terminais
cumprirão, por si e por seus empregados e/ou prepostos, entre outras, as seguintes obrigações:
a. respeitar o presente Regulamento, bem como as demais normas específicas, com referên-

cia à utilização dos Terminais;
b. zelar pela conservação e limpeza das áreas que utilizam;
c. conduzir-se com atenção e urbanidade;
d. abster-se da prática de atos atentatórios à moral, aos bons costumes e à segurança;
e. manter os empregados corretamente uniformizados e identificados de acordo com as nor-

mas baixadas pela CMTC;
f. saldar pontualmente seus compromissos com a CMTC;
g. respeitar a programação dos serviços (tabela horária e frota) determinada pela CMTC.

Art. 15. Os coletivos serão mantidos limpos, equipados e em bom funcionamento, observan-
do-se o disposto nas letras a, e e f, do artigo 29, deste Regulamento.

Art. 16. O trânsito e/ou permanência de pessoas ou de equipamentos auxiliares das empre-
sas operadoras de transporte, ou de órgãos ligados ao sistema de transporte coletivo, deve-
rão ser autorizados pela CMTC.

Art. 17. As firmas, órgãos e empresas de transporte, estabelecidos no Terminal, respondem
civilmente por si, seus empregados, auxiliares e prepostos pelos danos causados às instalações
e dependências do Terminal, sendo obrigados a reembolsar à CMTC o custo de reparação
correspondente.

Capítulo IV
Do Plano de Circulação e Estacionamento

Art. 18. As plataformas do Terminal destinam-se exclusivamente aos veículos das empresas
de transporte, em suas operações de trânsito, embarque e desembarque de passageiros.

Parágrafo único. As empresas de transporte que operarem no Terminal serão definidas pela CMTC.

Art. 19. O embarque de transporte dar-se-á exclusivamente nos pontos definidos por normas
específicas.

Art. 20. O desembarque de passageiros poderá se dar no mesmo ponto de embarque e será
definido, para cada linha, nas normas específicas.

Art. 21. Para operações de trânsito, embarque e desembarque de passageiros, o acos-
tamento dos veículos dar-se-á nos pontos previamente determinados para este tipo de
operação.

Art. 22. O motorista ao estacionar o veículo para a operação de embarque e desembarque,
deverá:
a. manter o veículo paralelo à plataforma, a uma distância de, no máximo, 30 (trinta) centímetros;
b. aplicar o freio de estacionamento;
c. desligar o motor, em caso de permanência prolongada.
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Art. 23. O veículo em trânsito no Terminal deverá:
a. deslocar-se a uma velocidade máxima de 10Km/h (dez quilômetros por hora);
b. não ultrapassar outro veículo em movimento;
c. não dificultar o trânsito dos demais veículos, impedindo a faixa de circulação ou retardan-

do a sua saída;
d. obedecer à sinalização existente.

Parágrafo único. Os veículos que prejudicarem a circulação, tenham ou não mobilidade pró-
pria, serão imediatamente removidos do local, sempre às expensas da empresa de transporte.

Art. 24. O tempo máximo de permanência dos veículos no Terminal será determinado pela CMTC.

Art. 25. No caso de Terminal possuir Mangueira – denominação dada à área reservada para es-
tacionamento de longa duração de ônibus dentro do Terminal, enquanto aguarda o momento
para entrar na plataforma – a forma e condições de sua utilização será determinada pela CMTC.

Art. 26. Em situações excepcionais, a CMTC, respeitadas as disposições legais adotará as
medidas destinadas à segurança dos usuários e a assegurar a regularidade e o bom anda-
mento dos serviços.

Das Proibições e Penalidades

Art. 27. As regras de disciplina, obrigações e restrições, estabelecidas neste Regulamento,
são aplicáveis às empresas de transporte, firmas estabelecidas, prestadoras de serviços, ór-
gãos estabelecidos e seus respectivos representantes, empregados ou funcionários em ativi-
dade no Terminal, bem como ao pessoal da CMTC.

Art. 28. As firmas, órgãos e empresas de transporte estabelecidas no Terminal estão sujeitos,
por si, seus empregados, auxiliares ou prepostos, para o eficiente desempenho das atribui-
ções explicitadas neste Regulamento, às instruções emanadas pela CMTC.

Art. 29. São proibidos nos Terminais:
a. a limpeza e o estacionamento de veículos fora da área específica;
b. a permanência de veículos particulares;
c. a presença de ônibus na plataforma, sem motorista em sua direção;
d. o embarque e desembarque de usuários fora das respectivas plataformas determinadas;
e. veículo sem identificação do número da linha do destino;
f. veículo sem letreiro de identificação da linha;
g. partida de ônibus, com portas abertas;
h. a guarda ou depósito de substância inflamável, explosiva ou corrosiva, tóxica ou de odor

sensível, mesmo na área cedida, salvo expressa autorização da CMTC;
i. o depósito, mesmo temporário, de volumes, resíduos, inclusive lixo, em áreas comuns ou

nas plataformas, salvo expressa autorização da CMTC;
j. o exercício de quaisquer atividades comerciais não autorizadas expressamente pela CMTC,

tais como o comércio ambulante de jornais, bilhetes de loteria, doces e salgadinhos, distri-
buição de panfletos, circuladores e outros;

l. o funcionamento de qualquer aparelho sonoro, de forma a prejudicar a divulgação dos avi-
sos pela rede de sonorização;

m. a ocupação de fachadas externas das áreas com cartazes, painéis, mercadorias ou quais-
quer outros objetos, em desacordo com a programação visual do Terminal, ou em desa-
cordo com o disposto nos artigos 47, 48 e 49;

n. a provocação ou participação em algazarras ou distúrbios;
o. a tomada de refeições dos empregados que trabalham exclusivamente nas dependências

do Terminal, fora dos locais apropriados;
p. o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas;
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q. partida de coletivos do Terminal, com número de passageiros superior à lotação permitida;
r. o aliciamento de passageiros, bem como a oferta de serviços de táxis ou de outro meio de

transporte pago;
s. as instalações de cabines, mesas, cadeiras, tambores e outros equipamentos não previs-

tos no projeto ou no mobiliário do Terminal.

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo, a CMTC poderá solicitar das
autoridades competentes a apreensão de material ou mercadorias.

Art. 30. A transgressão do presente Regulamento e das normas específicas de cada Terminal
acarretará às empresas de transporte ou outras firmas estabelecidas no Terminal, sem prejuízo de
outras cominações legais, respectivamente, a aplicação das penalidades previstas no RESAM –
Regulamento de Sanções e Multas, e a cassação da permissão de utilização do Terminal.

Art. 31. Qualquer irregularidade cometida por pessoal não abrangido pelo artigo 30 será re-
gistrada e comunicada pela CMTC à entidade a que estiver subordinado o infrator, ou à auto-
ridade competente.

Art. 32. Constatada a irregularidade, lavrar-se-á um “Comunicado de Infração”, em 3 (três)
vias de igual teor, devendo o infrator ou seu responsável exarar o “Ciente”, nas 2ª e 3ª vias,
sendo-lhe entregue a 1ª via no ato.

§ 1º Recusando-se o autuado a exarar o “Ciente”, os fatos serão relatados no verso do comu-
nicado, na presença de duas testemunhas, constituindo-se tal negativa em circunstância agra-
vante, na aplicação da penalidade.

§ 2º Tomando conhecimento do “Comunicado de Infração”, em se tratando de empresas ope-
radoras, o Departamento de Controle Operacional – DOP, da CMTC, aplicará a penalidade ca-
bível através de “Auto de Infração”, notificando o infrator através da 2ª via, na qual constará o
prazo para correção da irregularidade.

§ 3º Do Auto de Infração aplicado caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cin-
co) dias úteis, contados do recebimento da notificação, à Comissão de Infrações – COMIN,
órgão colegiado que exerce as funções específicas consignadas no Regulamento de Sanções
e Multas – RESAM.

Capítulo V
Dos Serviços de Apoio aos Usuários e às Empresas de Transportes

Art. 33. Entendem-se por serviços de apoio aqueles prestados por meio de instalações e
equipamentos de órgãos privados ou públicos, e outros, a fim de propiciar facilidades na uti-
lização dos Terminais, dentro dos objetivos previstos no artigo 3º deste Regulamento.

Art. 34. Os serviços de apoio, especificamente prestados por órgãos privados, poderão ser
contratados pela CMTC.

Art. 35. O sistema de sonorização será de responsabilidade da CMTC, devendo atender priori-
tária e exclusivamente à divulgação de avisos ou mensagens de comprovado interesse público.

Art. 36. Nas áreas cedidas às operadoras, poderá instalar-se, às suas expensas, sistema de
comunicação com a central de controle da operadora, mediante prévia autorização da CMTC.

Art. 37. Os serviços de segurança, de policiamento em geral, de fiscalização e de orientação
de trânsito, na área da jurisdição dos Terminais, serão desenvolvidos pelas autoridades com-
petentes, de comum acordo com a CMTC.

Parágrafo único. Para complementação deste serviço, poderá a CMTC contratar empresas
especializadas devidamente credenciadas pelas autoridades competentes.

Art. 38. Em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou agente policial que primeiro tomar
conhecimento do fato poderá autorizar, independentemente de exame do local, a imediata re-
moção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se es-
tiverem no leito da via pública e prejudicarem o tráfego.
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§ 1º Para autorizar a remoção a que se refere este artigo, a autoridade ou agente policial que
tomar conhecimento do fato lavrará boletim de ocorrência, nele consignando o fato e as tes-
temunhas que o presenciaram, nos termos da Resolução SSP n. 19, de 31 de julho de 1974.

Art. 39. Os serviços de assistência social, de proteção do menor e de assistência aos defi-
cientes físicos serão prestados pelos órgãos públicos competentes, de acordo com suas atri-
buições específicas, em estreita colaboração com a CMTC.

Art. 40. O acesso dos deficientes físicos às plataformas de embarque e desembarque será
feito por entradas especiais, destinadas exclusivamente a esse fim.

Art. 41. A CMTC promoverá os serviços de primeiros socorros e atendimentos de urgências
nos Terminais.

Art. 42. Entendem-se por serviços de primeiros socorros os auxílios imediatos prestados por
leigos a pessoas acidentadas, a doentes ou a vítimas de mal súbito.

Parágrafo único. Para a prestação dos serviços a que se refere este artigo, a CMTC contará
com um corpo de empregados devidamente treinados a cumprir as normas contidas no Ma-
nual de Primeiros Socorros.

Capítulo VI
Das Disposições Gerais

Art. 43. Os projetos de instalações das unidades comerciais, ou de serviços, deverão ser pre-
viamente submetidos à aprovação da CMTC, e nenhuma modificação poderá ser feita sem a
sua respectiva autorização.

Parágrafo único. Na elaboração dos projetos de que trata este artigo, deverão ser levados em
consideração os padrões estipulados no projeto de programação visual aprovado para cada
Terminal.

Art. 44. A potência básica de energia elétrica, assim como as necessidades de água, gás e te-
lefone, deverão estar de acordo com a atividade de cada unidade e de conformidade com o es-
tabelecido pela CMTC, cabendo a cada um de seus ocupantes a responsabilidade e o ônus de:
a. providenciar as ligações de cada um desses serviços junto às respectivas concessionárias;
b. obter e executar os projetos de distribuição de energia elétrica, prevendo tomadas e pon-

tos de luz, distribuição dos pontos de água e de telefones, de acordo com o disposto nes-
ta Seção;

c. no tocante ao consumo desses serviços, quando não houver medidores individuais, cabe-
rá ao ocupante uma quota de participação a ser definida no Termo de Permissão de Uso;

d. as unidades que necessitarem de serviço de gás poderão utilizar-se da rede da COMGÁS ou
de botijões de gás liquefeito, como alternativa, desde que obedecido o disposto nesta Seção.

Art. 45. Todas as dependências dos Terminais, inclusive as ocupadas por unidades comer-
ciais e de serviço, deverão ser seguradas contra incêndio.

Art. 46. O seguro das unidades ocupadas por terceiros será de responsabilidade do respec-
tivo ocupante, devendo conter cláusulas específicas de benefícios em favor da CMTC.

Parágrafo único. As entidades instaladas nos Terminais deverão, anualmente, apresentar à
CMTC prova de efetivação do seguro das respectivas unidades.

Art. 47. Nenhuma placa, cartaz, painel ou dispositivo de propaganda visual poderá ser insta-
lado nos Terminais sem prévia autorização da CMTC.

Art. 48. Os Terminais poderão dispor de locais e instalações próprias para a fixação de car-
tazes de exposição temporária e de promoção de eventos patrocinados por órgãos públicos,
bem como de caráter técnico, cultural, turístico ou filantrópico.

Art. 49. A exploração de propaganda comercial por meio de dispositivo visual é de exclusivi-
dade da CMTC, que poderá delegá-la a terceiros.
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Art. 50. Os usuários, ou o público em geral, quando em trânsito, permanência ou órbita aos
Terminais, respeitarão as determinações contidas neste Regulamento, no que couber, sendo-
lhes especificamente vedado:
a. transitar ou circular por áreas não permitidas, em especial pelas pistas de rolamento;
b. criar situações inseguras para si ou para terceiros;
c. desrespeitar as determinações relativas ao momento e forma de embarque e desembarque;
d. praticar atos de vandalismo contra o patrimônio da CMTC ou de terceiros.

Art. 51. Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pela CMTC, ou por ela enca-
minhados às autoridades competentes.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

DECRETO N. 24.497,
DE 31 DE AGOSTO DE 1987
REGULAMENTA A LEI N. 10.305, DE 14 DE ABRIL DE 1987,[1] QUE AUTORIZA A COMPANHIA DE

ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, A PROMOVER A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS

DESTINADOS À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, COM INSERÇÃO DE PUBLICIDADE,
NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e na conformidade do disposto no artigo 9º da Lei n. 10.305, de 14 de
abril de 1987, decreta:

Art. 1º A veiculação de publicidade mediante permissão de uso e prévia licitação de que tra-
ta a Lei n. 10.305, de 14 de abril de 1987, atenderá às condições seguintes:

I – os projetos dos equipamentos urbanos enumerados no artigo 1º da Lei n. 10.305, de
14 de abril de 1987, serão analisados pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET,
no que respeita às soluções estruturais e características físicas adotadas. A Companhia
de Engenharia de Tráfego – CET poderá solicitar parecer técnico a outros órgãos da
Prefeitura, devendo suas características constar do edital de licitação respectivo;

II – a quantidade e a localização dos equipamentos urbanos serão indicadas pela Secre-
taria Municipal de Transportes – SMT;

III – sempre que a execução de obras ou serviços públicos, bem como outras circuns-
tâncias, venham a exigir a retirada ou remoção dos equipamentos, benfeitorias ou
anúncios, caberá à Companhia de Engenharia de Tráfego – CET estabelecer prazo
para que tal providência seja tomada, sem quaisquer ônus para a Prefeitura;

IV – a instalação, execução, remoção e conservação dos equipamentos, benfeitorias e
anúncios correrão por conta direta e exclusiva do permissionário, não respondendo
a Prefeitura por quaisquer prejuízos ou danos.

Art. 2º A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET poderá permitir o uso de espaços nas
áreas de estacionamento de veículos administradas pelo órgão, para a exploração de publici-
dade por empresas que se responsabilizem pelo muramento, pela identificação dos locais e
por outros encargos, sem quaisquer ônus para a Prefeitura.

Art. 3º Nos espaços publicitários deverão constar mensagens institucionais de caráter so-
cial, educacional, cultural e outras de interesse público, que, elaboradas pela Prefeitura, serão
fornecidas pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, acompanhadas de critérios por
esta estabelecidos.

Art. 4º A permissão para a instalação de anúncios será concedida por prazo não superior a
5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do respectivo termo.
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Art. 5º Do termo de permissão, além das cláusulas usuais e de outras que resguardem o in-
teresse público, principalmente no que respeita à segurança e à proteção da paisagem urba-
na, deverá constar que o permissionário fica obrigado a responder pelos tributos devidos em
razão da atividade.

Art. 6º Findo o prazo da permissão, passarão à plena posse e propriedade do Município to-
dos os equipamentos ou benfeitorias empregados na colocação dos anúncios, independen-
temente de qualquer pagamento ou indenização.

Art. 7º Vencido o prazo de permissão para exploração de publicidade em estacionamentos,
os muros e os equipamentos destinados à identificação dos locais, da mesma forma, passa-
rão à plena posse e propriedade do Município, independentemente de qualquer pagamento
ou indenização, responsabilizando-se o permissionário por qualquer encargo registrado no
período referido.

Art. 8º Verificado o não cumprimento das condições estabelecidas, será o permissionário
advertido e, na reincidência, será revogada a permissão, passando todos os equipamentos e
benfeitorias empregados na colocação de anúncios, bem como muros e equipamentos des-
tinados à identificação dos locais de estacionamento à plena posse e propriedade da Prefei-
tura, independentemente de qualquer pagamento ou indenização.

Art. 9º Só será permitida a publicidade de bens ou atividades licenciadas, não atentatórias
à moral, aos bons costumes e à estética recomendável ao local, sendo vedadas, também, as
de natureza político-partidária ou religiosa.

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 24.497/87
[1] Vide Lei Municipal n. 10.305, de 14 de abril de 1987, à pág. 767.

LEI N. 10.379,
DE 28 DE OUTUBRO DE 1987[1]

ACRESCENTA ALÍNEAS AOS ARTIGOS 18 E 38 DA LEI N. 6.989, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1966, E DÁ PROVIDÊNCIAS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 20 de outubro de 1987, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º São procedidas as seguintes alterações nos artigos 18 e 38 da Lei n. 6.989, de 29
de dezembro de 1966, com a redação que lhes foi conferida pela Lei n. 10.211,[2] de 11 de
dezembro de 1986:

I – o artigo 18, inciso II, fica acrescido de alínea i, com este teor:
“i) da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, enquanto a empresa

executar os serviços que legalmente lhe são atribuídos”.
II – o artigo 38 fica acrescido de alínea e, com este teor:

“e) da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, enquanto a empresa
executar os serviços que legalmente lhe são atribuídos”.

Art. 2º Ficam cancelados os débitos dos impostos predial e territorial urbano relativos aos
imóveis integrantes do patrimônio da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ,
existentes na data de início de vigência desta Lei, inscritos ou não na Dívida Ativa.
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Parágrafo único. É vedada, em qualquer caso, a restituição, total ou parcial, de importâncias
pagas a esse título.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

Notas sobre a Lei n. 10.379/87
[1] Vide Lei Municipal n. 8.118, de 11 de setembro de 1974, à pág. 655.

[2] Vide Lei Municipal n. 10.211, de 11 de dezembro de 1986, à pág. 760.

DECRETO N. 24.999,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1987[1]

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

COLETIVOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e considerando o disposto na Lei n. 8.242, de 18 de agosto de 1976,[2]

e na Lei n. 7.698, de 24 de fevereiro de 1972, decreta:

Art. 1º Compete à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, na qualidade de
concessionária exclusiva dos transportes públicos sobre pneus neste Município, a emissão,
comercialização, bem como o gerenciamento técnico, administrativo, financeiro e operacional
do Vale-Transporte instituído pela Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985,[3] altera-
da pela Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987[4] e regulamentada pelo Decreto Fe-
deral n. 95.247, de 17 de novembro de 1987.[5]

Art. 2º A Secretaria Municipal de Transportes efetuará o controle da operacionalização do
sistema Vale-Transporte feita pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos, acompa-
nhando o respectivo funcionamento.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Transportes a edição de procedimentos comple-
mentares da operacionalização do sistema do Vale-Transporte.

Art. 4º Compete à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, com a anuên-
cia da Secretaria Municipal de Transportes, a prática de todos os atos que se fizerem neces-
sários ao programa de integração dos meios de transporte na área do Município de São Pau-
lo, para possibilitar a operacionalização do sistema do Vale-Transporte, respeitada a legislação
federal pertinente.

Art. 5º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente o Decreto n. 22.214, de 15 de maio de 1986.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 24.999/87
[1] Revoga o Decreto Municipal n. 22.214, de 15 de maio de 1986, vide à pág. 756.

[2] Vide Lei Municipal n. 8.242, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

[3] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

[4] Vide Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, à pág. 70.

[5] Vide Decreto Federal n. 95.247, de 17 de novembro de 1987, à pág. 71.
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DECRETO N. 25.054,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1987
AUTORIZA A CRIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO BRESSER E SUA OPERAÇÃO, A PARTIR DE 15 DE

DEZEMBRO DE 1987, PELA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ

Jânio da Silva Quadros, Prefeito de Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

Considerando a necessidade de serem remanejadas linhas de ônibus hoje alocadas no Termi-
nal Rodoviário Tietê, para reduzir a sobrecarga a que hoje está sujeito;

Considerando a construção do Terminal Rodoviário Bresser pela Companhia do Metropolita-
no de São Paulo – METRÔ;

Considerando que, nos termos da Lei Municipal n. 6.988, de 26 de dezembro de 1966,[1] com
a redação que lhe deu a Lei Municipal n. 8.684, de 14 de março de 1978,[2] a Companhia do
Metropolitano de São Paulo – METRÔ está autorizada a construir e operar, direta ou indireta-
mente, terminais de passageiros de qualquer espécie de transporte coletivo, decreta:

Art. 1º Fica criado o Terminal Rodoviário Bresser e autorizada a sua operação, a partir de 15 de
dezembro de 1987, no Bairro do Brás, à Rua Bresser s/n., entre a Ferrovia e a Rua Visconde
de Parnaíba, onde serão fixados os terminais de embarque e desembarque de passageiros das
seguintes linhas de ônibus:

I – Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A.: Arujá, Bananal, Caçapava, Cruzeiro, Gua-
rarema, Guaratinguetá, Jacareí, Moji das Cruzes, Pindamonhangaba, Piquete, São
José dos Campos, Santa Izabel, Suzano e Taubaté – Estado de São Paulo;

II – Expresso Mantiqueira Ltda.: Brasópolis e Campos do Jordão – Estado de São Paulo;
III – Expresso Maringá S/A.: Angra dos Reis e Parati – Estado do Rio de Janeiro;
IV – Expresso Rodoviário Atlântico S/A.: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Ubatu-

ba – Estado de São Paulo;
V – Viação Cometa S/A.: Lorena – Estado de São Paulo.

Art. 2º Dentro do Município de São Paulo, os itinerários das linhas que passarão a utilizar o
Terminal Rodoviário Bresser serão objeto de atos específicos, a serem expedidos pela Secre-
taria Municipal de Transportes.

Art. 3º Fica a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ autorizada a administrar
e explorar, direta ou indiretamente, o Terminal Rodoviário Bresser.

Parágrafo único. As empresas que se utilizarem do Terminal Rodoviário Bresser ficarão subor-
dinados ao Regulamento Geral de Terminais Rodoviários da Companhia do Metropolitano de
São Paulo – METRÔ, aprovado pela Prefeitura do Município de São Paulo.

Art. 4º A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ remeterá à Prefeitura do Muni-
cípio de São Paulo relatórios circunstanciados da operação do terminal, especificando horários,
número de viagens diárias realizadas por linha, número de passageiros transportados, tarifas etc.,
de acordo com normas a serem expedidas pela Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 5º As empresas que desatenderem ao disposto neste Decreto poderão ter seus ônibus
impedidos de entrar na área urbana do Município, sem prejuízo, ainda, de apreensão e remo-
ção, na forma da legislação vigente.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 25.054/87
[1] Vide Lei Municipal n. 6.988, de 26 de dezembro de 1966, à pág. 644.

[2] Vide Lei Municipal n. 8.684, de 14 de março de 1978, à pág. 697.
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PORTARIA SMT/GAB N. 152,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1987
ALTERA O INCISO V DA PORTARIA SMT N. 360, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1983[1]

O Secretário Municipal de Transportes, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
e à vista do Decreto n. 19.386/83,[2] resolve:

I – Alterar o inciso V da Portaria n. 360/83 – SMT/GAB, de 22 de dezembro de 1983,
publicada no DOM de 23 de dezembro de 1983, que passa a ter a seguinte redação:
“V – No caso de perda ou extravio da carteira, será expedida segunda via, mediante:
a. anúncios publicados pela imprensa, por duas vezes consecutivas; e
b. recolhimento aos cofres da CMTC de importância igual a 1 OTN – Obrigação do

Tesouro Nacional”.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Notas sobre a Portaria SMT/GAB n. 152/87
[1] Vide Portaria SMT n. 360, de 22 de dezembro de 1983.

[2] Vide Decreto Municipal n. 19.386, de 22 de dezembro de 1983, à pág. 751.

DECRETO N. 25.294,
DE 22 DE JANEIRO DE 1988
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DO DECRETO N. 25.054, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1987[1]

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º O artigo 1º do Decreto n. 25.054, de 25 de novembro de 1987, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criado o Terminal Rodoviário Bresser e autorizada a sua operação, a partir de
15 de dezembro de 1987, no Bairro do Brás, à Rua Bresser s/n., entre a Ferrovia e a Rua
Visconde de Parnaíba, onde serão fixados os terminais de embarque e desembarque de
passageiros das seguintes linhas de ônibus:

I – Viação Campo Belo Ltda.: Bambuí, Campo Belo, Formiga e Perdões;
II – Auto Viação Cambuí Ltda.: Camanducaia, Cambuí e Extrema;
III – Viação Cometa S/A.: Belo Horizonte;
IV – Empresa Gontijo de Transportes Ltda.: Curvelo, Espinosa, Janaúba, Montalvânia,

Montes Claros, Porteirinha e Sete Lagoas;
V – Impala Auto Ônibus S/A.: Belo Horizonte;
VI – Monte Castelo Transporte Coletivo Ltda.: Barbacena, Barroso, Conselheiro Lafaiete,

Itumirim, Itutinga, Nazareno, Ouro Preto e São João Del-Rey;
VII – Viação São Cristóvão Ltda.: Carmo da Mata, Divinópolis, Itaúna, Oliveira e Pará de Minas;

VIII – Empresa de Transporte Santa Teresinha Ltda.: Boa Esperança, Colônia Bertoldo,
Três Pontas e Varginha;

IX – Transul Transportes Coletivos Ltda.: Borda da Mata, Cambuquira, Campanha, Itaju-
bá, Lambari, Ouro Fino, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Três Corações;

X – Expresso Vera Cruz Ltda.: Carmo da Cachoeira, Lavras e Nepomuceno;
XI – Auto Viação Bragança Ltda.: Pouso Alegre, Ouro Fino e Varginha;
XII – Expresso Gardênia Ltda.: Ouro Fino;
XIII – Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A.: Itajubá”.
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 25.294/88
[1] Vide Decreto Municipal n. 25.054, de 25 de novembro de 1987, à pág. 779.

LEI N. 10.431,
DE 29 DE FEVEREIRO DE 1988
INSTITUI O VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 26 de fevereiro de 1988, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º É instituído o vale-transporte para os servidores públicos municipais.

Art. 2º São considerados servidores municipais, para efeito desta Lei:
I – os funcionários efetivos ou ocupantes de cargos em comissão e os servidores admi-

tidos ou contratados da Prefeitura, do Tribunal de Contas do Município, e da Câma-
ra Municipal de São Paulo;

II – os servidores das Autarquias Municipais.

Art. 3º O vale-transporte constitui benefício que será concedido pela Administração a seus
servidores, para utilização efetiva em despesas de deslocamento da residência para o traba-
lho e vice-versa.

Parágrafo único. O deslocamento de que trata este artigo compreende a soma dos compo-
nentes da viagem do servidor, por um ou mais meios de transportes, entre sua residência e o
local de trabalho.

Art. 4º O vale-transporte é aplicável a todas as formas de transporte coletivo público ur-
bano, ou ainda, intermunicipal com características semelhantes ao urbano, em linhas re-
gulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos
e especiais.

Art. 5º O vale-transporte será custeado:
I – pelo servidor, em parcela equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico ou pa-

drão de vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens; e
II – pela Administração, no que exceder a parcela cabente ao servidor.

Art. 6º Para fazer jus ao vale-transporte, o servidor deverá manifestar opção por escrito, em
requerimento padronizado e distribuído a todas as unidades, do qual constarão:

I – o endereço residencial do servidor;
II – os serviços e meios de transporte necessários ao deslocamento residência-trabalho

e vice-versa;
III – autorização do servidor para o desconto, em folha de pagamento, da parcela de 6%

(seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, nas condições desta Lei;
IV – compromisso a ser firmado pelo servidor, sob responsabilidade, de que somente uti-

lizará o vale-transporte para o seu próprio e efetivo deslocamento residência-traba-
lho e vice-versa;

V – outros elementos que se recomendarem à concessão e utilização adequada do
vale-transporte.
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Art. 7º O desconto da parcela de 6% (seis por cento), de que trata o artigo 5º desta Lei, terá
por base o período a que se refere o pagamento do salário ou vencimento, e se processará
na ocasião deste.

Parágrafo único. Nos casos em que a despesa se situe aquém da parcela de 6% (seis por
cento), que compete ao servidor, o desconto far-se-á de acordo com o número de vales efe-
tivamente concedidos.

Art. 8º O vale-transporte será concedido por prazo indeterminado.

Parágrafo único. O benefício ficará sustado durante as férias, licenças ou afastamentos, a
qualquer título, sendo restabelecido quando do retorno do servidor.

Art. 9º A distribuição ou a utilização indevida do vale-transporte caracteriza falta grave, su-
jeitando o responsável às penalidades previstas em lei, assim como à suspensão ou cassa-
ção definitiva do benefício.

Parágrafo único. As concessões serão suspensas nos casos em que se verificarem irregularidades
na distribuição ou na utilização do vale-transporte, até a apuração dos fatos e responsabilidades.

Art. 10. O benefício do vale-transporte cessará:
I – por expressa desistência do servidor;
II – pela exoneração, dispensa, aposentadoria, demissão, falecimento ou qualquer outro

ato que implique exclusão do serviço público municipal;
III – pela sua cassação, em conformidade com o artigo 9º.

Art. 11. O vale-transporte, no que se refere à contribuição da Administração:
I – não tem natureza salarial ou de vencimento, nem se incorpora à remuneração do ser-

vidor para quaisquer efeitos;
II – não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária, hospitalar ou do Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço;
III – não é considerado para efeito da gratificação de Natal;
IV – não configura rendimento tributável do servidor.

Art. 12. Os procedimentos relativos à implantação do vale-transporte serão regulamentados
por decreto.

Art. 13. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

DECRETO N. 25.747,
DE 15 DE ABRIL DE 1988
ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 3º DO DECRETO N. 21.433, DE 10 DE OUTUBRO DE

1985,[1] E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º O artigo 3º do Decreto n. 21.433, de 10 de outubro de 1985, fica acrescido de pa-
rágrafo único, com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Nos ônibus equipados com grades protetoras junto à catraca, será per-
mitida a entrada e saída dos policiais-militares pela porta dianteira”.
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Art. 2º Aplicam-se à Guarda Civil Metropolitana as disposições deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 25.747/88
[1] Vide Decreto Municipal n. 21.433, de 10 de outubro de 1985, à pág. 754.

DECRETO N. 27.221,
DE 27 DE OUTUBRO DE 1988
SUSPENDE, TEMPORARIAMENTE, O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO REFERENTE À OPERAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO N. 23.182, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1986[1]

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Considerando o novo aumento de 26% (vinte e seis por cento) sobre o preço do óleo diesel,
decretado a partir do dia de hoje;

Considerando as altas taxas inflacionárias que assolam o País, afetando custos e orçamen-
tos, inclusive das empresas que operam o transporte coletivo urbano no Município;

Considerando, ainda, que a Administração não pretende impor novo sacrifício à população,
com aumento das tarifas do transporte coletivo, decreta:

Art. 1º Fica suspenso, temporariamente, a partir da publicação deste Decreto, o pagamento
da remuneração referente à operação e fiscalização prevista no Decreto n. 23.182, de 12 de
dezembro de 1986.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 27.221/88
[1] Vide Decreto Municipal n. 23.182, de 12 de dezembro de 1986, à pág. 761.

DECRETO N. 27.223,
DE 28 DE OUTUBRO DE 1988
AUTORIZA A CRIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO BARRA FUNDA E SUA OPERAÇÃO, 
A PARTIR DE 5 DE NOVEMBRO DE 1988, PELA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

Considerando a necessidade de serem remanejadas linhas de ônibus alocadas no Terminal
Rodoviário Tietê, atualmente denominado Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto,
para reduzir a sobrecarga de veículos e passageiros a que hoje está sujeito;

Considerando a construção do Terminal Rodoviário Barra Funda pela Companhia do Metro-
politano de São Paulo – METRÔ;
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Considerando que, nos termos da Lei Municipal n. 6.988, de 26 de dezembro de 1966,[1] com
redação que lhe deu a Lei Municipal n. 8.684, de 14 de março de 1978,[2] a Companhia do
Metropolitano de São Paulo – METRÔ está autorizada a construir e operar, direta ou indireta-
mente, terminais de passageiros de qualquer espécie de transporte coletivo, decreta:

Art. 1º Fica criado o Terminal Rodoviário Barra Funda e autorizada a sua operação, a partir de
5 de novembro de 1988, no Bairro da Barra Funda, à Rua Bento Teobaldo Ferraz, entre a Aveni-
da Thomaz Edison, o Viaduto Antártica e a Ferrovia, onde serão fixados os terminais de embar-
que e desembarque de passageiros das linhas de ônibus que se destinam ao sul do Estado de
São Paulo, às regiões próximas de Sorocaba e da Represa de Jurumirim e ao Estado do Paraná.

Art. 2º Dentro do Município de São Paulo, os itinerários das linhas que passarão a utilizar o
Terminal Rodoviário Barra Funda serão objeto de atos específicos, a serem expedidos pela Se-
cretaria Municipal de Transportes.

Art. 3º Fica a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ autorizada a administrar
e explorar, direta ou indiretamente, o Terminal Rodoviário Barra Funda.

Parágrafo único. As empresas que se utilizarem do Terminal Rodoviário Barra Funda ficarão
subordinadas ao Regulamento Geral de Terminais Rodoviários da Companhia do Metropolitano
de São Paulo – METRÔ, aprovado pela Prefeitura do Município de São Paulo.

Art. 4º A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ remeterá à Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo relatórios circunstanciados da operação do terminal, especificando horá-
rios, número de viagens diárias realizadas por linha, número de passageiros transportados e
tarifas, de acordo com normas a serem expedidas pela Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 5º As empresas que desatenderem ao disposto neste Decreto poderão ter seus ônibus
impedidos de entrar na área urbana do Município, sujeitos, ainda, à apreensão e remoção, na
forma da legislação vigente.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 27223/88
[1] Vide Lei Municipal n. 6.988, de 26 de dezembro de 1966, à pág. 644.

[2] Vide Lei Municipal n. 8.684, de 14 de março de 1978, à pág. 697.

LEI N. 10.676,
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1988
APROVA O PLANO-DIRETOR, INSTITUI O SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Jânio da Silva Quadros, Prefeito do Município de São Paulo, nos termos do disposto no arti-
go 26 do Decreto-lei Complementar Estadual n. 9, de 31 de dezembro de 1969, sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Capítulo I
Da Finalidade e da Abrangência

Art. 1º Esta Lei aprova o Plano-Diretor e institui o Sistema de Planejamento do Município de
São Paulo, com o propósito de melhorar a qualidade de vida de seus moradores, ampliar e
tornar mais eficientes as atividades econômicas e resguardar o meio ambiente, mediante o
menor custo social possível.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1988

784 O



Art. 2º O Plano-Diretor constitui instrumento orientador dos processos de transformação do
espaço urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referência para a ação de todos os
agentes públicos e privados que atuam na Cidade.

Art. 3º O Plano-Diretor abrange os objetivos estratégicos, os objetivos e diretrizes gerais de
estrutura urbana, os objetivos e diretrizes por áreas diferenciadas de planejamento e os ins-
trumentos para sua implantação.

Parágrafo único. Fazem parte integrante desta Lei e do Plano-Diretor 2 (duas) Pranchas, PD1
(Anexo I) e PD2 (Anexo II), que representam graficamente as diretrizes adotadas.

Art. 4º Entende-se por Sistema de Planejamento o conjunto de órgão, normas, recursos hu-
manos e técnicos, voltados à coordenação da ação planejada do Poder Público, à integração
entre os diversos programas setoriais e à dinamização e modernização da ação governamental.

Capítulo II
Dos Objetivos Estratégicos

Art. 5º Constituem objetivos estratégicos do Plano-Diretor e do Sistema de Planejamento:
I – elevar substancialmente o padrão de vida urbana, particularmente no que se refere à

educação, à saúde, à cultura, às condições habitacionais e aos serviços públicos de
forma a reduzir as desigualdades que atingem diferentes camadas da população e
regiões da cidade;

II – elevar a qualidade do meio ambiente urbano e resguardar os recursos naturais e o
patrimônio cultural;

III – aumentar a eficiência econômica da cidade, de forma a ampliar os benefícios sociais
e reduzir os custos de investimentos e operacionais dos setores públicos e privados;

IV – aumentar a eficácia da ação governamental, mediante a coordenação e a comple-
mentaridade das ações dos 3 (três) níveis de governo;

V – ampliar a arrecadação municipal, de forma a resgatar o déficit de equipamentos e
serviços municipais;

VI – ampliar e agilizar as formas de participação da iniciativa privada em empreendimen-
tos de interesse público;

VII – ampliar a transferência da ação do Governo.

Capítulo III
Dos Objetivos e das Diretrizes Gerais da Estrutura Urbana

Art. 6º Os objetivos e diretrizes gerais da estrutura urbana referem-se à urbanização, à ha-
bitação, às atividades econômicas, aos grandes equipamentos, ao meio ambiente, aos trans-
portes e ao sistema viário.

Parágrafo único. Os objetivos e diretrizes de que trata este artigo estão representados de for-
ma indicativa na Prancha PD1 (Anexo I), integrante desta Lei.

Art. 7º O objetivo geral quanto à urbanização é concentrar o crescimento da cidade na
área já urbanizada, dotada de serviços, infra-estrutura e equipamentos, de forma a otimizar
o aproveitamento da capacidade instalada e reduzir os seus custos, através das seguintes
diretrizes:

I – manter como limite à expansão da área urbanizada o perímetro urbano legal em vi-
gor, atendida a legislação municipal vigente para a Zona Rural do Município, reven-
do-a no que se refere ao uso e ocupação da implantação industrial;

II – promover o adensamento, acelerando a ocupação e a intensificação do uso do solo
na área urbana, de acordo com critérios por áreas diferenciadas de planejamento,
dispostos no Capítulo IV desta Lei, e redirecionando o crescimento para o quadran-
te leste do Município.
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Art. 8º Os objetivos gerais referentes à habitação de interesse social são:
I – promover a implantação de projetos de habitação de interesse social, assegurando

níveis adequados de acessibilidade e de serviços de infra-estrutura básica, de acor-
do com as diretrizes desta Lei;

II – criar condições para a participação da iniciativa privada na produção de habitações
de interesse social, através de incentivos normativos ou mediante projetos integrados;

III – aprimorar os mecanismos que possibilitem a destinação de terras e a obtenção de
equipamentos, infra-estrutura ou unidades habitacionais de interesse social.

Art. 9º Os objetivos e diretrizes gerais quanto às atividades econômicas são:
I – objetivos:

a. induzir a instalação de comércio e serviços de âmbito local e regional, através da des-
centralização e da consolidação de subcentros e corredores de comércio e serviços;

b. ordenar a instalação, em locais acessíveis, de estabelecimentos industriais, com o
propósito de estimular o desenvolvimento urbano, garantindo a qualidade de vida
e preservando o meio ambiente;

c. incentivar a criação de empregos próximos à moradia.
II – diretrizes:

a. promover a compatibilização entre as normas municipais e estaduais referentes ao uso
e ocupação do solo, para fins industriais, em especial para possibilitar a instalação de
indústrias não poluentes de grande porte em zonas definidas pela Municipalidade;

b. estimular a implantação de indústrias de pequeno porte, não poluentes, em toda a
área urbanizada, preservando as áreas predominante e estritamente residenciais;

c. incentivar a instalação das indústrias de tecnologia de ponta, não poluentes, sobre-
tudo na área consolidada, como tal definida no artigo 13, item I, da presente Lei;

d. estimular a implantação de indústrias de grande e médio porte, não poluentes, na
sub-região leste do Município, através da implantação de zonas industriais;

e. manter e consolidar as áreas industriais existentes ao longo dos rios Tietê, Taman-
duateí e Pinheiros;

f. rever a oferta de áreas industriais nas zonas sul e sudoeste do Município, estimu-
lando o uso residencial, mediante mecanismo de troca, referidos no artigo 27, item
I, desta Lei.

Art. 10. O objetivo geral, quanto aos grandes equipamentos, é orientar a sua localização, por
provocarem grande impacto sobre a estrutura urbana, sobretudo no sistema viário, na rede de
transporte coletivo e no meio ambiente, através das seguintes diretrizes:

I – rever a legislação, com o objetivo de definir a classificação dos equipamentos segun-
do o porte, o impacto gerado e sua função local, metropolitana ou regional;

II – estimular a implantação de grandes equipamentos ao longo dos corredores de trans-
porte coletivo, revendo as normas de uso e ocupação do solo;

III – promover o acesso integrado da rede de transporte coletivo com grandes equipa-
mentos, mediante vias e pistas especiais, se necessário.

Art. 11. Os objetivos gerais quanto ao meio ambiente são:
I – preservar os recursos naturais e o patrimônio ambiental existentes no Município, em

particular os hídricos, as reservas naturais, o relevo, o solo e as áreas com vegeta-
ção significativa, através das seguintes diretrizes:
a. manter e ampliar o Sistema de Áreas Verdes, constituído por áreas de proprieda-

de pública ou particular, delimitadas pela Prefeitura, tendo em vista implantar ou
preservar arborização e ajardinamento;

b. promover a incorporação de áreas verdes particulares ao Sistema de Áreas Ver-
des, inclusive através da transferência de potencial construtivo, ou da isenção to-
tal ou parcial dos impostos, conforme o interesse público o exigir;
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c. estimular a participação de terceiros quanto à ampliação e manutenção de áreas
verdes e outros espaços ajardinados ou arborizados, inclusive mediante incenti-
vos, e controlado, sempre, o cumprimento de sua finalidade;

d. preservar a vegetação arbórea existente no Município, definida no cadastramento
próprio;

e. manter e ampliar política de arborização de ruas;
f. adequar o uso e a ocupação do solo urbano às restrições geomorfológicas, do sí-

tio, em especial no que se refere ao parcelamento do solo em áreas com declivida-
de superior a 30% (trinta por cento) e em terrenos com alto potencial de erosão;

g. impedir a ocupação das cabeceiras de drenagem, preservando a vegetação exis-
tente e exigindo sua recuperação, nos casos críticos de degradação;

h. controlar a ocupação dos fundos de vale, garantindo uma faixa reservada de ter-
reno suficiente para implantar sistema de drenagem, sistema de áreas verdes e,
quando for o caso, obras do sistema viário;

i. promover a redução dos níveis de impermeabilização dos solo, por meio de incen-
tivo e de educação, e revendo os atuais índices para a zona rural;

j. exigir a elaboração de Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA para
todos os empreendimentos de grande efeito na área urbana, avaliando sua ade-
quação aos dispositivos desta Lei.

II – preservar os espaços naturais e construídos considerados patrimônio histórico-cul-
tural e sítios consagrados como referências urbanas;

III – melhorar os padrões de qualidade ambiental, através das seguintes diretrizes:
a. aperfeiçoar o controle sobre os níveis de poluição do ar, da água, do solo, sono-

ra e visual;
b. exigir a recuperação de recursos naturais degradados por ação do homem ou da

natureza;
c. ampliar as áreas destinadas ao uso coletivo de lazer ativo e contemplativo.

Parágrafo único. Entende-se por empreendimento de grande efeito, além daqueles explicita-
dos por norma federal os grandes equipamentos referidos no artigo 10 desta Lei e mais os
equipamentos do sistema estrutural viário e de transporte coletivo, os conjuntos habitacionais
acima de 400 (quatrocentas) unidades e as operações urbanas com área de intervenção aci-
ma de 10 (dez) hectares.

Art. 12. Os objetivos e diretrizes gerais referentes ao transporte e ao sistema viário são:
I – desenvolver um sistema de transporte coletivo prevalente sobre o transporte indivi-

dual, através das seguintes diretrizes:
a. assegurar a unidade da aglomeração urbana enquanto conjunto físico, econômi-

co e social, de forma a induzir a uma estrutura compatível com os objetivos esta-
belecidos nesta Lei;

b. assegurar um satisfatório padrão de acessibilidade geral aos habitantes da cida-
de e a interligação eficiente entre o centro principal, os subcentros de comércio e
serviços e as zonas industriais;

c. promover a implantação de um sistema principal de transporte de passageiros in-
tegrado física, operacional e tarifariamente, compreendendo a rede metroviária, as
linhas de subúrbio e de trolebus e os corredores de transporte coletivo;

d. ampliar a cobertura territorial e o nível de serviço das linhas de ônibus alimentado-
ras com pontos iniciais na periferia;

e. implantar, a curto prazo, o tratamento prioritário para transporte coletivo nos cor-
redores, utilizando pista segregada, onde conveniente;

f. promover, junto aos órgãos competentes, a implantação integrada das medidas
necessárias para a utilização plena do sistema sobre trilhos, mediante a comple-
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mentação da rede básica do Metrô, a ampliação de capacidade das linhas de su-
búrbio e a melhoria da qualidade dos seus serviços.

II – melhorar a qualidade do sistema viário e dos serviços de transporte coletivo, com-
preendendo a segurança, a rapidez, o conforto e a regularidade, através das seguin-
tes diretrizes:
a. aperfeiçoar o gerenciamento dos serviços, de forma a reduzir e controlar os custos;
b. remunerar as empresas operadoras de transporte coletivo de acordo com os custos

reais;
c. estabelecer programas e projetos de proteção à circulação de pedestres e de gru-

pos específicos, tais como idosos, deficientes físicos e crianças;
d. adotar política de estímulo à destinação de áreas para estacionamento de veícu-

los, inclusive através de incentivos próprios, com objetivos de otimizar a utilização
do sistema viário.

III – estruturar um sistema principal de transporte de carga que articule os terminais regio-
nais, as zonas industriais e atacadistas de relevância, através das seguintes diretrizes:
a. implantar uma rede contínua de via de média e alta capacidades, separadas da

rede de transporte coletivo, para utilização dos veículos de carga;
b. implantar medidas para melhorar o desempenho das áreas de geração, armaze-

nagem e transbordo de carga;
c. estimular a implantação de novos terminais de carga em locais de fácil acesso às

rodovias e compatíveis com o uso de solo e com o sistema de transporte;
d. exigir espaços adequados para estacionamento de veículos de carga, dentro dos

lotes utilizados para as atividades referidas na alínea b deste item.
IV – transformar, gradativamente, a atual estrutura viária radioconcêntrica, mediante inter-

ligações transversais que integrem os elementos estruturais da cidade através da im-
plantação de obras de complementação do sistema viário principal e, em especial,
as vias perimetrais e intersetoriais, notadamente as ligações entre as áreas preferen-
ciais para adensamento urbano e os pólos de emprego.

Capítulo IV
Dos Objetivos e das Diretrizes por Áreas Diferenciadas de Planejamento

Art. 13. Os objetivos e diretrizes específicos de urbanização são apresentados por 3 (três)
áreas diferenciadas de planejamento, a saber:

I – Área Consolidada, caracterizada pelo elevado potencial urbano, dado pela disponibi-
lidade e concentração de infra-estrutura básica, equipamentos, boa acessibilidade e
concentração de atividades de comércio e serviços;

II – Área Intermediária, caracterizada por apresentar potencial de urbanização subapro-
veitado e sistema viário, transportes, comércio e serviços insuficientes, com existên-
cia de vazios urbanos;

III – Área Periférica, caracterizada pela predominância de baixo padrão de urbanização,
dispersão e descontinuidade de ocupação, carência de infra-estrutura e de serviços
urbanos.

Parágrafo único. As áreas diferenciadas de planejamento definidas neste artigo estão indica-
das na Prancha PD2 (Anexo II), integrante desta Lei.

Art. 14. Os objetivos e diretrizes de urbanização da Área Consolidada são:
I – objetivos:

a. orientar e intensificar o adensamento e a diversificação do uso do solo, de forma
a otimizar a utilização dos equipamentos e infra-estrutura instalados, a controlar a
concentração de atividades e edificações e a minimizar seu impacto sobre o meio
ambiente, do ponto de vista da aeração, poluição e congestionamento;
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b. privilegiar a instalação de atividades comerciais e de serviço de caráter metropoli-
tano e regional e ordenar a instalação de atividades industriais.

II – diretrizes:
a. condicionar o adensamento e a diversificação de uso aos seguintes critérios:

1. aumento de espaços livres no interior dos lotes, assegurando, em casos espe-
ciais, a circulação pública de pedestres;

2. capacidade do sistema viário local;
3. capacidade dos sistemas de infra-estrutura;
4. oferta de serviços públicos;
5. adequação de normas para assegurar espaços para estacionamento;
6. aumento de áreas verdes.

b. implementar equipamentos públicos em função da diversificação de usos e da
qualidade ambiental;

c. facilitar a articulação e a integração entre as diferentes subáreas da Área Consoli-
dada, através de medidas operacionais eficazes de transportes;

d. implantar ligações perimetrais, de forma a retirar o tráfego de passagem da área
central, diminuindo seu congestionamento;

e. ampliar a capacidade dos principais corredores de tráfego, prioritariamente atra-
vés de faixas exclusivas para o transporte coletivo;

f. definir regulamentação de tráfego e estacionamento de caminhões em áreas de
concentração de comércio e indústria;

g. promover operações urbanas, entendidas, para os efeitos desta Lei, como ação con-
junta dos setores público e privado, destinadas à melhoria do padrão de urbanização;

h. facilitar a instalação física de forma concentrada de atividades de comércio e ser-
viços da mesma natureza;

i. estimular a localização disseminada de indústrias de pequeno porte, não poluen-
tes, sobretudo as de tecnologia de ponta.

Art. 15. Os objetivos e diretrizes de urbanização da Área Intermediária são:
I – objetivos:

a. adensar de forma controlada o uso e a ocupação do solo, objetivando melhor
aproveitamento do potencial de urbanização existente, minimizando a necessidade
de novos investimentos em infra-estrutura e garantindo a aeração do espaço
urbano e baixos níveis de poluição ambiental;

b. ordenar e estimular a implantação de atividades industriais e de comércio e servi-
ço de âmbito local e diversificado.

II – diretrizes:
a. estimular a ocupação de áreas vazias e subaproveitadas, criando mecanismos que

induzam eficazmente o uso de terrenos ociosos, como o Imposto Territorial Pro-
gressivo, a transferência do potencial construtivo entre lotes da mesma quadra e
a urbanização compulsória;

b. estimular o adensamento em áreas a serem determinadas, condicionado aos se-
guintes critérios:
1. aumento de espaços livres no interior dos lotes;
2. capacidade do sistema viário local;
3. capacidade dos sistemas de infra-estrutura;
4. controle sobre a densidade de habitações por área de terreno;
5. aumento de áreas verdes;
6. adequação de normas para assegurar espaços para estacionamento.
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c. `implementar política para implantação de equipamentos e espaços públicos com-
patíveis com a intensidade do adensamento proposto;

d. articular a complementação da infra-estrutura, prioritariamente em áreas previstas
para adensamento;

e. promover operações urbanas;
f. implementar política de apoio ao desenvolvimento de subcentros de comércio e

de serviços já estruturados para garantir e reforçar sua função polarizadora;
g. priorizar, ao longo dos corredores estruturais de transporte coletivo, o comércio e

serviços diversificados;
h. estimular a implantação de estabelecimentos industriais de médio e pequeno por-

te, sobretudo no quadrante leste do Município, delimitado pelos rios Tietê e Ta-
manduateí;

i. estimular a implantação disseminada de pequenas e médias indústrias não poluentes.

Art. 16. Os objetivos e diretrizes de urbanização da Área Periférica são:
I – objetivos:

a. priorizar o assentamento habitacional da população de baixa renda, garantidas as
condições de habitabilidade;

b. consolidar e estruturar o processo de ocupação do solo, com o objetivo de que a
mesma ocorra de forma equipada, e garantir junto aos limites da zona urbana, zo-
nas de ocupação horizontal que propiciem a transição entre os usos urbano e rural;

c. estruturar internamente a área periférica, através da melhoria das ligações viárias
e de transporte, estabelecendo vinculações com o restante da Cidade, obedeci-
das as diretrizes de contenção da expansão da área urbanizada e do direciona-
mento do seu crescimento;

d. orientar a localização das atividades comerciais e de serviços de âmbito local e es-
timular a implantação de atividades industriais.

II – diretrizes:
a. estabelecer normas urbanísticas que regulem a implantação de unidades habita-

cionais agrupadas verticalmente e de conjuntos residenciais, condicionando-os à
implantação da infra-estrutura necessária, especialmente o tratamento adequado
do esgoto sanitário;

b. condicionar a implantação dos empreendimentos imobiliários não destinados à
habitação de interesse social a normas que garantam o controle da densidade,
tais como a fixação de lote mínimo e a cota mínima de terreno por habitação;

c. implementar programas de recuperação da urbanização periférica que conjuguem
ampliação das redes de infra-estrutura e de equipamentos sociais com projetos
habitacionais;

d. recuperar áreas urbanas em processo de deterioração física, reduzindo os fatores
geradores das enchentes e de processos erosivos do solo;

e. aumentar as áreas verdes de lazer, tendo em vista a melhoria da qualidade ambiental;
f. priorizar as obras de complementação das vias locais de alimentação do sistema

viário principal e propugnar pela modernização das linhas ferroviárias de subúrbio
que alcançam a periferia nas direções Leste-Oeste;

g. controlar a implantação e os melhoramentos em vias e em novas linhas de trans-
porte que possam contribuir para a expansão da área urbana além dos limites fi-
xados no artigo 7º, item I, e estabelecer restrições adequadas ao uso do solo,
quando indispensáveis à sua implantação;

h. ampliar a cobertura territorial das linhas de ônibus alimentadoras, com pontos ini-
ciais na periferia e pontos finais em terminais de transferência, de onde partirão as
linhas tronco-radiais e as interterminais;

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1988

790 O



i. estimular o desenvolvimento de subcentros embrionários em áreas subatendidas
de comércio e serviços;

j. priorizar, ao longo dos corredores estruturais de transporte de massa, o comércio
e serviços diversificados e habitações multifamiliares;

l. criar incentivos à instalação de grandes e médias indústrias não poluentes, sobre-
tudo no quadrante leste, ao longo da Estrada do Pêssego;

m. estimular a implantação disseminada de pequenas indústrias não poluentes.

Capítulo V
Do Sistema de Planejamento

Seção I
Composição e Atribuições

Art. 17. Compõem o Sistema de Planejamento, como órgãos de apoio e informação ao Pre-
feito, para as decisões referentes à ação municipal:

I – as Secretarias Municipais e os órgãos da Administração Indireta Municipal;
II – a Comissão Normativa da Legislação Urbanística – CNLU;
III – os Conselhos Regionais de Planejamento – CRPs.

Art. 18. São atribuições das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Indireta
Municipal: elaborar as propostas de planos setoriais próprios, contendo os padrões mínimos,
os níveis de atendimento, as metas a serem atendidas na implantação dos serviços públicos
e dos equipamentos sociais, as propostas de recursos necessários e a indicação de possíveis
fontes de financiamento.

Art. 19. À Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA, além das suas atribuições atuais,
compete:

I – propor o desdobramento normativo decorrente da presente Lei;
II – compatibilizar as propostas de planos setoriais referidas no artigo 18, e elaborar a

Proposta Orçamentária para, após aprovação pelo Prefeito, ser encaminhada à Câ-
mara Municipal;

III – elaborar relatório anual sobre a evolução urbana do Município em relação às diretri-
zes desta Lei, a ser apresentado à Câmara Municipal juntamente com a Mensagem
sobre a situação do Município;

IV – analisar e emitir parecer sobre Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA,
citado no artigo 11, item I, alínea j.

Art. 20. À Comissão Normativa da Legislação Urbanística – CNLU, da Secretaria Municipal do
Planejamento – SEMPLA, além de incorporar as competências do Conselho Orientador do Plane-
jamento – COPLAN, criado pelo artigo 1º da Lei n. 7.694, de 7 de janeiro de 1972, e da Comissão
de Zoneamento, criada pelo artigo 1º da Lei n. 7.694, de 7 de janeiro de 1972, e modificada pelas
Leis n. 9.841, de 4 de janeiro de 1985 e n. 10.464, de 11 de abril de 1988, compete:
a. analisar questões de aplicação do Plano-Diretor;
b. emitir parecer sobre proposta de alteração do Plano-Diretor;
c. aprovar projetos de Operação Urbana, de acordo com a legislação específica referida no

artigo 27, item II, desta Lei;
d. acompanhar a aplicação desta Lei, sugerindo a adoção de medidas que entender neces-

sárias.

Art. 21. Ficam criados, junto às Administrações Regionais, os Conselhos Regionais de Pla-
nejamento – CRPs, de caráter consultivo, que presididos pelo Administrador Regional, com-
põem-se de representantes da Secretaria das Administrações Regionais – SAR e da Secreta-
ria Municipal do Planejamento – SEMPLA, dos setores regionalizados das Secretarias Munici-
pais e dos setores legalmente organizados da comunidade local.
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Art. 22. Ao Conselho Regional de Planejamento – CRP compete acompanhar, no âmbito da
área respectiva, a aplicação das diretrizes do Plano-Diretor e da Legislação de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo, sugerindo modificações, medidas e prioridades, inclusive no que se
refere a obras e serviços.

Seção II
Diretrizes

Art. 23. As diretrizes do Sistema de Planejamento visam a realizar os objetivos estratégicos
estabelecidos no Capítulo II.

Parágrafo único. As diretrizes referentes aos objetivos físico-ambientais constam dos Capítu-
los III e IV.

Art. 24. As diretrizes para melhorar a eficiência econômica da cidade, nos termos do artigo
5º, item III, são:

I – transferir para o setor privado da economia, quando conveniente ao interesse público, a
operação de determinados serviços municipais, ressalvado seu controle pela Prefeitura;

II – descentralizar a prestação de serviços públicos, ampliando os encargos das Admi-
nistrações Regionais;

III – reformular a organização dos órgãos municipais, objetivando aumentar sua eficiência
e promover sua adequação aos objetivos e diretrizes desta Lei;

IV – promover a formação e o treinamento de pessoal para aperfeiçoar sua eficiência e desem-
penho funcional, de forma a valorizá-lo e aprimorar sua comunicação com os cidadãos;

V – ampliar e aperfeiçoar o uso da informática na Administração, em todos os níveis;
VI – promover, de forma sistemática, o desenvolvimento de tecnologia relacionada com

as atividades urbanas.

Art. 25. As diretrizes para a coordenação e complementaridade das ações dos 3 (três) níveis
de governo, de acordo com o disposto no artigo 5º, item IV, são:

I – promover a articulação dos órgãos municipais com os órgãos federais e estaduais;
II – celebrar convênios com a União, o Estado e os Municípios vizinhos, por área de atua-

ção, por programas ou projetos específicos;
III – articular a delegação e a transferência de atribuições entre os vários níveis de governo;
IV – incentivar a concentração física de agências e postos de entidades de prestação de

serviços públicos e sociais em subcentros de comércio e serviços;
V – promover a articulação com órgãos federais e estaduais, visando a compatibilizar as

leis e regulamentos dos 3 (três) níveis de governo, em particular no que se refere ao de-
senvolvimento industrial, à política de transporte coletivo e à política de meio ambiente.

Art. 26. As diretrizes para ampliar a arrecadação municipal, de acordo com o artigo 5º, item V, são:
I – atingir o potencial máximo dos tributos municipais, mediante atualização dos cadas-

tros fiscais e dos valores venais, buscando aproximação com valores de mercado e
conseqüente revisão da Planta Genérica de Valores;

II – obter a correção monetária das prestações dos tributos municipais;
III – rever a política de isenções e descontos dos tributos municipais, respeitando o inte-

resse municipal;
IV – aperfeiçoar a fiscalização tributária e a cobrança de tributos em atraso;
V – adaptar as normas tributárias municipais para aplicar novos mecanismos fiscais rela-

cionados com as diretrizes de desenvolvimento urbano, estabelecidas por legislação
superior;

VI – buscar, permanentemente, a reformulação mais justa da distribuição da Receita Tri-
butária Nacional, visando capacitar os grandes centros urbanos com recursos sufi-
cientes para fazer frente aos seus encargos.
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Art. 27. As diretrizes para ampliar e agilizar as formas de participação da iniciativa privada, em
empreendimentos de interesse público, de acordo com o artigo 5º, item VI, são:

I – aprimorar o instrumental que estabelece mecanismo de troca, objetivando compen-
sar, com direitos suplementares de uso e ocupação do solo, a quem assumir encar-
gos, tais como o de preservação do patrimônio cultural e ambiental, o de produção
de habitação de interesse social e o de produção complementar de infra-estrutura,
equipamentos e serviços públicos;

II – propor legislação para implantar operações urbanas.

Art. 28. As diretrizes para assegurar a transparência dos atos da gestão municipal, de acor-
do com o artigo 5º, item VII, são:

I – dar publicidade às decisões e justificativas relativas aos investimentos públicos e ao
processo de desenvolvimento urbano;

II – divulgar o relatório anual sobre a evolução urbana do Município, referido no artigo 19,
item III.

Capítulo VI
Das Disposições Gerais

Art. 29. Os objetivos e diretrizes do Plano-Diretor deverão nortear as adequações necessá-
rias da Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 30. O coeficiente de aproveitamento máximo por lote, no Município de São Paulo, não
poderá ultrapassar 4 (quatro) vezes a área do respectivo lote, excetuadas as disposições pre-
vistas em lei.

Parágrafo único. Ficam excluídas do cálculo desse coeficiente de aproveitamento as áreas não
computáveis, definidas em legislação específica.

Art. 31. Considera-se zoneamento de uso o processo de orientação e controle de localiza-
ção, dimensionamento, intensidade e tipo de uso dos lotes e das edificações, bem como o
processo de orientação e controle das relações entre espaços edificados e não edificados.

Art. 32. A intensidade de ocupação do solo é definida pela taxa de ocupação e pelo coefi-
ciente de aproveitamento do lote.

§ 1º Considera-se taxa de ocupação a relação entre a projeção horizontal da área edificada e
a área do lote.

§ 2º Considera-se coeficiente de aproveitamento a relação entre o total da área edificada e a
área do lote.

Art. 33. Para efeito do disposto no artigo 11, item I, alíneas d e f, o Executivo expedirá decre-
to regulamentando a matéria e aprovando os instrumentos competentes para definir a vege-
tação, as áreas e os terrenos referidos.

Art. 34. O Sistema de Áreas Verdes é constituído pelo conjunto de áreas de propriedade pú-
blica ou particular, delimitadas pela Prefeitura, com o objetivo de implantar ou preservar arbo-
rização e ajardinamento.

§ 1º São consideradas áreas verdes e como tal incorporam-se ao Sistema de Áreas Verdes
do Município, dentre outras:
a. todos os parques públicos, praças, jardins e, ainda, as áreas verdes ligadas ao sistema viário;
b. todos os espaços livres e áreas verdes de arruamentos e loteamentos existentes, bem

como áreas verdes de projetos a serem aprovados.

§ 2º Nas áreas verdes públicas integrantes do Sistema de Áreas Verdes poderão ser instala-
dos espaços de lazer de uso coletivo, hortas comunitárias como uso temporário e, excepcio-
nalmente, equipamentos sociais, feiras confinadas, minimercados devidamente justificados,
obedecidas, em qualquer hipótese, as taxas de ocupação e os coeficientes de aproveitamen-
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to máximo definidos nos artigos 38 e 39 desta Lei, bem como as normas estabelecidas pela
legislação específica.

§ 3º Os casos excepcionais de uso de áreas integrantes do Sistema de Áreas Verdes previs-
tos no parágrafo anterior, serão examinados pela SEMPLA.

Art. 35. Consideram-se Espaços de Lazer de Uso Coletivo, para aplicação do disposto no § 2º
do artigo anterior, aqueles destinados às atividades esportivas, culturais e recreativas, bem
como suas respectivas instalações de apoio.

Art. 36. Consideram-se Equipamentos Sociais, para aplicação do disposto no § 2º do artigo
34, as edificações, instalações e espaços destinados a atividades de assistência médica e sa-
nitária, de promoção e assistência social e de educação.

Art. 37. As áreas verdes do Sistema de Áreas Verdes do Município são classificadas em:
I – de propriedade pública:

a. área para recreação (AV-1);
b. parques de vizinhança (AV-2);
c. praças (AV-3);
d. campos esportivos ou centros desportivos municipais (AV-4);
e. centros educacionais esportivos (AV-5);
f. parques distritais (AV-6);
g. reservas naturais (AV-7).

II – de propriedade particular:
a. clubes esportivos sociais (AV-8);
b. clubes de campo (AV-9);
c. áreas arborizadas (AV-10).

Art. 38. Nas áreas verdes referidas nos artigos 34 e 37, item I, alíneas a a f, e item II, alíneas
b e c, a taxa de ocupação do solo não poderá exceder a 0,1 (um décimo) da área total, para
edificações cobertas, ou 0,4 (quatro décimos) da área total, para qualquer tipo de instalação,
incluindo edificações, áreas de estacionamento, áreas esportivas ou equipamentos de lazer ao
ar livre, devendo, no mínimo 0,6 (seis décimos) da área total ser livre e destinada à implanta-
ção e preservação de ajardinamento e arborização.

Parágrafo único. Nas áreas de que trata este artigo, o coeficiente de aproveitamento não po-
derá ser superior a 0,2 (dois décimos).

Art. 39. Nas áreas verdes referidas no artigo 37, item II, alínea a, a taxa de ocupação do solo
não poderá exceder a 0,2 (dois décimos) para instalações cobertas ou a 0,6 (seis décimos)
para qualquer tipo de instalação, incluindo edificações, áreas de estacionamento, quadras es-
portivas e equipamentos de lazer ao ar livre, devendo, no mínimo 0,4 (quatro décimos) da área
total, ser livre e destinada, à implantação e preservação de ajardinamento e arborização.

Parágrafo único. Nas áreas de que trata este artigo, o coeficiente de aproveitamento não po-
derá ser superior a 0,5 (cinco décimos).

Art. 40. O eventual manejo das reservas naturais (AV-7), classificadas no artigo 37, item I, alí-
nea g, será atribuição do órgão competente, sempre resguardar a finalidade de proteção per-
manente da cobertura vegetal e dos atributos naturais existentes.

Parágrafo único. Entende-se por manejo qualquer intervenção em áreas de reserva permanente.

Art. 41. Nas áreas verdes públicas ou particulares, em desacordo com as condições esta-
belecidas nos artigos 38 e 39, não serão admitidas quaisquer ampliações na ocupação ou
aproveitamento do solo, admitindo-se apenas reformas essenciais à segurança e higiene das
edificações, instalações e equipamentos existentes.

Art. 42. As tipologias e perímetros das Zonas de Uso da Legislação de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo em vigor deverão ser adequadas às diretrizes desta Lei, através de legis-
lação específica.
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Art. 43. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n. 7.688, de 30 de de-
zembro de 1971.

Jânio da Silva Quadros – Prefeito do Município.

ANEXO À LEI N. 10.676, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1988

ANEXO 3
SÍNTESE DE ESTUDOS BÁSICOS

Esta síntese de estudos básicos que acompanha o Anteprojeto de Lei PD/88, apresenta o su-
porte técnico à opção adotada para este Plano e recupera os aspectos mais relevantes dos
estudos desenvolvidos ao longo dos anos de amadurecimento da proposta ora apresentada.

É uma reflexão sobre um acervo de informações elaboradas pela SEMPLA no período que
busca também incorporar a prática do planejamento desenvolvido pelo órgão.

O presente trabalho seleciona, portanto, os aspectos que conduzem diretamente as propos-
tas, e referem-se a:
1. população, evolução e estimativas;
2. espaço urbano da Cidade de São Paulo e seus problemas básicos;
3. habitação de interesse social;
4. meio ambiente urbano;
5. transporte e o sistema viário;
6. finanças públicas municipais.

Cabe salientar a necessidade de constante atualização deste diagnóstico para implementar o
relatório anual de evolução urbana, peça fundamental para futuras atualizações deste Plano e
para subsidiar os futuros Planos de Governo.

No entanto, esse diagnóstico deve ser elaborado de forma a incorporar uma visão dinâmica en-
riquecido pela prática da produção e utilização do espaço urbano pelos seus diversos agentes.

Isso só será garantido pelo aperfeiçoamento do sistema permanente de planejamento, previsto
no anteprojeto de lei.

1. População: Evolução e Estimativas

1.1. Aspectos do Crescimento Demográfico Passado:

O Município de São Paulo apresentou notável crescimento demográfico desde o final do sé-
culo passado, saltando do 10º (décimo) posto entre as cidades brasileiras, para situar-se en-
tre as grandes metrópoles do mundo.

O crescimento médio no período de 1872/1980 foi de 5,3% ao ano, sendo que no período de
1890/1900 o crescimento foi de 14,0% ao ano (Tabela “A”). Este crescimento, bastante elevado,
deveu-se à intensa migração para a Cidade, motivada pela busca de melhores oportunidades de
emprego. Essa corrente migratória apresentou duas características distintas. Em uma primeira
etapa, o avanço da cafeicultura, a eliminação do trabalho escravo, com a conseqüente utiliza-
ção do trabalho assalariado, e a política de migração adotada a essa época, exerceram forte
atração sobre a mão-de-obra estrangeira, notadamente a italiana. Em 1920, a participação da
população estrangeira na população total atingiu seu ponto máximo (36%) (Tabela “B”).

A partir de 1940, contudo, a migração interna passou a substituir a migração externa na de-
terminação do crescimento da Cidade. O componente migratório representou, no período
1940/1950, 72,2% do acréscimo populacional ocorrido, com uma taxa de crescimento dece-
nal de 47,4%; já para o período 1960/1970, o saldo migratório representou 56,9% do cresci-
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mento total, a uma taxa decenal de 35,0%, ou seja, o crescimento da população migrante
deu-se a taxas decrescentes (Tabela “C”).

Por outro lado, nas últimas décadas, à medida em que se multiplicavam novas indústrias nos
arredores de São Paulo, os contingentes migratórios passaram a se distribuir pelos Municí-
pios componentes da Região da Grande São Paulo, de tal forma que a participação do Mu-
nicípio de São Paulo, relativamente à Grande São Paulo, sofreu decréscimo, passando de
84,6% em 1940 para 72,8% em 1970 (Tabela “D”).

1.2. Aspectos do Crescimento Demográfico Recente:

Dados do Censo Demográfico de 1980 do IBGE e do Movimento do Registro Civil no Estado
de São Paulo da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE mostram que no
período 1970/1980 ocorreram importantes alterações na forma do crescimento populacional
do Município. Nesta década, dada a redução do movimento migratório, o crescimento popu-
lacional, antes fortemente baseado nas migrações, passou a apresentar maior participação do
componente vegetativo, que representou 55,6% do incremento populacional total do período,
contra 44,4% do componente migratório. A taxa de crescimento do componente vegetativo
no período foi de 24,1%, contra 19,2% do migratório. No entanto, não só a taxa de cresci-
mento do componente migratório foi menor do que a do vegetativo, como também foi menor
o número absoluto de migrantes que vieram para o Município entre 1970/1980, relativamente
ao período 1960/1970. Isto revela marcante reversão nas tendências de crescimento, pois no
período 1960/1970 o saldo migratório fora de 1.285.343 pessoas e no período 1970/1980
esse saldo caiu para 1.139.727 pessoas (Tabela “C”).

Como resultado do menor crescimento do componente migratório verificado no período
1970/1980, o Município teve sua participação diminuída relativamente à Grande São Paulo;
enquanto em 1970 a população paulistana representava 72,8% da população da Grande São
Paulo, em 1980 sua participação caiu para 67,5%, ou seja, a Região Metropolitana atraía
maiores parcelas de contingentes populacionais (Tabela “D”).

Verifica-se também pelos estudos recentes do SEADE, que a Macrometrópole de São Paulo,
abrangendo áreas vizinhas no raio de cerca de 100Km (cem quilômetros) da Capital, apresen-
tou também taxas de crescimento demográfico superiores às da própria Região Metropolitana.

Outra conseqüência da queda relativa do componente migratório seria a alteração da estrutu-
ra da pirâmide etária. São Paulo, ao oferecer oportunidades de emprego, atraía população em
idade de trabalhar, o que determinava significativa participação relativa desse contingente, ao
contrário da configuração tradicional da pirâmide etária brasileira, onde as faixas etárias iniciais
são as que apresentam maior peso. No entanto, o menor ritmo migratório ainda não foi sufi-
ciente para motivar tal alteração.

Por outro lado, em que pese a significativa participação relativa do contingente migratório,
sabe-se que a configuração da pirâmide etária de São Paulo ainda é bastante afetada pelo
comportamento da fecundidade e da mortalidade, especialmente da infantil.

Assim enquanto em 1970 cerca de 22,9% da população de São Paulo possuía menos de 10 (dez)
anos de idade, em 1980 essa participação sofreu pequena queda, passando para 21,1%; o con-
tingente com menos de 30 (trinta) anos de idade atingiu 61,8% em 1970, mantendo-se em 1980;
o contingente de mais de 60 (sessenta) anos representava 6,1% em 1970 e 6,4% em 1980. Esta
pequena tendência de aumento na participação das faixas etárias mais elevadas sugere que a
ampliação dos serviços de assistência médica, associada aos avanços de medicina no período,
contribuíram para a sobrevivência de maior número de pessoas (Tabela “E”).

A Tabela “F” apresenta a divisão administrativa do Município segundo as 33 (trinta e três) Admi-
nistrações Regionais, mas, a distribuição geográfica da população foi analisada considerando a
subdivisão do Município em regionais vigentes no ano de 1980 em função da comparabilidade
dos dados. Para o ano de 1988 a população total do Município projetada pela SEADE foi aloca-
da às regionais em função do incremento da área construída residencial. Os resultados são apre-
sentados na Tabela “F”.
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1.3. Projeções da População:

Como se observou anteriormente, o crescimento da população do Município de São Paulo
deu-se em prazo relativamente pequeno, pouco menos de 120 (cento e vinte) anos.
Tal crescimento foi decorrente do intenso processo migratório, em primeiro lugar do exterior,
e depois de outras partes do País, devido ao aumento das oportunidades de emprego do Mu-
nicípio e a fatores externos a ele.
Esta corrente migratória irradiou-se para os municípios situados no entorno de São Paulo. O
período 1970/1980 marcou uma nova tendência: o crescimento do componente vegetativo
voltou a ser o elemento principal do crescimento da Cidade, muito embora a migração para
São Paulo ainda tenha sido intensa, tendo representado quase a metade do número de mi-
grantes que acorreram à Região Metropolitana no mesmo período.
Assim, mantendo-se as condições atuais, é de se esperar que a taxa de crescimento popu-
lacional fique mais próxima da taxa de crescimento do componente vegetativo nos próximos
anos, ou seja, que a evolução das taxas brutas de natalidade e de mortalidade passem a de-
sempenhar papel mais decisivo no crescimento populacional.
Por outro lado, espera-se que a taxa de natalidade apresente lento declínio, em função de fa-
tores tais como o desejo dos casais por menor número de filhos, a crescente participação da
mulher nas atividades remuneradas, a disseminação de informações sobre práticas anticon-
cepcionais, além da própria diminuição do contingente migratório, já citada, pois sabe-se que
os migrantes, originários das mais diversas regiões do País, possuem hábitos e costumes dis-
tintos dos verificados no Município e só adotam comportamento semelhante ao dos nativos
quando se integram totalmente ao novo ambiente.
É preciso não esquecer também que as taxas de fecundidade reduziram-se, na década de 70, em
todo o País e não apenas nas áreas metropolitanas. Quanto às taxas de mortalidade infantil, tam-
bém é esperado um certo declínio, em função, sobretudo, da redução da mortalidade infantil, em
face não apenas da maior cobertura de assistência médica em geral, mas principalmente, em ra-
zão da extensão dos serviços de infra-estrutura e saneamento básico para a periferia da Cidade.
Desta forma, com a manutenção dessas tendências nas variáveis demográficas, é de se es-
perar que as taxas de crescimento da população do Município, nos próximos anos, sejam li-
geiramente decrescentes, passando de 3,4% a.a. no período de 1980 a 1985 a 1,44 no pe-
ríodo de 1995 a 2000.
A Fundação SEADE elaborou uma série de hipóteses sobre o comportamento futuro da popula-
ção paulistana, através do Método de Projeção por Corte e, na hipótese recomendada, adota jus-
tamente essas tendências ligeiramente declinantes quantificando, a população provável até o ano
2000 em 13.130.200 habitantes para o Município e 21.816.200 habitantes para a Região Metro-
politana, o que significa um ritmo menos explosivo de crescimento do que o ocorrido no passado.
Tabela “A”
Evolução da População
Município de São Paulo - 1872-1980

Anos População Incremento (%) Taxa Média de Crescimento Geométrico (%)

1872 31.385

1890 64.934 106,9 4,1

1900 239.820 269,3 14,0

1920 579.033 141,4 4,5

1940 1.337.644 131,0 4,3

1950 2.198.096 64,3 5,1

1960 3.781.446 72,0 5,6

1970 5.924.615 56,7 4,6

1980 8.493.226 43,4 3,7
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Censos Demográficos. Rio de Janeiro, 1872/1980.
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Tabela “B”
Participação dos Migrantes Estrangeiros sobre a População Total do Município de São Paulo -
1872-1950

Anos Participação (%)

1872 8,0

1890 22,0

1920 36,0

1940 22,0

1950 14,0
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Censos Demográficos. Rio de Janeiro, 1872/1980.

Tabela “C”
Evolução da População segundo seus Componentes
Município de São Paulo

Participação Taxa de 
População Crescimento Saldo Saldo no Crescimento Crescimento Taxas

Anos nas Datas Absoluto Vegetativo Migratório Absoluto Total Decenal Brutas
dos Censos Decenal Decenal Decenal Vege- Migra- Total Vege- Migra- Nata- Morta-

tativo tório tativo tório lidade lidade

1940 1.326.261

1950 2.198.096 871.835 242.810 629.025 27,9 72,2 65,7 18,3 47,4 25,4 13,0

1960 3.656.350 1.583.350 667.459 915.891 42,2 57,8 72,0 30,4 41,7 28,1 10,1

1970 5.224.615 2.257.914 972.571 1.285.343 43,1 56,9 61,1 26,5 35,0 32,0 8,4

1980 8.493.226 2.568.611 1.428.884 1.139.727 55,6 44,4 43,4 24,1 19,2 25,9 8,7
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos Demográficos.
Rio de Janeiro, 1940/1980.
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE.
Movimento do Registro Civil do Estado de São Paulo.

Tabela “D”
Participação da População do Município em relação à 
Grande São Paulo - 1940/1980

Anos Município de São Paulo Grande São Paulo (%)

1940 1.326.261 1.568.045 84,6

1950 2.198.096 2.662.786 82,6

1960 3.666.701 4.739.406 77,4

1970 5.924.615 8.139.730 72,8

1980 8.493.226 12.588.745 67,5
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Censos Demográficos. Rio de Janeiro, 1940/1980.

Tabela “E”
Distribuição Percentual da População, segundo a Faixa Etária
Município de São Paulo - 1970/1980

Faixa Etária 1970 1980

0 - 4 11,7 11,6

5 - 9 11,2 9,5

10 - 14 10,2 8,8

15 - 19 9,8 10,1
Continua
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Tabela “E” (Continuação)
Distribuição Percentual da População, segundo a Faixa Etária
Município de São Paulo - 1970/1980

Faixa Etária 1970 1980

20 - 24 10,2 11,5

25 - 29 8,7 10,3

30 - 34 7,6 8,2

35 - 39 6,8 6,2

40 - 44 6,0 5,5

45 - 49 5,0 4,6

50 - 54 3,8 4,2

55 - 59 2,9 3,1

60 - 64 2,3 2,3

65 - 69 1,7 1,7

70 e + 2,1 2,4
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Censos Demográficos. Rio de Janeiro, 1970/1980.

Tabela “F”
Distribuição da População nas Administrações Regionais – ARs
Município de São Paulo

ARs - 1988 ARs (até dez./86) 1980 1988

Butantã (BT) Butantã (BT) 352.010 485.914

Lapa (LA) Lapa (LA) 239.170 269.034

Pinheiros (PI) Pinheiros (PI) 280.140 303.426

Sé (SÉ) Sé (SÉ) 582.362 585.257

Ipiranga (IP) Ipiranga (IP) 427.335 418.005

Jaraguá/Pirituba (PJ) Perus (PR) Pirituba/Perus (PP) 309.662 435.411

Freguesia do Ó (FO) Casa Verde (CV) Freguesia do Ó (FO) 569.741 704.645

Vila Maria (VI) Vila Guilherme (VG) Vila Maria/Vila Guilherme (MG) 557.521 569.120

Vila Mariana (VM) Jabaquara (JA) Vila Mariana (VM) 709.106 821.503

Campo Limpo (CL) Capão Redondo (CR) Campo Limpo (CL) 504.845 883.454

Ermelino (EM) São Miguel (MP) Itaim Paulista (IT) São Miguel (ME) 617.626 895.055

Santo Amaro (SA) Pedreira/C. Grande (PG) 
Capela do Socorro (CS) Parelheiros (PA) Santo Amaro (SA) 736.004 1.284.440

Santana (ST) Tucuruvi (TV) Santana (ST) 341.486 403.326

Moóca (MO) Tatuapé (TA) Moóca (MO) 643.114 555.040

V. Aricanduva (VA) Penha (PE) Penha (PE) 564.984 751.581

Sapopemba (SE) V. Prudente (VP) S. Mateus (SM) Vila Prudente (VP) 501.653 706.176

Guaianases (G) Itaquera (IQ) Itaquera/Guaianases (IG) 430.467 751.211

Total 8.493.226 10.822.009
Fonte: SEMPLA - Projeção de População - 1988.
Nota: Estimativa preliminar segundo o método logístico, mediante atribuição de densidades de saturação para cada subdistri-
to/distrito do Município de São Paulo e, posteriormente, para as áreas correspondentes às Administrações Regionais.
Projeção a partir do total estimado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE.
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Tabela “G”
Taxas de Crescimento Geométrico Anual

Período Município de São Paulo(1) Grande São Paulo(1) Estado de São Paulo(1) Brasil(2)

1980-1985 3,40 3,76 3,17 2,64
1985-1990 2,22 2,95 2,51 2,10
1990-1995 1,77 2,38 2,28 1,89
1995-2000 1,44 2,06 2,00 1,69
Fonte:(1) Fundação SEADE.
Projeção a partir do método dos componentes por Coorte.
(2) Fundação IBGE.

2. Espaço Urbano de São Paulo e seus Problemas Básicos

A aglomeração urbana de São Paulo é constituída pela área urbana contínua que se desenvol-
veu em torno da cidade, e da qual a parte maior e mais importante está contida no Município.
O Plano tem como objeto o território do Município de São Paulo. Este território compõe-se da
Cidade de São Paulo (parte da aglomeração metropolitana contida dentro do Município) e do
restante do território municipal.
O Município de São Paulo limita-se ao norte com os Municípios de Guarulhos, Mairiporã e
Caieiras; ao sul com os Municípios de Itanhaém e São Vicente; a leste com Itaquaquecetuba
e Ferraz de Vasconcelos; a sudeste com os Municípios de Mauá, Santo André, São Caetano,
Diadema e São Bernardo do Campo e a oeste com Cajamar, Santana do Parnaíba, Osasco,
Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Juquitiba.
Embora o Plano objetive apenas o Município de São Paulo, é forçoso considerar como objeto
de estudo, dentro do conjunto da Região Metropolitana da Grande São Paulo, as áreas urba-
nizadas contíguas (mancha urbana contínua) pois estas, embora se encontrem fora do Muni-
cípio, repercutem sobre sua dinâmica urbana.
A mancha urbana contínua, também denominada aglomeração metropolitana, estende-se
hoje por 22 (vinte e dois) dos 38 (trinta e oito) municípios que constituem legalmente, desde
1974, a Região Metropolitana de São Paulo. Esses 22 (vinte e dois) Municípios são os seguin-
tes: São Paulo, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Moji das Cruzes, São
Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do
Campo, Diadema, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu, Osasco, Carapicuíba, Barue-
ri, Jandira, Itapevi e Guarulhos. Os demais 16 (dezesseis) Municípios da Região Metropolita-
na, que não fazem parte da mancha urbana contínua, são: Biritiba-Mirim, Salesópolis, Vargem
Grande, Guararema, Embu-Guaçu, Juquitiba, Cotia, Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom
Jesus, Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Arujá e Santa Izabel.
Esta aglomeração, que constitui uma das maiores do mundo, tem seu tamanho geralmente
expresso através de sua população – aproximadamente 16 milhões de habitantes. Não é tão
divulgada, porém, expressiva, sua dimensão físico-territorial. Embora repartida pelas zonas ur-
banas de vários municípios, aquela população se distribui por uma única e enorme “Cidade”,
com uma conformação ligeiramente alongada no sentido do Vale do Tietê – Leste-Oeste, limi-
tada pela serra da Cantareira, ao norte e pelas represas, ao sul.
A área urbana contínua da aglomeração é de 153.800ha ou 1.538km2 medindo, do extremo
oeste (área urbana de Itapevi) ao extremo leste (área urbana de Moji das Cruzes), 90km em
sua maior dimensão.
Áreas do Município de São Paulo e da Região Metropolitana:

em Km2

1988 Área Total Área Urbana Área Rural
Município de São Paulo 1.509 899 610
Região Metropolitana 8.051 1.538 6.513
Fonte: Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, 1988.
Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA.
Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC.
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O Município de São Paulo detém 52% (cinqüenta e dois por cento) da área urbana, 73% (se-
tenta e três por cento) da população e 75% (setenta e cinco por cento) dos empregos de toda
a aglomeração.

Apesar da densidade demográfica bruta média situar-se em torno dos 72 hab./ha do Municí-
pio a maior parte da aglomeração é ocupada com densidades bem inferiores, em virtude da
grande quantidade de terrenos e glebas vagos, tanto maior quanto mais periféricas as áreas.

Para explicar a expansão da mancha urbana contínua, devem ser inicialmente analisados al-
guns aspectos geomorfológicos, de acessibilidade, de implantação industrial e de polarização.

Do ponto de vista geomorfológico, como será descrito no diagnóstico sobre meio ambiente,
toda a ocupação do solo, no sítio caracterizado por colinas e córregos, evitou as várzeas, pro-
curando solos mais secos sem, porém, enfrentar declividades íngremes ou matas cerradas. A
expansão deu-se, assim, pelas meias encostas de vales, ocupando sucessivas colinas, a par-
tir da colina central (Centro Histórico).

Do ponto de vista da acessibilidade, a Cidade expandiu-se ao longo das únicas vias consolida-
das: as estradas que ligavam São Paulo ao Porto de Santos (Vale do Tamanduateí, Estrada de
Ferro Santos-Jundiaí e Estrada do Mar), ao Vale do Paraíba e à longínqua Capital Federal (Vale
do Tietê e Vale do Paraíba, Estrada de Ferro Central do Brasil, Via Dutra), ao vasto interior, de-
mandando a região de Campinas (Vale do Tietê, Estrada Velha de Campinas e Estradas de
Ferro Paulista e Santos-Jundiaí) e à região de Sorocaba (Caminho da Consolação, Estrada
de Ferro Sorocabana).

Formou-se assim um conjunto de vias radioconcêntricas, que garantiam o acesso a glebas
potencialmente urbanizáveis, ao longo de corredores e, ocasionalmente, encontrando vila-
rejos contemporâneos a São Paulo (São Miguel, São Bernardo, Pinheiros, Vila Mariana,
Osasco etc.).

Os prenúncios do processo de metropolização ocorreram quando, ao final do século XIX, sob
o empuxo do crescimento demográfico, provocado por levas migratórias estrangeiras, os es-
paços ao longo dos corredores se preencheram e a mancha urbana passou a incorporar os
núcleos urbanos anteriormente isolados.

Embora o crescimento neste século, mormente na década de 50, em que aumentou a migra-
ção interna, tenha prosseguido e, com o adensamento, tenha a trama viária da Cidade se tor-
nado mais complexa, continua presente a força estruturante dos primitivos eixos viários aci-
ma apontados. O Vale do Tamanduateí, por exemplo, foi sucessivamente reocupado em três
fases históricas distintas: pelo colonizador, pela estrada de ferro e pela indústria.

A rapidez da ocupação, a topografia acidentada e a escassez de recursos mantiveram insufi-
cientes as alternativas viárias. O transporte público neste século, além de sobre trilhos (trem e
bonde), deu-se sobre pneus, aproveitando as vias existentes, reafirmando as tendências ra-
dioconcêntricas. Juntamente com o sistema de transportes, as áreas industriais constituem
elemento importante da organização espacial da Cidade, pois é em função da localização das
atividades industriais e do sistema de transportes que se instala grande parte das demais ati-
vidades econômicas e da habitação.

Portanto, são esses os elementos estruturais que conferem articulação e unidade ao conjunto
urbano. Esses elementos distinguem-se por terem maior estabilidade no tempo e são funda-
mentalmente o sistema básico de vias e transportes, os centros terciários, em que o centro
principal se destaca, e as aglomerações industriais.

O conjunto desses elementos constitui o que se poderia chamar de esqueleto da Cidade. So-
bre este se desenvolve o tecido urbano, formado de ruas e lotes, que vinculado a sistemas de
infra-estrutura, vai sendo ocupado por edifícios e instalações, determinando afinal o quadro de
assentamento de populações e unidades socioeconômicas (indústrias, lojas, escritórios, esta-
belecimentos públicos).

Cabe uma rápida referência a estes elementos estruturais.
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O sistema viário principal compõe-se de uma rede de vias arteriais e de vias rápidas, estas de
importância basicamente regional e incluindo os trechos urbanos das rodovias e suas interli-
gações. O sistema principal de transportes abrange os corredores de ônibus predominante-
mente radiais, que utilizam vias de tipo arterial, onde circula a grande maioria dos passageiros
de transportes coletivos, e pelo sistema de transportes de massa sobre trilhos, constituído
pelo Metrô e linhas ferroviárias suburbanas.

Este sistema, caracterizado pelas dificuldades e limitações de sua alteração (veja-se o alto
custo e lenta maturação dos projetos capazes de neles influir), tem papel excepcionalmente
determinante na organização da Cidade.

Duas características ressaltam na estrutura do sistema de transportes de São Paulo: a sua
configuração radioconcêntrica e a inexistência de um amplo sistema de transportes de massa,
se comparado com outras metrópoles do mesmo porte, mesmo da América Latina.

O modelo radioconcêntrico vem sendo reforçado através de melhorias de vias, em função da
demanda, resultando em algumas características da estrutura urbana, especialmente a pola-
rização de atividades ao longo de corredores e a expansão das atividades terciárias centrais
na direção das áreas residenciais das camadas de alta renda.

O sistema hierarquizado de subcentros diversificados de comércio e serviços, constitui ele-
mento estrutural fundamental da aglomeração urbana. Este sistema, associado ao sistema de
transportes, organiza a estrutura de polarização interna da aglomeração. Esses subcentros
(chamados também de pólos ou núcleos terciários) foram classificados segundo o número de
empregos no terciário, viagens atraídas por motivos de compras e negócios e número e tipos
de estabelecimentos.

O Centro Metropolitano constitui o grande pólo de atração para toda a Região Metropolitana.
Nele se localizam de forma mais intensa as funções terciárias (comércio, serviços, administra-
ção pública) centrais metropolitanas, ou seja, aquelas que atendem ao conjunto da metrópole.

A partir do Centro Metropolitano, irradiam-se aglomerações terciárias em forma de corredores
que acompanham as grandes vias de tráfego. São exemplos destes corredores, a Avenida
Rangel Pestana/Avenida Celso Garcia, a Avenida Santo Amaro, a Avenida Ibirapuera e a Ave-
nida Domingos de Moraes/Avenida Jabaquara.

Além do Centro Principal (Centro Histórico mais a área contígua até a Avenida Paulista), iden-
tificam-se os seguintes subcentros:

Subcentros de 1º nível: Lapa, Pinheiros, Brás e, fora do Município, Santo André e São Bernar-
do. Caracterizam-se pela grande quantidade de lojas de porte, serviços pessoais, bancos e
escritórios de serviços públicos.

Subcentros de 2º nível: Santo Amaro, Vila Mariana, Ibirapuera, Moóca, Osasco, Perdizes, Pe-
nha, Indianópolis e Itaim e, fora do Município, São Caetano e Osasco. Possuem as mesmas
características dos de 1º nível, mas em menor quantidade.

Subcentros de 3º nível: Saúde, Vila Maria, Belenzinho, Pari, São Miguel, Tucuruvi, Santana,
Rudge Ramos, Cambuci, Jabaquara e Faria Lima e, fora do Município, Guarulhos, Cotia e Dia-
dema, possuem as mesmas características dos de 2º nível, mas em menor quantidade.

Subcentros menores: Alto da Moóca, Quarta Parada, Vila Prudente, Tatuapé, Sílvio Romero,
Bom Parto, Vila Formosa, Vila Ema, Parque São Lucas, Vila IVG, Vila Carrão, Vila Matilde, Ma-
teo Bei, Amador Bueno da Veiga, Arthur Alvim, Itaquera, Itaim Paulista, Guaianazes, Edu Cha-
ves, Jardim Japão, Vila Medeiros, Vila Sabrina, Vila Maria Alta, Vila Guilherme, Água Fria, Tre-
membé, Casa Verde Baixa, Vila Nova Cachoeirinha, Limão, Brasilândia, Freguesia do Ó, Vila
Bonilha, Jaraguá, Rio Pequeno, Vital Brasil, Vila Sônia, Campo Limpo, M’Boi-Mirim, Socorro,
Largo do Socorro, Nossa Senhora do Sabará, Cidade Dutra, Vila Santa Catarina, Cupecê,
Cursino, Sacomã e São João Clímaco.

Além desses subcentros, identificam-se também áreas subatendidas em comércio e serviços,
de acordo com os seguintes parâmetros:
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a. as áreas situadas a mais de 12km (doze quilômetros) do Centro Principal, sendo, no entan-
to, mais polarizadas por ele do que por qualquer subcentro;

b. as áreas que apresentam mais de 40,0% de viagens internas apesar de não possuírem ne-
nhum subcentro de até 4º nível.

Para efeito de análise é importante ressaltar que, segundo dados da Pesquisa Origem/Destino,
a população de todas as faixas de renda utiliza-se muito mais de serviços do que de comércio.

Dentre a população de baixa renda, a relação entre as viagens por motivo de serviços e as por
motivo de compras é de 95,0% e 5,0%, respectivamente, e, dentre a população de renda mé-
dia e alta, 85,0% e 15,0%. No caso da população de baixa renda, é lógico imaginar que, den-
tre os serviços de que necessita, os serviços públicos são os mais demandados.

Juntamente com o sistema de transportes e os subcentros de comércio e serviços, as zonas
industriais integram o esqueleto da organização espacial da Cidade, pois em função da loca-
lização das atividades industriais e do sistema de vias e de transportes, são instaladas as de-
mais atividades geradas pela economia, como por exemplo, as residências operárias e seus
serviços complementares que, embora nem sempre conseguindo, procuram se situar próxi-
mas ao local de emprego.

A partir de meados da década de 50, a localização industrial na Região Metropolitana passou a
se fazer ao longo dos principais eixos rodoviários, principalmente em São Bernardo e Guarulhos.

Apesar da tendência de instalação de novas indústrias grandes fora da Região Metropolitana,
estima-se que o setor secundário continuará a crescer nesta região, porém a taxas menores
e com menor participação relativa das grandes indústrias (mais de 100 empregados).

Adotando-se a classificação do Município em Zonas Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste, notam-
se algumas características bastante marcantes. Enquanto na Zona do Centro predominam os
estabelecimentos de pequeno porte, ligados ao ramo mais tradicional (notadamente Bom Re-
tiro e Brás), nas Zonas Oeste e Sul predominam os estabelecimentos industriais de maior por-
te, ligados ao ramo mais moderno do setor industrial (destacando-se os Subdistritos da Lapa
e de Santo Amaro), com uma concentração espacial de estabelecimentos nas áreas próximas
às vias marginais dos rios Tietê e Pinheiros, respectivamente.

A Zona do Centro, com cerca de 15% (quinze por cento) dos empregos industriais, caracte-
riza-se pela predominância do ramo industrial de vestuário, calçados e artefatos de tecido e o
ramo da indústria editorial e gráfica.

A Zona Norte, com aproximadamente 8% (oito por cento) dos empregos industriais do Muni-
cípio, é a de menor concentração industrial, destacando-se as indústrias do vestuário, calça-
dos e artefatos de tecido, metalurgia e mecânica.

As Zonas Sul, Oeste e Leste, nesta ordem, são as que detêm a maior parcela do emprego in-
dustrial do Município, com participação em torno de 76% (setenta e seis por cento), onde os
gêneros metalurgia e material elétrico e de comunicações assumem papel de destaque no
número de empregos industriais.

Cabe ainda ressaltar que, à medida em que se processa a distribuição territorial da população
e as atividades econômicas e, ao mesmo tempo, ampliam-se as redes de transporte e outras
infra-estruturas, vão se alterando as vantagens e desvantagens relativas dos diferentes terre-
nos do espaço urbano. Em cada zona e em cada terreno, a acessibilidade, somada a essas
vantagens, determina sua atratividade. Essa atratividade, por sua vez, determina parte dos
preços da terra urbana. A outra parte desses preços é decorrente do potencial construtivo de
cada lote, fixado através da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento), pela Prefeitura.
Estes preços – ou aluguéis –, que refletem perspectivas diferenciadas de lucro imobiliário, irão
resultar no segundo momento, em níveis diferenciados de ocupação de terrenos. Assim sen-
do, em cada zona, haverá graus variáveis de segregação das diferentes classes sociais. Con-
seqüentemente, a população de menor poder de compra distribuir-se-á nos terrenos mais
afastados e menos equipados e, por isso de menor preço.

1988 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

803O



As variações na ocupação do solo e outras características gerais do processo de urbanização
apontadas pela análise da pesquisa OD-77, relativas à densidade populacional, total e de bai-
xa renda, condição de propriedade, e pelos estudos elaborados por SEMPLA referentes à ver-
ticalização, vazios urbanos, subcentros terciários, preços de terreno e infra-estrutura, permitem
estabelecer três compartimentos correspondentes aos estágios diferenciados de urbanização.

As tendências já verificadas em 77, hoje se confirmam e apesar das variáveis quantitativas
não terem sido atualizadas, a qualidade dos problemas que caracterizam esses três compar-
timentos não se altera, tanto assim que serviram de substrato às propostas constantes do
Anteposto de Lei do Plano-Diretor. Neste Plano a delimitação das áreas de aplicação das di-
retrizes foi alterada em relação à discriminação das áreas utilizadas na análise a seguir apre-
sentada. Os três compartimentos mencionados em que o Município foi dividido são: Área
Central, Anel Intermediário e Anel Periférico.

Entende-se por Área Central a grande região que vai do rio Tietê, ao norte, aos Bairros do Pa-
raíso e Cambuci, ao Sul. A sudoeste chega até o rio Pinheiros, incluindo os Jardins e o Alto
de Pinheiros. A oeste, alcança até a Água Branca e Perdizes. Trata-se de área caracterizada
por uma grande concentração de empregos, intensa ocupação do solo e grande congestio-
namento de tráfego.

É possível distinguir na Área Central duas áreas mais específicas: Centro Principal, formado
pelo centro histórico e sua área de expansão até a Avenida Paulista; e Centro Metropolitano
constituído pelo Centro Principal acrescido de sua zona de expansão nos anos 70, atingindo
até o rio Pinheiros.

No Centro Principal a análise do grau de aproveitamento de seus terrenos e a identificação de
áreas deterioradas em suas vizinhanças constituem provas de estagnação que vem ocorren-
do há anos, especialmente a partir de 1970.

Esta estagnação pode ser identificada pela redução do ritmo de crescimento populacional e
de área construída, quer comercial, quer residencial, bem como pela diminuição de conver-
são de edifícios residenciais em comerciais. Isto vem ocorrendo em função do deslocamento
de uma série de atividades comerciais e de serviços geradores de empregos para as adja-
cências da Avenida Paulista e outras áreas.

Desta forma, o problema de ocupação excessiva do solo e o conseqüente congestionamento
do centro, ocorridos na década de 60, reduziu-se sensivelmente, restando com isso, no Centro
Principal, áreas onde o excelente potencial locacional e a infra-estrutura disponível encontram-se
subutilizados e deteriorados. Nessas áreas, as edificações mais antigas vêm sendo gradativa-
mente encortiçadas.

Entre as áreas subutilizadas e deterioradas, vizinhas ao Centro Principal, incluem-se extensas
porções de bairros como a Bela Vista, os Campos Elíseos e a Liberdade.

Certas atividades especializadas tais como a de comércio ligado ao automóvel (Avenida Du-
que de Caxias), de comércio de material elétrico e eletrônico (Rua Santa Ifigênia) e de diver-
são noturna (Vila Buarque e Bela Vista) permaneceram nas adjacências do Centro Principal.

Por outro lado, a descentralização das atividades terciárias reforçou zonas próximas ao Cen-
tro Principal, tendo-se configurado um Centro expandido, ou Metropolitano, que apresenta
uma clara tendência de expansão na direção sudoeste, chegando até o rio Pinheiros. Trata-
se de uma região já razoavelmente heterogênea pois a expansão central vem se fazendo de
maneira cada vez mais dispersa, “pulando” bairros residenciais, como os jardins.

A parte sudoeste do Centro Metropolitano (que vai da Avenida Paulista ao rio Pinheiros), é uma
área que está a exigir atenção do Poder Público, dada a sua clara tendência à concentração
de atividades e população e, conseqüentemente, ao agravamento dos problemas de conges-
tionamento e poluição.

Dentre as tendências problemáticas da Área Central, destacam-se: a possibilidade de repeti-
ção dos padrões de ocupação e congestionamento verificados em sua parte mais antiga, a
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deterioração das condições ambientais, que já se manifesta em diversos locais, e acentuado
conflito entre os usos residencial, comercial e de serviços.

O grande Anel Intermediário, que envolve a Área Central, atinge Ermelino Matarazzo, a leste, e com-
preende Santana e Freguesia do Ó, ao norte, a Lapa, a oeste, e Santo Amaro e Jabaquara, ao sul.
Possui razoáveis condições de acessibilidade e disponibilidade de infra-estrutura, alguns centros
de comércio e serviços consolidados (Lapa, Ipiranga, Santo Amaro, Penha, Indianópolis, Ibirapue-
ra, Vila Mariana e Moóca), verticalização incipiente, sem no entanto apresentar os problemas de
deterioração das condições ambientais e congestionamento já verificados na Área Central.

A falta de articulação interna dificulta a interligação entre os setores deste anel e o conjunto
da aglomeração. De maneira geral, o preço de terrenos no Anel Intermediário é alto, especial-
mente na sua porção sudoeste, onde mais se concentram as classes média e alta. Nele há
grande disponibilidade de terrenos não ocupados que contam com infra-estrutura e equipa-
mentos ociosos, caracterizando um potencial de urbanização subaproveitado.

No Plano-Diretor proposto preferiu-se adotar diretrizes comuns a uma área mais ampla do que a
Área Central, denominada no texto do Plano-Diretor de Área Consolidada, atingindo a toda
a região até Santana ao norte, Tatuapé e Moóca na direção leste, e Ipiranga, Jabaquara e San-
to Amaro, na direção sul e abrangendo a área do Morumbi e Butantã a oeste. Essa ampliação
foi adotada porque a natureza das diretrizes recomendadas se aplica igualmente a toda essa
região face à disponibilidade existente da infra-estrutura urbana e à considerável descentrali-
zação de atividades de comércio e serviços já observada.

O Anel Periférico compreende toda a área entre o Anel Intermediário e as divisas do Municí-
pio. A parte referente ao quadrante leste compreende as áreas extremas periféricas das Ad-
ministrações Regionais de São Miguel e São Mateus e Vila Prudente, passando por Itaquera
e Guaianazes; nos demais figuram parte de Santo Amaro e Campo Limpo, ao sul, Butantã e
Lapa, a oeste, Freguesia do Ó e Perus-Pirituba, ao norte. A ocupação do solo é rarefeita, as
condições habitacionais precárias, o sistema de transporte incompleto e deficiente e a infra-
estrutura, em geral, insuficiente. Sua população é predominantemente de baixa renda.

Como sua população é de baixa renda, não existem nesse anel subcentros terciários de im-
portância. Essas características, acrescidas da grande carência de equipamentos sociais, do
baixo padrão de edificação e urbanização e da grande deterioração do sítio urbano, configu-
ram um espaço desvalorizado, cuja recuperação exigiria recursos e procedimentos muito além
dos que são disponíveis a curto prazo.

Essa configuração física do espaço urbano decorreu das atividades dos empreendimentos
imobiliários, obedecendo a leis de mercado tanto no parcelamento do solo como na implan-
tação das edificações, que se exerceu com o mínimo de controle por parte da Prefeitura até
a década de 1970. Desta época em diante o Poder Público passou a adotar uma concepção
de cidade que compreendia o estabelecimento de diretrizes gerais físico-territoriais, e o es-
tabelecimento de metas para implantação dos serviços públicos a curto e médio prazo, em
decorrência dos déficits constatados, bem como, a instituição de aperfeiçoamento dos con-
troles de forma a assegurar qualidade aos novos empreendimentos públicos e privados.

No início do século, as normas vigentes estavam mais voltadas às condições de estética e
higiene das edificações sem se preocupar com o direcionamento do crescimento urbano,
estabelecendo tão-somente diretrizes para a localização de algumas atividades e, exigências
mínimas para a largura das ruas; porém, isto sem exercer qualquer controle sobre esse pro-
cesso. Somente, em 1913 passa a Prefeitura a exigir a aprovação dos arruamentos (Lei n.
1.666, de 26 de março de 1913).

Em 1923 a concepção das normas municipais influenciada pela Companhia City passou a exi-
gir nos arruamentos a obrigatoriedade de doação de espaços para áreas verdes e sistema viá-
rio (Lei n. 2.611/23).

Posteriormente, iniciou-se, através do Ato n. 663/34, o processo de zoneamento em regiões
do município por meio da criação de zonas estritamente residenciais unifamiliares.
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Somente em 1937, o Governo Federal, através do Decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de
1937, passou a exigir a obrigatoriedade da inscrição dos arruamentos nos registros de imó-
veis, porém, tal exigência não implicava na aprovação do loteamento pela Prefeitura.

Os recobrimentos aerofotogramétricos executados a partir de 1930 não foram plenamente uti-
lizados como instrumentos de controle, mas sim, para constatação da realidade, uma vez que
não sofreram atualizações sistemáticas permanentes.

Nesta época, a concepção de cidade nos planos municipais estava ligada à remodelação da
rede viária, resultando em várias leis de melhoramentos viários.

Somente a partir da década de 50 tal concepção começou a ser alterada através da contra-
tação pela Prefeitura da pesquisa Sagmacs coordenada pelo Padre Lebret que efetuou uma
análise da aglomeração urbana que culminou com propostas de alteração da estrutura urba-
na, sendo apenas algumas dessas propostas incorporadas pela legislação municipal (Lei n.
5.261, de 4 de julho de 1957).

Posteriormente, foram alteradas as normas de arruamento especialmente quanto à exigência
das áreas a serem doadas para espaços verdes e quanto à exigência de serviços de infra-es-
trutura até então a cargo da Prefeitura (Leis ns. 6.877, de 11 de maio de 1966 e 7.035, de 12
de junho de 1967).

Apesar da existência de algumas normas, a falta de concepção clara de estrutura da Cidade,
que foi apenas esboçada pela pesquisa Lebret, mas não absorvida pela administração, aliada
à ausência de instrumentação técnica e controle legal eficaz e uma decisão política de imple-
mentação dos novos aperfeiçoamentos normativos conduziram a um desenvolvimento des-
controlado da cidade.

Com base nos estudos realizados pelo PUB – Plano Urbanístico Básico foi criada uma con-
cepção clara da cidade, apesar de influenciado pelo milagre econômico de então, que culmi-
nou com a aprovação do primeiro Plano-Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município
de São Paulo (Lei n. 7.688/71) com seus desdobramentos normativos através da primeira Lei
Geral de Zoneamento (Lei n. 7.805, de 1º de novembro de 1972), que continha além da criação
de zonas de uso diferenciadas em função das diferentes regiões da cidade e da concepção pro-
posta, uma nova disposição para o parcelamento do solo urbano.

A partir de então foram efetuados aperfeiçoamentos sistemáticos da legislação visando corri-
gir alguns aspectos da concepção de cidade proposta.

Ao encontro desse aperfeiçoamento foi promulgada legislação federal referente ao parcela-
mento de solo urbano (Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 – Lehmann), que permitiu o
controle efetivo do processo de parcelamento do solo, através da atuação conjunta das Pre-
feituras Municipais e registro de imóveis, estabelecendo penalidades civis para os loteadores
clandestinos.

Apesar de ter havido ao longo do tempo, um aperfeiçoamento do controle do processo de ur-
banização, ele apresenta ainda dificuldades operacionais para uma efetiva implantação das
normas estabelecidas.

O novo Plano-Diretor pretende introduzir uma concepção de Cidade tendo em vista a adequa-
ção da intensidade da ocupação do solo, a capacidade das infra-estruturas instaladas e a
qualidade ambiental, fixando para isso diretrizes para atuação dos setores público e privado,
a serem implementadas gradualmente em função da fixação de prioridades e disponibilidade
de recursos.

Para alcançar os objetivos previstos o Plano estabelece a criação de novos instrumentos nor-
mativos definindo uma participação mais efetiva do setor privado na condução de solução de
recuperação de áreas deterioradas e na ocupação de novas áreas segundo padrões urbanís-
ticos mais equilibrados nos aspectos ambientais e na relação entre espaços abertos e edifi-
cados, prevendo-se também, a regulamentação por legislação específica da participação da
iniciativa privada na complementação dos serviços públicos de competência municipal.
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O aperfeiçoamento do controle público sobre o desenvolvimento da Cidade dar-se-á pela im-
plementação do Sistema de Planejamento previsto no plano, através do desdobramento nor-
mativo do anteprojeto de lei e uma maior eficácia na fiscalização das normas vigentes. Os
Conselhos Regionais de Planejamento cuja criação é proposta no anteprojeto de lei deverão
colaborar com a administração detectando falhas e omissões no cumprimento da legislação,
informando os órgãos competentes para aplicação das penalidades cabíveis.

3. Habitação de Interesse Social

A questão habitacional assume neste Plano-Diretor papel de destaque visto que a moradia não
é apenas um abrigo, mas uma unidade física e familiar inserida no meio urbano, com seus com-
plementos de infra-estrutura, transporte, equipamentos sociais, abastecimento e paisagem.

O processo de crescimento da Cidade de São Paulo, nas últimas décadas, tem tido como
efeitos uma disponibilidade bastante desigual dos benefícios sociais, a persistência de uma
precária qualidade de vida urbana, além da deterioração do meio ambiente.

A questão da ampliação do atendimento da demanda habitacional não se limita hoje ao seu
aspecto quantitativo. As chamadas habitações subnormais são o retrato inconteste da busca
de soluções, pela população, diante da reduzida capacidade aquisitiva das suas faixas de ren-
da mais baixas. O total da população favelada, que em 1973 era de 71.840 habitantes, pelo
Censo de 1987 atingiu 818.872 habitantes, o que representa 7,5% da população total. A este
quadro de subnormalidade devem ser acrescidas as informações, referentes à população re-
sidente em cortiços e casas precárias, cujo número depende de levantamentos adicionais.

Este quadro de carência habitacional, ampliado pelas invasões de terrenos públicos (2%),
pode ser atribuído, em parte, ao agravamento da crise econômica e de desemprego e indica
a complexidade e o vulto das necessidades sociais a serem atendidas, constituindo-se em de-
safio ao Poder Público Municipal para satisfazê-la, em face dos recursos disponíveis.

Esforços têm sido feitos pelo Poder Público no sentido de atenuar o crescente déficit habita-
cional. A produção oficial de habitações tem sido contemplada pelas diferentes esferas gover-
namentais desde a década de 40. Com a criação do BNH em 1964, e mais recentemente com
a atuação da COHAB, essa produção se consolidou e operacionalizou-se em ampla escala.

No entanto, essa produção tem sido ainda insuficiente em face da demanda acumulada e
crescente. A responsabilidade principal do atendimento habitacional é do Governo Federal
que tem a gestão dos recursos do FGTS destinados precipuamente à habitação. A Prefeitura
deve contribuir, como vem fazendo, na aplicação dos recursos e na implantação de serviços
públicos. O equacionamento eficaz do atendimento exigirá entretanto, uma contribuição de
subsídio para permitir o acesso à habitação da população de baixa renda que o atual Gover-
no do Estado pretende implantar.

A ação do Poder Público Municipal tem sempre esbarrado na inevitabilidade do custo elevado
da terra. Duas formas de atuação têm sido utilizadas: a regulamentação urbanística (intervenção
indireta) e a intervenção direta, através da Companhia Metropolitana de Habitação de São Pau-
lo – COHAB, da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB e a Superintendência de Habi-
tação da SEHAB.

A COHAB produziu até 1985 cerca de 85 mil habitações, e entre 1986/1988 foram executa-
das mais de 54 mil unidades. Quanto às dimensões dos conjuntos habitacionais, baseiam-se
no pressuposto de ganhos de escala. Da opção por grande escala decorreu a necessidade
de ocupar regiões mais afastadas, desligadas da trama urbana, estendendo-a precocemente
e, assim, aumentando todos os custos da gestão urbana.

O que importa anotar é que a política locacional e a política de grandes conjuntos da COHAB
acarretaram resultados problemáticos para a Cidade e para a própria empresa. A COHAB
adquiriu 7 (sete) glebas grandes na Zona Leste da cidade (Itaquera e Guaianazes), algumas
parcialmente localizadas em zona rural, por preço unitário naturalmente baixo, uma vez que
constituíam áreas afastadas, por vezes sem urbanização próxima e acesso sequer projetado.
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Esta localização extremamente periférica, foi agravada, no caso de Santa Eltelvina e de outras,
pela topografia acidentada, o que exigiu enormes cortes, aterros, muros de arrimo e consoli-
dações. Além disso, deve-se mencionar que a região era coberta por matas naturais que ti-
veram de ser derrubadas.

Hoje com esses conjuntos parcialmente edificados, verifica-se o elevado custo direto de sua
implantação e o elevado custo indireto decorrente da extensão da rede de infra-estrutura, muito
além da área já urbanizada de São Paulo. Seu eventual efeito polarizador acentuará a perife-
rização da população; o aumento do custo de transporte e a quantidade de vazios, que tornam
ociosas as redes de infra-estrutura. A socialização destes custos escamoteia o fato de ter ha-
vido um grave equívoco na adoção destas localizações extremamente periféricas, ao invés de
se optar pelo preenchimento de vazios, com conjuntos menores, no Anel Intermediário e nas
áreas mais próximas do Anel Periférico.

Além da atuação da COHAB, a SEHAB-HABI, através do FUNAPS – Fundo de Atendimento
à População Moradora em Habitação Subnormal, atendeu, no período de 1986 a 1988 a cer-
ca de 11.700 famílias nos Programas “Provisão de Terra e Moradia”, “Urbanização de Fave-
las” e “Melhoria de Favelas”.

Também no que diz respeito à atuação indireta, o Município encetou esforços para contar com
a colaboração da iniciativa privada na provisão da habitação. Neste sentido, a PMSP aprovou o
Decreto n. 17.810, de 4 de fevereiro de 1982 que fixou normas técnicas especiais para a pro-
dução de habitações de interesse social pela iniciativa privada, prerrogativa até então reservada
ao Poder Público. Nessa linha de intervenção indireta e na perspectiva de promover um assen-
tamento habitacional com qualidade em áreas já adotadas de infra-estrutura e equipamentos e
que não venha a acarretar novo ônus para o Poder Público, o Município recorreu a novos me-
canismos de intervenção indireta. Assim, a Lei n. 10.209, de 9 de dezembro de 1986 – Lei de
Desfavelamento – possibilita o Município obter, da iniciativa privada, unidades habitacionais de
interesse social. Em contrapartida o Poder Público concede alterações de uso, índices de ocu-
pação e coeficiente de aproveitamento ao proprietário do lote que produziu as habitações.

Esta negociação deve obedecer a critérios de avaliação da troca e sobretudo às diretrizes ur-
banísticas gerais e locais da área em que o proprietário recebe o benefício. Este procedimen-
to, em fase experimental de aplicação, deverá sofrer os devidos ajustes, sempre no sentido
de preservar a qualidade do produto habitação e do seu entorno, garantido em assentamen-
to com qualidade.

4. Meio Ambiente Urbano

A Cidade de São Paulo estende-se atualmente sobre um amplo sítio que compreende compar-
timentos muito diversificados, especialmente no que tange à sua base geológica, ao relevo e à
drenagem. Esses compartimentos são compostos por planícies fluviais, colinas de médias de-
clividades e, na periferia da cidade, por colinas de altas declividades.

O sítio foi sendo urbanizado ao longo de vias que partiam do Centro Histórico evitando as vár-
zeas e procurando as meias encostas ou os espigões.

Essas primeiras expansões puderam ocupar solos adequados fugindo das várzeas e das decli-
vidades excessivas. Mas, à medida que a população crescia, o ritmo de urbanização acelerou-
se e loteamentos foram abertos e ofertados, sem a cautela necessária para com a drenagem, a
declividade e os demais aspectos que compõem o meio ambiente físico da cidade.

Na década de 50, quando o crescimento de São Paulo tornou-se extremamente rápido, foi
implantado um modelo de urbanização de fundos de vale, com canalização de córregos em
galeria fechada, o que acarretou a impermeabilização gradual dos fundos de vale, resultando,
após 3 (três) décadas, em dificuldades crescentes para a drenagem natural de águas pluviais.

Ao mesmo tempo em que a Prefeitura assim procedia, o meio ambiente urbano também foi
degradado pelo desmatamento, pela derrubada indiscriminada de árvores e pela ocupação
desordenada de solos arenosos e friáveis, de declividade excessiva para a urbanização. Isto
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ocorreu especialmente na periferia, onde os loteamentos, em grande parte clandestinos, sem
pavimentação de vias, provocaram a destruição da cobertura vegetal do solo, o qual ficou ex-
posto à erosão. Por outro lado, os lotes oferecidos à população eram pequenos, sem espa-
ço para arborização e, freqüentemente, em declividade que provoca deslizamento.

Este suceder de ocupações inadequadas do sítio natural resultou em uma série de problemas
ambientais que figuram no Quadro 1.

Para efeito de um diagnóstico, no contexto do Plano-Diretor, destacam-se, dentre os proble-
mas que afetam a qualidade ambiental no Município, por sua significância territorial e por sua
repercussão na ocupação, os seguintes: vulnerabilidade à erosão, drenagem insuficiente (en-
chentes) e má qualidade do ar (incluindo o problema da poluição).

O inventário da situação de cada um desses 3 (três) problemas permitiu o diagnóstico do sí-
tio urbano por compartimentos diferenciados.

Para definição dos compartimentos diferenciados segundo a vulnerabilidade à erosão, foram
consideradas as propriedades geotécnicas dos solos, as incidências de altas declividades e a
distribuição diferenciada do impacto pluvial, consideradas as máximas em 24 (vinte e quatro)
horas (Quadro 2).

Para definição dos compartimentos diferenciados segundo as condições de drenagem, foram
considerados os níveis de comprometimento dos fundos de vale e das bacias, pelo tipo de
ocupação, bem como a ocorrência de inundações e a distribuição do impacto pluviométrico,
consideradas as máximas em 24 (vinte e quatro) horas (Quadro 3).

Para definição dos compartimentos diferenciados, segundo as condições de qualidade do ar,
foram considerados, além dos índices de poluição (produzida pelo SO2 e por material particu-
lado), os níveis de temperatura (existência de ilhas de calor), as isoietas (pluviosidade média
anual) e o efetivo uso e ocupação do solo (Quadro 4).

A situação atual das áreas verdes e dos parques da Cidade de São Paulo merece uma ava-
liação preliminar, pois não se dispõe de dados que apresentem um quadro geral de quantifi-
cação e de padrão qualitativo dos mesmos.

Com relação às áreas verdes, estão sendo elaborados estudos para estabelecer com precisão
a quantidade e a distribuição da vegetação significativa no Município com o objetivo de preser-
vá-la. O Quadro 5 mostra a distribuição das áreas verdes públicas pelas Administrações Regio-
nais – ARs, incluindo-se as praças, os parques e as áreas verdes ajardinadas do sistema viário.

No que diz respeito aos parques municipais e estaduais estes foram quantificados e localiza-
dos (Quadro 6) por Administração Regional – AR, devido à especial relevância que apresen-
tam como condicionantes de qualidade do meio ambiente urbano.

O processo de urbanização de São Paulo, eliminou parcelas substantivas da vegetação existen-
te, não recompôs a cobertura vegetal, impermeabilizou excessivamente o solo e provocou gra-
ves erosões; este processo em virtude de seu caráter irreversível, resultou em grande carência
de áreas verdes (apenas 3,69m2 por habitante), hoje cada vez mais exigidas pela população, que
tardiamente toma consciência de sua importância para a qualidade do ambiente urbano.

A reserva de espaços para as áreas verdes se faz, principalmente, através do processo de par-
celamento do solo, regulamentada pela legislação municipal. Este processo é precário, pois a
reserva é feita com critério quantitativo (15,0% da área total do loteamento), não se vinculando
a área verde à densidade populacional, ao volume de edificações ou à sua localização.

Os dispositivos da Lei n. 4.913, de 30 de dezembro de 1981, exigem que a Prefeitura localize
50,0% (dos 15,0% já citados) da área verde, ou seja, 7,5% do total, e tal prática vem aconte-
cendo. Ocorre, entretanto, que a maioria dos loteamentos existentes não foi aprovada, mas sim
regularizada e não se subordina a qualquer norma oficial. Agravando esta situação, estas áreas
têm sido utilizadas pelo Poder Público para localização de equipamentos urbanos, tendo sido,
ultimamente, alvo de invasões para habitação por parte de populações carentes, devido à falta
de recursos da Prefeitura para urbanizar, conservar e fiscalizar esses espaços públicos.
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A destinação de áreas maiores para parques tem sido esporádica e casuística, exigindo nova
política de reserva de áreas com dimensões significativas para esse fim.
Quadro 1
Qualidade Ambiental: Principais Problemas e Causas

Principais Problemas Causas

Perda de referências paisagísticas Ocupação inadequada de áreas de potencial paisagístico
relevante (vegetação, relevo, solo e drenagem)

Carência de áreas verdes Legislação omissa quanto a critérios de conservação do 
solo natural e arborização
Desmatamento
Escasso empenho das Administrações e limitados 
recursos alocados a este fim

Irreversibilidade do processo de ocupação Eliminação do potencial geoecológico
urbana, sem reserva de áreas para parques Dificuldades econômicas e culturais

Inviabilizando a reversão do uso para recriar área verde

Má distribuição de áreas verdes de recreação Ocupação indiscriminada do espaço urbano com 
edificações
Falta de conscientização e reivindicação popular
Falta de estabelecimento de prioridades e de planejamento
Falta de áreas livres em potencial para parques

Invasão de áreas com destinação para parques, Falta de estoque de terras para usos habitacionais e 
para fins habitacionais e para equipamentos para equipamentos

Falta de conscientização da significância das Aspectos culturais do processo de urbanização da 
áreas verdes como elemento de equilíbrio da população migrante
estrutura urbana, para melhoria da qualidade 
de vida e da qualidade ambiental

Erosão Ocupação inadequada de áreas de altas declividades e 
solos vulneráveis
Retirada da cobertura vegetal
Técnicas inadequadas de terraplanagem
Pavimentação incompleta
Infra-estrutura incompleta

Enchentes Assoreamento dos cursos d’água
Excesso de impermeabilização do solo
Sistema de drenagem incompleto ou insuficiente
Ocupação inadequada de várzeas e fundos de vale

Poluição de águas (rios, córregos, represas) Ocupação inadequada de bacias de drenagem e fundos
de vale
Coleta e tratamento de esgoto incompletos insuficientes
Impermeabilização excessiva do solo
Insuficiência do sistema de coleta e destinação do lixo

Poluição do ar Veículos de motor de combustão
Indústrias sem controle ambiental

Desconforto ambiental Legislação omissa quanto aos efeitos ambientais da 
urbanização
Infra-estrutura e serviços insuficientes
Má qualidade dos logradouros públicos e outros 
espaços públicos
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Quadro 2
Qualidade Ambiental - Vulnerabilidade do Solo à Erosão segundo Compartimentos

Compartimentos e subcompartimentos Vulnerabilidade do Declividade Impacto 
solo à erosão % pluviométrico  

máximo
24 horas (mm)

I Bacia Sedimentar de São Paulo Não Vulnerável < 40,0 < 150
IA Penha, Ermelino Matarazzo e Vulnerável  < 40,0 < 150

Vila Formosa ocorrências isoladas
II Morros da Zona Leste e Heliópolis Vulnerável < 40,0 < 150
IIA Carmo e Santa Etelvina Vulnerável > 40,0 < 150
III Meia encosta da Cantareira, Colinas do Vulnerável < 40,0 150-175

Butantã e Campo Limpo e Pedreira
IIIA Morumbi Não vulnerável < 40,0 150-175
IIIB Baronesa e Guacuri Vulnerável > 40,0 150-175
IV Interlagos e Zona Rural Sul Vulnerável < 40,0 175-300
IVA Jaceguava, Parelheiros, Embura e Sul Vulnerável > 40 ocorrências 

de Campo Limpo isoladas 175-300
V Jaraguá e Serra da Cantareira Vulnerável > 40,0 175-300
VI Região do rebordo da Serra do Mar Vulnerável > 40,0 > 300
VIA Ponte Alta Não vulnerável < 40,0 > 300

Quadro 3
Qualidade Ambiental - Drenagem Segundo Níveis de Comprometimento das Bacias e 
Fundos de Vales

Compartimentos e Níveis de Níveis de Ocorrências Impacto
subcompartimentos comprometimento comprometimento de Inundações pluviométrico 

das Bacias dos fundos máximo em 
(5 níveis) de vale (4 níveis) 24 horas (mm)

I Várzeas principais do Níveis 4 e 5 Nível 4 Áreas extensas e < 150
Tietê, Tamanduateí e predominantemente contínuas ao longo das 
Aricanduva e ocorrência do canalizações do Tietê e 

nível 3 Tamanduateí e afluentes

IA Várzea do Tietê - Nível 1 Nível 2 Áreas extensas na < 150
trecho não canalizado predominantemente predominantemente várzea do Tietê não 

canalizadas

IB Várzea do canal Níveis 4 e 2 Nível 2 Não ocorre > 150
do Jurubatuba predominantemente

II Colina Central Nível 4 Nível 4 Pontos localizados < 150
predominantemente predominantemente distribuídos ao longo 
e ocorrência do e ocorrência ao sul de córregos canalizados
nível 5 do nível 3

III Colinas de Butantã Nível 2 Níveis 2 e 3 Pontos localizados > 150
e Campo Limpo predominantemente distribuídos ao longo dos 

e níveis 3 e 4 córregos e áreas extensas 
ao longo da parte 
canalizada do córrego

IV Colinas intermediárias Nível 4 Nível 2 Pontos localizados nas < 150
da Zona Leste predominantemente predominantemente várzeas dos córregos 

e grande ocorrência e ocorrência a leste afluentes do Tietê 
do nível 2 e sul do nível 3 não canalizado

IVA Colinas de Nível 2 Nível 2 Pontos localizados nas < 150
São Miguel predominantemente predominantemente amplas várzeas do 

córregos afluentes do Tietê
Continua
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Quadro 3 (Continuação)
Qualidade Ambiental - Drenagem Segundo Níveis de Comprometimento das Bacias e 
Fundos de Vales

Compartimentos e Níveis de Níveis de Ocorrências Impacto
subcompartimentos comprometimento comprometimento de Inundações pluviométrico 

das Bacias dos fundos máximo em 
(5 níveis) de vale (4 níveis) 24 horas (mm)

V Bacias dos córregos Nível 4 Níveis 4 e 2 Pontos localizados ao < 150
Tatuapé, Moóca e predominantemente longo dos córregos
Oratório

VI Interlagos Nível 4 Nível 3 pontos localizados ao > 175
predominantemente e predominantemente e longo de córregos não 
grande ocorrência do grande ocorrência do canalizados
nível 1 nível 2

VII Jaraguá Níveis 3 e 1 Níveis 3 e 2 Poucos pontos > 175
localizados ao longo de 
córregos não canalizados

VIIA Freguesia do Ó, Nível 4 Níveis 4 e 3 Áreas extensas junto às > 150
Santana e Tucuruvi predominantemente e nascentes e curso médio 

ocorrência dos dos córregos
níveis 1 e 3

VIII Serra da Cantareira, Nível 1 Nível 1 Não ocorrência Zona Norte e Sul:
Zona Rural Sul e Leste predominantemente e > 175

ocorrência localizada Zona Leste: 
do nível 4 < 150

Níveis de Comprometimento das Bacias: Níveis de Comprometimento dos Fundos de Vale:
Nível 1. não impermeabilizada Nível 1. córregos não canalizados e fundos de vales não ocupados
Nível 2. pouco impermeabilizada Nível 2. córregos não canalizados e fundos de vale em início de ocupação
Nível 3. impermeabilização média Nível 3. córregos não canalizados e fundos de vale ocupados
Nível 4. muito impermeabilizada Nível 4. córregos canalizados e fundos de vale ocupados
Nível 5. totalmente impermeabilizada

Quadro 4
Qualidade Ambiental - Qualidade do Ar Segundo Compartimentos

Compartimentos e Poluição do ar: Temperatura (ºC) Pluviosidade Uso e Ocupação do 
subcompartimentos SO, x material média (mm) Solo

particulado
I Várzea do Tietê e Muito alta > Alta Baixa Ocupação total

do Tamanduateí 10.000 - 12.000 27 - 30º 1.350 - 1.450 Zona central
Uso industrial

IA Região da Lapa e Altíssima Alta Baixa Uso industrial 
da Vila Prudente > 12.000 28 - 30º 1.350 - 1.450 predominantemente

II Vertente Oeste do Alta Alta Baixa Ocupação total
Tamanduateí 8.000 a 10.000 27 - 30º 1.350 - 1.400 Verticalização

III Várzea do Tietê e  Baixa Alta Média Ocupação total
Aricanduva e Colinas < 6.000 28 - 30º 1.400 - 1.500 Bairros áridos

IV Colinas e morros da  Baixa Média Média Ocupação de baixa 
Zona Leste < 6.000 26 - 28º 1.400 - 1.450 densidade

Uso residencial
Predomínio de espaços
livres e áreas verdes

IVA Zona Rural Leste e Baixa Média Média Ocupação localizada
Santa Etelvina 25 - 27º 1.400 - 1.450 COHAB/Santa Etelvina

Predomínio de áreas 
verdes e matas
Uso agrícola

Continua
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Quadro 4 (Continuação)
Qualidade Ambiental - Qualidade do Ar Segundo Compartimentos

Compartimentos e Poluição do ar: Temperatura (ºC) Pluviosidade Uso e Ocupação do 
subcompartimentos SO, x material média (mm) Solo

particulado
V Várzea do Tietê e Baixa Média Baixa Ocupação de média e 

colinas de < 6.000 27 - 28º 1.350 - 1.450 baixa densidade
São Miguel Uso residencial

Uso industrial localizado

VA Várzea do Tietê Baixa Baixa Baixa com ilha Uso industrial/Via Dutra
< 6.000 26 - 27º de 1.350 Área Verde/Parque 

Ecológico

VI Interlagos e colinas Baixa Média (27 - 28º) Baixa Ocupação de média
de Santo Amaro e < 6.000 com predomínio de 1.300 - 1.400 densidade
Campo Limpo baixa (25 - 27º) Uso residencial

Uso industrial localizado
Represas
Ocorrências de áreas 
verdes

VIA Região do canal do Baixa Média (27 - 28º) Baixa Uso industrial 
Pinheiros 6.000 com predomínio de 1.300 - 1.350 predominantemente

baixa (25 - 27º)

VII Zona Rural Sul Muito baixa Muito baixa Muito alta Ocupação urbana 
24 - 26º 1.400 - 3.000 localizada

Uso agrícola 
predominantemente

VIII Várzea do Pinheiros Baixa Média Média Ocupação de média 
e colinas do Butantã < 6.000 26 - 27º 1.400 - 1.450 densidade

Uso residencial
Bairros verdes

IX Meia encosta da Muito baixa Muito baixa Alta Ocupação de média e 
Serra da Cantareira 23 - 27º 1.400 - 1.600 baixa densidade

Uso residencial

IXA Jaraguá e Serra da Muito baixa Muito baixa Alta Predomínio de áreas 
Cantareira 23 - 27º 1.500 - 1.600 verdes e matas da serra

Áreas verdes e matas 
da serra

Recomendações de âmbito metropolitano:
(*)  controle da emissão de poluentes no ABC (especialmente São Caetano, Santo André e Mauá), Guarulhos e Osasco
(*)  controle de ocupação e preservação de áreas verdes e matas em Mairiporã e Caieiras (serra da Cantareira), Cajamar,

Santana e Pirapora (dispersão de poluentes), terras de Vasconcelos (matas da divisa e ilegível)

Áreas Verdes Públicas do Município de São Paulo
(Distribuição por Administração Regional)

Adm. Regional Adm. Regional Pças., áreas Parques Parques Total de Popul. Índice 
(até dez./85) (1988) ajardinadas municipais estaduais áreas verdes 1988 de área

e canteiros m2 m2 públ. por verde por
centrais m2 ar (m2) habit. m2

Butantã (BT) Butantã (BT) 881.545 408.532 - 1.290.077 485.914 2,65

Lapa (LA) Lapa (LA) 1.013.112 16.000 200.000 1.229.112 269.034 4,56

Pinheiros (PI) Pinheiros (PI) 788.951 48.624 - 837.575 303.426 2,76

Sé (SE) Sé (SE) 790.237 305.627 - 1.095.864 585.257 1,87

Ipiranga (IP) Ipiranga (IP) 531.031 165.000 5.428.156 6.124.187 418.005 14,65

Pirituba/ Jarag./Pirit. (PJ) 486.975 228.857 4.888.400 5.604.232
Perus (PP) Perus (PP) 15.060 9.780.402 - 9.795.462 435.411 35,36

Continua
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Áreas Verdes Públicas do Município de São Paulo (Continuação)
(Distribuição por Administração Regional)

Adm. Regional Adm. Regional Pças., áreas Parques Parques Total de Popul. Índice 
(até dez./85) (1988) ajardinadas municipais estaduais áreas verdes 1988 de área

e canteiros m2 m2 públ. por verde por
centrais m2 ar (m2) habit. m2

Freguesia do Ó (FO) Freguesia do Ó (FO) 517.828  - - 517.628

Casa Verde (CV) 279.150 - 1.740.000 2.019.150 704.645 3,60

V. Maria/ V. Maria (VI) 501.520 - - 501.520
V. Guilherme (VG) V. Guilherme (VG) 161.673 38.000 - 199.673 569.120 1,23

V. Mariana (VM) V. Mariana (VM) 389.275 1.584.000 - 1.973.275

Jabaquara (JA) 333.220 46.428 - 379.648 821.508 2,86

Campo Limpo (CL) Campo Limpo (CL) 268.470 - - 268.470

Capão 36.400 286.605 - 323.005 883.454 0,67

São Miguel Paulista Ermelino (EM) 83.334* - - 83.334*

S. Miguel (MP) 121.786 - - 121.786

Itaim Pta. (IT) 45.267 - - 45.267 895.055 0,27

Santo Amaro (SA) Santo Amaro (SA) 615.377 28.400 - 643.777

Pedr./C.Gde. (PG) 85.726* - - 85.726*

Cap. Socorro (CS) 363.417 - - 363.417

Parelheiros (PA) 400 - - 400 1.284.440 0,85

Santana (ST) Santana (ST) 533.091 23.700 - 556.791

Tucuruvi (TV) 65.131 - - 65.131 403.326 1,54

Moóca (MO) Moóca (MO) 283.299 - - 282.299

Tatuapé (TA) 376.808 97.282 - 474.090

V. Aricanduva (VA) 249.799 - - 249.799

Penha (PE) Penha (PE) 212.477 - 2.500.000 2.712.477

V. Prudente (VP) Sapopemba (SB) 99.990 - - 90.990

V. Prudente (VP) 147.350 - - 147.350

Itaquera/ S. Mateus (SM) 56.996* - - 56.996*
Guaianases (IG) Guaianases (G) 20.675 - - 20.675

Itaquera (IQ) 262.139 1.500.359 - 1.762.498 2.964.014 2,10

Total 10.617.309 14.697.816 14.756.556 39.931.681 10.822.609 3,69
(*) Estimado

Quadro 6
Parques Públicos do Município de São Paulo

Parques Municipais
N. Nome Área (m2) Localização (AR)

01. Luz 113.428 SE

02. Siqueira Campos 48.624 PI

03. Aclimação 112.199 SE

04. Buenos Aires 16.000 LA

05. Ibirapuera 1.584.000 VM

06. Morumbi 142.432 BT

07. Guarapiranga 152.605 CR

08. Carmo 1.500.359 IQ
Continua
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Quadro 6 (Continuação)
Parques Públicos do Município de São Paulo

Parques Municipais
N. Nome Área (m2) Localização (AR)

09. Vila dos Remédios 109.810 PJ

10. São Domingos 80.000 PJ

11. Pirituba 39.047 PJ

12. Piqueri 97.282 TA

13. Conceição 15.040 JA

14. Nabuco 31.388 JA

15. Raposo Tavares 195.000 BT

16. Previdência 44.000 BT

17. Lions Clube 23.700 ST

18. Anhangüera(*) 9.780.402 PR

19. Independência 165.000 IP

20. D. Pedro II 80.000 SE

21. Sociedade Paulista de Trote 38.000 VG

22. Rolinópolis 27.100 BT

23. Adventista 134.000 CR

24. Granja Julieta 28.400 SA
(*) Apenas 80.000 m2 abertos ao público.

Parques Estaduais
N. Nome Área (m2) Localização (AR)

01. Parque do Estado 5.428.156 IP

02. Jaraguá 4.888.400 PJ

03. Horto Florestal 1.740.000 CV

04. Água Branca 200.000 LA

05. Parque Ecológico do Tietê 2.500.000 PE

5. Transporte e Sistema Viário

A expansão da Cidade de São Paulo deu-se, historicamente, ao longo dos corredores de liga-
ção com outras cidades e regiões (Rio, Santos, Campinas e Sorocaba) e o crescimento da área
urbanizada, por sua vez, deu-se em função das condições topográficas do sítio e impulsionado
por uma implantação imobiliária dispersa. Este modo de urbanização, aliado à inexistência de vias
estruturais implantadas, acabou reforçando a ocupação ao longo dos corredores intermunicipais
e conferindo ao sistema viário e de transportes uma configuração radioconcêntrica, com poucas
ligações transversais e tendo como pólo principal a Área Central.

Como conseqüência de fatores exógenos, que acarretaram grande migração e da falta de
uma política de desenvolvimento urbano, houve uma expansão desordenada da periferia,
agravada pela formação de vazios especulativos internos e pela falta de subcentros em áreas
populosas da Cidade.

Por outro lado, a época de maior crescimento demográfico e econômico da metrópole coinci-
diu com um período de crença, no País e no exterior, de que o equacionamento do transporte
urbano, mesmo nas grandes cidades, podia ser baseado no transporte privado. Esta postura
muito contribuiu para que não se emprestasse grande ênfase à implantação de transportes de
massa em São Paulo, e que a ampliação do sistema viário fosse a grande tônica do período.
Mas, a crônica deficiência de recursos não permitiu expansões significativas do sistema.
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No passado recente foram conseguidos aumentos consideráveis na capacidade do sistema
viário. Contudo, as possibilidades de melhorias operacionais já se esgotaram na maioria dos
casos, em se mantendo o atual sistema de transporte coletivo e a presença dominante do au-
tomóvel. A partir de um certo ponto, só são possíveis aumentos de capacidade, em termos
de passageiros, utilizando coletivos, não se viabilizando aumentos em termos de maior número
de veículos no sistema.

As características da estrutura urbana e do sistema viário favoreceram a função polarizadora da
Área Central e sobrecarregaram os principais corredores radiais. Além disso, o transporte de par-
celas crescentes da população de uma periferia cada vez mais distante faz com que se elevem
os custos de transporte não só para o usuário (tarifas), mas também para o Poder Público, as-
sim como aumenta o tempo de transporte para a população. O aumento dos custos de infra-
estrutura e de operação de transportes, contraposto à diminuição real da renda da população
provoca um descompasso entre a tarifa e estes custos, o que resulta em inevitável queda do ní-
vel de serviço ofertado em termos de tempo de viagem, segurança e conforto para o usuário.

Como conseqüência desse processo, se reforçou e consolidou o modelo radioconcêntrico,
resultando em algumas características que se verificam na atual estrutura urbana:
– à medida que não se complementaram ligações transversais, a polarização de atividades se

mantém marcadamente ao longo dos corredores. Em conseqüência, não só se mantém bai-
xo o nível geral de acessibilidade da cidade como um todo, com pequenos volumes de des-
locamentos intersetoriais, como também se aumenta desnecessariamente o nível de con-
gestionamento do centro, passagem obrigatória desses deslocamentos;

– à medida que a população residente nas áreas desprovidas de comércio e serviços vê-se
obrigada a se deslocar para a Área Central, gastando cada vez mais tempo nas viagens,
uma vez que a expansão das atividades terciárias deu-se apenas na direção das áreas re-
sidenciais das faixas de renda mais alta;

– à medida em que se privilegiaram abertura e melhoramentos de vias nas áreas de urbaniza-
ção mais consolidada, acentuaram-se na área periférica as falhas estruturais das vias, as
descontinuidades de padrão, a carência de pavimentação adequada de numerosas vias im-
portantes e a ausência de dispositivos eficientes de controle de tráfego.

Esta situação é agravada pela inexistência de separação funcional entre os tráfegos das dife-
rentes modalidades (carga, transporte coletivo, tráfego geral), resultado da utilização simultânea
da mesma via por tráfegos com comportamento e velocidades diferentes, o que acarreta dimi-
nuição das velocidades operacionais e gera pontos de congestionamento, comprometendo o
desempenho das diferentes modalidades de transporte.

Por outro lado, a multiplicidade de órgãos nas três esferas governamentais ligados ao setor
de transportes gera pluralidade de funções, o que resulta em falta de integração entre os ór-
gãos de planejamento, os órgãos executivos e operadores e os que tratam do uso do solo.

Sistema Viário

A análise do sistema viário existente objetivou a obtenção de uma visão integrada dos proble-
mas das diferentes modalidades de transportes e procurou identificar pontos onde eventuais
intervenções produzissem efeitos mais eficazes.

A análise das insuficiências quanto à capacidade do sistema viário mostrou grande compro-
metimento dos corredores radiais, na área mais central da Metrópole, utilizado por transporte
coletivo e tráfego geral, além das Avenidas Paulista, Doutor Arnaldo, Heitor Penteado e as
marginais dos rios Tietê e Pinheiros.

As descontinuidades físicas da Rede Viária principal aparecem nas 3 (três) áreas de urbaniza-
ção diferenciada do Município, mas são mais graves nos anéis intermediário e periférico, de-
vido a obstáculos físicos, descontinuidades, pontos de estrangulamento ou insuficiência de li-
gações entre arteriais.
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As descontinuidades da rede viária estrutural, revelam as seguintes situações:
a. inexistência de ligações entre corredores;
b. inexistência de ligações entre bairros e áreas de oferta de emprego, como entre as áreas

residenciais da zona leste e os centros de empregos do ABC, de Guarulhos ou de outras
regiões do Município;

c. inexistência de ligações adequadas a áreas isoladas como os conjuntos da COHAB implan-
tadas em áreas mais periféricas, ou as dificuldades de acesso a bairros isolados pelos blo-
queios físicos (RFFSA e rio Tietê por ex.).

Outro aspecto relevante da análise do sistema viário corresponde aos trechos críticos de con-
flitos entre tráfego de diversas modalidades (carga, transporte coletivo e tráfego geral), mos-
trando o comprometimento gerado pelo transporte e armazenamento de cargas, tais como os
verificados nas áreas de Vila Maria, Vila Guilherme, Coroa, Ipiranga, Moóca, Bom Retiro, Bar-
ra Funda e Lapa. Nessas áreas a interferência do caminhão no tecido urbano gera impactos
negativos, como o comprometimento da qualidade de vida no entorno de suas áreas de con-
centração, carga e descarga, deteriorando ainda a infra-estrutura de equipamentos urbanos
(pavimentação de redes subterrâneas).

Quanto às causas desse conflito entre modalidades, além de estrutura viária radioconcêntrica,
deve-se assinalar a utilização inadequada do sistema viário. A inexistência de um esquema ar-
ticulado de separação funcional entre os tráfegos das diferentes modalidades, compromete não
apenas o desempenho do transporte coletivo, mas também o das outras modalidades.

Persistem falhas estruturais no sistema viário principal, particularmente a insuficiência de liga-
ções que articulem os eixos radiais, levando à prioridade de obras de complementação e fe-
chamento da malha. Só assim seria possível romper com a atual estrutura radioconcêntrica e
induzir a uma nova estrutura urbana.

Estas ligações entre os corredores radiais existentes acabarão formando um conjunto de anéis
de ligação interbairros que, por sua vez, irão proporcionar ligações mais diretas e de maior ca-
pacidade aos subcentros da Cidade fortalecendo a polinucleação e atenuando, por conse-
guinte, a excessiva polarização exercida pelo Centro Principal.

Exemplos dessas ligações podem ser verificados no extenso programa de obras de novas li-
gações viárias em andamento, especialmente aquelas que proporcionam o fechamento do
Anel Viário Principal, as duplicações de avenidas periféricas e as avenidas de fundo de vale,
que vêm atender a ligações interbairros.

Transportes

Entre 1967 e 1977, ao mesmo tempo em que a população do Município de São Paulo cres-
cia de 5 para 7,6 milhões de habitantes, crescia também o número médio de deslocamentos
de cada um desses habitantes, de 0,98 para 1,48 deslocamentos/dia (no tocante aos motivos
de viagem, observe-se que 48% do total dos deslocamentos do Município são por motivo de
trabalho). Ocorreu, portanto, um considerável aumento do número total de deslocamentos
realizados: 6,0 milhões para 11,3 milhões por dia, ou seja, um acréscimo de cerca de 90% na
década. Por sua vez, essa tendência conduziu a uma notável alteração na distribuição modal
desses deslocamentos, em direção contrária ao preconizado pelos planos urbanísticos e de
transporte desenvolvidos na época. Com efeito os deslocamentos realizados por transportes
coletivos, caíram de 63,5% do total em 1967 para 60,8% em 1977.

Internamente ao Município, o seu centro é ainda o grande polarizador de deslocamentos: o
conjunto da Área Central expandida responde por cerca de 42,2% do total de deslocamen-
tos. Lembrando que em 1967 esses deslocamentos representavam 23,4% do total do Muni-
cípio, a sua composição atual indica a tendência de centralização, em função de diversos fa-
tores que se interagem:
– a sua localização privilegiada em relação ao conjunto da aglomeração, em termos de aces-

sibilidade;
– a concentração de equipamentos de interesse metropolitano.
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Apesar da modalidade ônibus ter diminuído, entre 1967 e 1977, sua participação percentual
no total de viagens de transportes coletivos (90,7% em 1967 contra 87,1% em 1977 e 75%
em 1987), em termos absolutos o número de deslocamentos diários por ônibus quase dobrou
no primeiro período, com um total de 2.128 milhões de passageiros transportados em 1977
(ver Tabela 1). Naquele mesmo período 1967/1977, a frota de ônibus da CMTC cresceu 94%,
ou seja, de 1.052 veículos, a sua participação aumentou de 17% para 21% do total de pas-
sageiros transportados em ônibus na Capital.

No período de 1977 a 1982, a CMTC aumentou consideravelmente sua participação no total
de passageiros transportados, passando de 21% para 30% do total de viagens por ônibus. A
frota da CMTC passou de 2.050 em 1977 para 3.751 ônibus diesel e trolebus em 1988.

A capacidade do sistema de transportes coletivos na Região Metropolitana de São Paulo, é no-
toriamente insuficiente, seja em relação às ligações já existentes, seja pela ausência de ligações,
principalmente entre bairros periféricos, o que mantém significativa parcela da população em pés-
simas condições de acessibilidade. Os padrões de serviços, em termos de tempo e distância de
viagem, conforto e segurança, com exceção do Metrô, mantém-se ainda em nível precário.

A Tabela 2 apresenta a demanda de área de transporte no Município de São Paulo, em 1987
nas diferentes modalidades. Constata-se uma preponderância do transporte coletivo, respon-
sável por 57,18% do total das viagens, sendo que apenas a modalidade ônibus responde por
41,55% das viagens.

Os tempos médios gastos em transporte em 1977 variam de 1:55h para a população até 5
(cinco) salários mínimos, residindo no Centro Expandido, até 3:15h, para os residentes na Re-
gião Leste distante.

Outra causa estrutural dos problemas de transporte reside no desequilíbrio entre as diversas re-
giões, em termos da relação entre o número de empregos e o número de habitantes residentes.

Verifica-se, ainda, que a insuficiência de infra-estrutura atribuída aos transportes coletivos
constitui questão agravante do sistema de transporte. O transporte coletivo, dotado de estru-
turação adequada, permitiria oferecer melhor atendimento à população de menor renda.

Para finalizar o quadro de transporte coletivo sobre pneus, é preciso ainda ressaltar o esforço
da CMTC, nos últimos anos para implantar uma extensa rede de trolebus e para implantar o
corredor de transporte coletivo das Avenidas 9 de Julho e Santo Amaro, que transporta hoje
cerca de 600.000 passageiros/dia em condições de velocidade e conforto bem superiores às
de outros corredores.

Quanto ao subsistema sobre trilhos, em 1974 entrou em operação a primeira linha do Metrô, que
em 1977 transportou 175 milhões de passageiros, o que representava cerca de 6,5% do total
de passageiros em transporte coletivo na Região Metropolitana. Em 1987 o sistema do Metrô,
formado pelas linhas Norte-Sul e Leste-Oeste, transportou 540 milhões de passageiros.

Quanto ao sistema ferroviário de subúrbio, ele depende em parte do Governo do Estado (FEPASA)
e em parte do Governo Federal (RFFSA). No período de 1967 até 1977, somente a FEPASA pro-
moveu um significativo aumento da oferta e melhoria do padrão de serviços, implantando seu
Plano de Modernização de Subúrbios. Em 1977 os trens de subúrbio transportavam cerca de
141 milhões de passageiros, isto é, 6% do total de passageiros em transportes coletivos. Ape-
sar dessa participação ter se elevado para 9% em 1987, ainda é muito pouco expressiva.

O desafio do aumento da capacidade de transporte há que ser enfrentado, necessariamente,
pelo favorecimento ao transporte coletivo, não se podendo contar com uma rede de metrô e
subúrbios muito mais extensa e aparelhada que a prevista nos programas em implantação,
sendo, o subsistema de transporte coletivo sobre pneus o mais propício para aplicação de
melhorias. Desse modo, propõe-se o equacionamento do problema pela implantação, nos
principais corredores de demanda, de uma rede de ônibus, estruturada de modo a garantir
acessibilidade adequada a toda a área urbana, e com características operacionais, tais como
faixas e vias exclusivas, prioridade no tráfego e veículos adequados de maior capacidade que
garantam a obtenção de níveis mais elevados de transporte de passageiros por hora.
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Uma vez que uma reestruturação radical do sistema de transportes e vias mostra-se econo-
micamente impossível e urbanisticamente inconveniente, é preciso ressaltar a importância da
vinculação das políticas de transporte e de uso do solo. O processo de expansão do sistema
viário, dado seu caráter indutor da urbanização, deve levar em conta as diretrizes da estrutu-
ração urbana, de forma a evitar uma indesejável expansão da fronteira urbana e uma prema-
tura extensão das linhas de transporte.
Tabela 1
Passageiros Transportados Segundo Tipo de Transporte Coletivo
Região Metropolitana de São Paulo
1967/1987 (milhões)

Tipo 1967 % 1977 % 1984 % 1987 %

Subsistema sobre pneus 1304 90,7 2128 87,1 2348 77,4 2525 75,0

CMTC - diesel 170 11,8 315 12,9 460 15,2 466 13,8

- trolebus 48 3,3 44 1,8 94 3,1 77 3,1

Empresas contr. (diesel) 838 58,3 1351 55,3 1359 44,8 1395 41,5

Transp. Interm. (diesel) 248 17,2 418 17,1 435 14,3 587 17,4

Subsistema sobre trilhos 134 9,3 316 12,9 685 22,6 840 25,0

Metrô 175 7,1 409 13,5 540 16,1

FEPASA 28 1,9 31 1,3 79 2,6 83 2,5

CBTU 106 7,4 110 4,5 197 6,5 217 6,5

Total Geral 1438 100,0 2444 100,0 3033 100,0 3033 100,0

Tabela 2
Distribuição da Demanda Diária de Transportes Segundo a Modalidade
Município de São Paulo 
1983/1987

Viagens de pessoas por dia/1983 Viagens de pessoas por dia/1987

Modalidade Números absolutos Percentagem Números absolutos Percentagem

Transporte Público

Metrô

Linha Norte/Sul 837.000 6,30 890.410 5,35

Linha Leste/Oeste 392.000 2,95 589.041 3,54

Total 1.229.000 9,25 1.479.451 8,89

Ferrovia

FEPASA 216.438 1,63 227.400 1,37

RFFSA 560.000 4,21 594.520 3,57

Total 660.500 5,84 821.920 4,94

Ônibus

CMTC 1.448.100 10,89 1.487.670 8,54

Contratadas 3.723.288 28,01 3.821.920 22,96

Intermunicipais 1.145.700 8,62 1.608.220 9,66

Total 7.066.900 47,52 6.917.810 41,55

Táxi/Lotação 320.000 2,41 300.000 1,80

Transporte particular

Automóvel 4.500.000 33,85 6.900.00 41,44

Outras modalidades 150.000 1,13 230.000 1,37

Total 13.292.526 100,00 16.649.181 100,00
Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA.
Nota: Os dados básicos para elaboração desta Tabela foram obtidos de diversas fontes.

1988 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

819O



6. Finanças Públicas Municipais

Qualquer análise acerca do comportamento das finanças públicas municipais, ao longo da úl-
tima década, certamente colocará em relevo, o descompasso entre a demanda de serviços
públicos e a capacidade dos Municípios em financiar os dispêndios necessários para oferecer
os serviços desejados pela população.

Com efeito, o violento processo de urbanização que vem caracterizando o desenvolvimento
econômico e social de todas as grandes cidades brasileiras, tem acarretado, no caso especí-
fico da Cidade de São Paulo, enormes dificuldades no sentido de atender a uma demanda
crescente que vem se diversificando ao longo do tempo.

Face a uma população que vem crescendo sensivelmente acima da média das cidades bra-
sileiras, a Cidade de São Paulo, vem aumentando, década após década, a sua participação
no total da população do País: 6,4% em 1970; 7,1% em 1980, sem qualquer tendência de in-
verter este Quadro. Mais ainda, um dos principais destinos das correntes migratórias internas,
a Grande São Paulo, recebeu nos últimos 10 (dez) anos, cerca de 3,3 milhões de pessoas,
responsáveis por cerca de 50% (cinqüenta por cento) do crescimento da Metrópole.

A expansão da Cidade, no sentido de sua fronteira, extremamente carente de serviços públicos,
tem gerado a necessidade de ampliação dos investimentos sociais e a prestação de serviços
básicos, sob pena de alargar, ainda mais, o hiato entre a demanda e a oferta de serviços essen-
ciais. De fato, os investimentos públicos deveriam crescer, praticamente, a uma taxa de 3,7% ao
ano, equivalente ao crescimento da população, simplesmente para manter o desconfortável dé-
ficit de serviços públicos, acumulado ao longo de décadas de investimentos insuficientes.

A realidade tem mostrado, todavia, que a capacidade do Município em realizar esses investi-
mentos, através de seus próprios recursos, vem decrescendo, dramaticamente, ao longo dos
últimos anos, mais ainda, nos últimos 5 (cinco) anos, todos os investimentos municipais foram
financiados através do aporte de recursos representados por empréstimos internos e exter-
nos, como pode ser depreendido, através das informações contidas no Quadro I.

Os dados apresentados no referido quadro permitem afirmar que a redução da capacidade
de investir, não pode ser atribuída a um exagerado crescimento das despesas correntes. Ao
contrário, observando-se o comportamento dessas despesas que incluem a de custeio (pessoal,
materiais de consumo e serviços de terceiros) e as transferências correntes (basicamente os
encargos da dívida) nota-se que estas cresceram apenas 18,7% entre 1987 e 1977, enquanto
a população, os equipamentos públicos e o volume de serviços, apresenta o crescimento sensi-
velmente maior, ao longo dos 10 (dez) últimos anos.

Este fato é importante, na medida em que os dados da despesa corrente incluem os encar-
gos com a dívida interna e externa, os quais representavam 14% das mesmas em 1987,
quando em 1977, estes mesmos encargos não chegavam a representar 8% desta despesa.

As informações contidas no Quadro I permitem afirmar que a principal causa da drástica re-
dução da capacidade de investir, com recursos próprios, deve ser procurada no comporta-
mento da receita própria do Município. De fato, a receita própria de 1987 representava ape-
nas 78% da receita arrecadada em 1977. Se compararmos a receita de 1987 com o ano de
1978, quando a receita própria atingiu o maior valor de arrecadação, no período, a diferença
é ainda mais dramática, isto é, 70%.

Se a receita própria tivesse pelo menos permanecido constante, em termos reais, aos níveis
observados nos anos anteriores a 1983, o Município teria condições de investir cerca de 20%
da sua receita. Note-se que após 1982, a queda dos investimentos somente não foi maior, em
virtude da absorção de poupanças derivadas de financiamentos internos e externos, os quais
geram custos financeiros que oneram, ainda mais, os já insuficientes recursos próprios da Mu-
nicipalidade, acarretando uma inflexibilidade cada vez maior no Orçamento Público Municipal.

A partir dessa constatação, cabe analisar os fatores responsáveis pela redução da receita pró-
pria do Município, no sentido de procurar inverter esta tendência, nos próximos anos.
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Convém lembrar, em primeiro lugar, quais os componentes da receita própria do Município de
São Paulo. Ela é formada, basicamente, pela receita tributária (IPTU, ISS, taxas) e pelas trans-
ferências correntes, federais e estaduais, onde se destaca a cota-parte da arrecadação do ICM.

O Quadro II, apresenta, para alguns anos selecionados, a participação no total e as variações
reais dos principais componentes da receita própria. Chama a atenção do comportamento da
arrecadação do IPTU. Ele representa cerca de 9% do total arrecadado em 1987, quando em
1978, a sua participação no total era de 23%. Em termos reais, a sua arrecadação sofreu uma
queda de 73%, no período, isto é, representa atualmente apenas 27% daquilo que represen-
tava em 1978, quando seria de se esperar que a receita deste imposto acompanhasse, de
perto, o crescimento do número de prédios construídos, próximo de 23% no período.

As causas associadas à queda significativa na arrecadação do IPTU, em termos reais, ao lon-
go dos últimos anos, são de várias ordens, porém, as mais relevantes são as seguintes:
a. o fato de que, enquanto o valor venal dos imóveis, utilizado como base de cálculo do tributo,

vem sendo corrigido, aproximadamente, pela variação da OTN, do ano imediatamente
anterior ao lançamento, a inflação efetivamente registrada no ano que o tributo é arrecadado,
tem se mostrado freqüentemente mais elevada;

b. a opção que a Municipalidade tem oferecido ao contribuinte, no sentido de recolher o im-
posto em parcelas mensais, sem contemplar a correção monetária do valor das parcelas,
em função da inflação observada durante o período em que se dá o recebimento do total
do imposto, tem acarretado uma sensível perda real da receita, tanto maior quanto maior
a taxa de inflação observada a cada ano;

c. como decorrência dessa sistemática de reajuste, os valores venais dos imóveis distanciam-
se, cada vez mais, dos reais valores de mercado, provocando graves distorções que pe-
nalizam parcela expressiva da população.

Com relação ao ISS, apesar de ter apresentado um crescimento de 15,8% entre 1978 e 1987,
seguramente não tem acompanhado o crescimento e o dinamismo do setor terciário do Mu-
nicípio de São Paulo. Alguns fatores têm impedido o ISS de atingir o seu pleno potencial de
arrecadação:
a. a própria natureza do setor “serviços”, a diversificação das atividades e o excessivo dina-

mismo, requerem uma agilidade no cadastramento e na tributação das atividades eco-
nômicas sujeitas ao imposto, que embora perseguida pela Administração, ainda não foi
satisfatoriamente atingida;

b. a diversidade de bases de cálculo de imposto, onde os serviços são tributados com dife-
rentes critérios, dependendo do tipo de atividade em que se enquadram, dificulta a arreca-
dação e fiscalização do imposto;

c. a necessidade de se rever algumas alíquotas, relativamente reduzidas, que favorecem alguns
setores, como exemplo o da construção civil, de reconhecida capacidade contributiva.

No tocante às taxas, é patente o fato de que suas receitas têm deixado de cobrir os cus-
tos envolvidos na prestação dos serviços, não se justificando qualquer subsídio neste tipo
de tributação. Por outro lado, a arrecadação das taxas, sofre os mesmos efeitos perniciosos
da inflação, em virtude da ausência dos mecanismos de correção monetária das parcelas,
exatamente como no caso do IPTU, já comentado anteriormente.

No que se refere à cota-parte do ICM – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias – que re-
gistrou-se entre 1978 e 1987, uma queda de 25% na sua arrecadação real, ressalta-se que,
ainda, se trata do maior item isolado (39% do total) na composição da Receita Própria. A queda
de arrecadação registrada no período, tem pelo menos, dois componentes:
1. o primeiro de ordem conjuntural, reflete o reduzido dinamismo de atividade industrial, na

primeira metade da década de 80, quando o produto industrial no Município sofreu signi-
ficativa retração;

2. o segundo deriva de um processo estrutural, isto é, o valor adicionado dos demais muni-
cípios paulistas vem crescendo mais rapidamente do que o da Cidade de São Paulo, em
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função da maior expansão das atividades industriais fora do Município. Em função dessa
constatação, o índice de participação do Município de São Paulo no total do ICM distri-
buído aos Municípios passou de 42,6% em 1978 para 31% em 1987.

Nesse sentido, são crescentes as restrições, de várias ordens, que dificultam a implantação e
ampliação de projetos industriais no Município de São Paulo. De um lado, concorrem para re-
duzir o ritmo de crescimento da produção industrial dentro dos limites do Município e, portan-
to, a participação de São Paulo no ICM distribuído; de outro, não avaliam as prestações so-
bre a oferta de serviços públicos municipais.

De fato, os estímulos no sentido de transformar a cidade em centro comercial financeiro e de
serviços, atividades caracterizadas pelo maior emprego de mão-de-obra por unidade de pro-
dução, dá suporte a elevadas taxas de crescimento da população, aumentando a demanda
de serviços públicos dentro do Município, sem a contrapartida adequada de receita tributária
e de transferências intergovernamentais, para o seu financiamento.

As transferências da União constituem-se em assunto que, deve merecer especial atenção,
tendo em vista a sua pequena importância, no contexto da Receita Própria.

Não cabe aqui, analisar as razões que levaram ao atual desenho de distribuição das competên-
cias tributárias entre as três esferas de governo. O fato básico é de que em razão da extrema
concentração de recursos nas mãos do Governo Federal, caberia as transferências da União aos
Estados e Municípios, um papel extremamente importante no montante da receita efetivamente
disponível em cada esfera de Governo. A realidade tem mostrado porém, que tal distribuição
está longe de atender a necessidade dos Municípios, principalmente os das Metrópoles.

Assim, após as referidas transferências, os municípios brasileiros, no seu conjunto, recebem
cerca de 17% do total arrecadado no País. No que se refere aos municípios das capitais, en-
tretanto, as porcentagens são bem mais modestas.

Neste sentido, é ilustrado o fato de que do total de tributos federais no país, cerca de 23%
são arrecadados dentro da Cidade de São Paulo. É ilustrativo, também, o fato de que apenas
0,6% destes tributos retornam à Cidade na forma de transferências federais. Para se ter uma
idéia da insignificância desses recursos, basta notar que ela representa apenas 3% da recei-
ta própria, conforme mostra o Quadro II.

A razão desta disparidade deve ser atribuída ao critério de rateio atualmente em vigor, o qual
leva em conta a variável população do Município, porém limitada a um determinado número
de habitantes (cerca de 145 mil, em 1986) e o inverso da renda per capita do Estado. Tal cri-
tério, obviamente, faz com que o Município de São Paulo, seja particularmente penalizado.

Se é verdade que nesse sistema de transferências intergovernamentais está implícito uma dese-
jável redistribuição de renda entre regiões ricas e pobres, é inegável, contudo, que o grau de
transferência já atingiu níveis insuportáveis. De fato, de um lado é verdade que a Cidade de São
Paulo ostenta um elevado nível de renda per capita, gerando aproximadamente, 15% do PIB do
País, porém é também correto, que tal nível de riqueza não se traduz em recursos públicos com-
patíveis com a necessidade de uma cidade da natureza de São Paulo, como já nos referimos.

Lamentavelmente, a nova Constituição que está sendo atualmente elaborada, não deverá
alterar significativamente a situação vigente, no tocante às transferências da União para as
Capitais. Embora os municípios, como um todo, tenham obtido um sensível aumento na
participação do bolo tributário, a prevalecer na legislação complementar o critério de rateio
atualmente em vigor, as Capitais e, particularmente o Município de São Paulo continuará
praticamente, à margem, desse processo de distribuição.

À guisa de conclusão, cabe assinalar, que cabe ainda ao Município de São Paulo, realizar um
esforço visando elevar a sua receita própria, através da melhoria do sistema de arrecadação,
instituição de correção monetária dos impostos e taxas recolhidos, da revisão da política de
isenções, e a aplicação de novos mecanismos fiscais relacionados com as diretrizes de desen-
volvimento urbano.
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De qualquer maneira, porém, o esforço próprio do Município de São Paulo, será, sempre, in-
suficiente diante da magnitude dos problemas advindos da importância econômico-social da
Cidade e de sua área metropolitana, no contexto político-econômico nacional.

Cabe, portanto, continuar a luta, no sentido de atenuar, significativamente, a desproporção
entre a arrecadação de tributos federais que incidem sobre as atividades aqui localizadas e as
cotas de participação a que tem direito, à semelhança dos outros municípios brasileiros.
Quadro I
Prefeitura do Município de São Paulo
Evolução Real da Capacidade de Investimentos (preços médios-87)
1976/1987

Anos Receita Receita Despesas Amorti- Despesas Capacidade Cap. Próp. Capac.  Capac.
Total (1) Própria (2) Correntes zação Correntes + Própria de Invest. Total de Total de 

(3) Amortização de Invest. como Invest. Invest. da 
(2 - 5) % da  (1 - 5) como % 

Rec. PR. Rec. Total

1976 56.177.551 46.929.660 32.428.974 1.093.101 33.522.075 13.407.585 28,6 22.655.476 40,3

1977 53.918.936 49.262.752 32.807.971 3.708.336 36.516.307 12.746.445 25,9 17.402.629 32,3

1978 65.178.940 55.190.097 36.108.316 3.994.377 40.012.693 15.177.404 27,6 25.175.247 38,6

1979 59.464.286 52.328.869 36.941.964 4.808.408 41.750.372 10.578.497 20,2 17.713.914 29,8

1980 56.624.861 48.592.531 34.243.775 3.590.673 37.834.448 10.758.083 22,1 18.790.413 33,2

1981 53.648.152 43.822.527 34.037.176 3.004.204 37.041.380 6.781.147 15,5 16.606.772 31,0

1982 54.731.765 49.099.391 38.238.864 3.253.697 41.492.561 7.606.830 15,5 13.239.204 24,2

1983 44.549.021 39.272.509 35.292.509 4.023.843 39.315.925 43.416 - 0,1 5.233.096 11,7

1984 41.983.711 34.669.525 33.301.311 5.558.266 38.859.577 4.190.052 - 12,1 3.124.134 7,4

1985 49.542.603 39.769.797 40.559.912 3.709.850 44.269.762 4.499.965 - 11,3 5.272.841 10,6

1986 47.584.341 44.967.037 43.855.542 4.900.432 48.755.974 4.688.937 - 10,6 - 1.171,633 - 2,5

1987 53.310.789 38.622.205 38.943.458 6.878.319 45.821.777 7.199.572 - 18,6 7.489,012 14,0
Fonte dos Dados Brutos: Balanços Orçamentários da PMSP - 1976/1987.
(*) Receita Própria - Receita Total Menos Operações de Crédito.

Quadro II
Município de São Paulo
Participação no Total e Variações Reais dos Principais 
Componentes da Receita Própria
Alguns Anos Selecionados Valores em Cz$ milhões (1)

Receita Própria 1970 1974 1978 1982 1987 Variação 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % (%)

Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre 1987/
Total Total Total Total Total 1978

IPTU 5.491 19,6 7.559 18,2 13.118 23,7 10.003 20,3 3.452 8,9 - 73,7

ISS 3.667 13,1 7.386 17,7 9.405 17,0 11.027 22,4 10.892 28,3 15,8

TAXAS 2.466 8,8 3.442 8,3 4.257 7,7 4.120 8,3 2.800 7,2 - 34,2

ICM 13.236 47,3 18.808 45,2 20.237 36,5 16.524 33,5 15.037 38,9 - 25,7

Transf. União 577 2,1 750 1,8 1.488 2,7 855 1,7 1.228 3,2 - 18,5

Outras 2.551 9,1 3.667 8,8 6.913 12,4 6.785 13,8 5.213 13,5 - 24,6

Receita Própria 27.988 100,0 41.622 100,0 55.418 100,0 49.314 100,0 38.622 100,0 - 31,3
Fonte dos Dados Brutos:  Balanços Orçamentários do Município de São Paulo.
(1) a preços médios de 1987 - deflacionados pelo IGP-FGV.
coluna (2) - disponibilidade interna.
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Documentos Utilizados na Síntese de Estudos Básicos – Anexo 3

1. População, evolução e estimativas:
– Plano-Diretor do Município de São Paulo 1985 – 2000 (“PDMSP 1985-2000”) Série

Documentos, 1985, SP.
– Fonte SEADE.

2. Espaço Urbano da Cidade de São Paulo e seus problemas básicos:
– PDMSP 1985 – 2000.
– Plano-Diretor do Município de São Paulo – Primeira Etapa: objetivos e diretrizes gerais

(Série – Documentos) – 1983.

3. Habitação de interesse social:
– “PD – 1983”.
– SEMPLA, DEMPLAN, Supervisão de Serviços Sociais e Urbanos.
– Diagnóstico de Serviços e Equipamentos Públicos, março 1988.
– “PDMSP” – 1985 – 2000”.

4. Meio Ambiente Urbano:
– “PDMSP – 1985 – 2000”.

5. Transportes e Sistema Viário:
– “PDMSP – 1985 – 2000”.
– “PD – 1983”.

DECRETO N. 27.901,
DE 24 DE JULHO DE 1989
DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Considerando que o vale-transporte para os servidores municipais foi instituído pela Lei n.
10.431, de 29 de fevereiro de 1988;[1]

Considerando que providências preliminares já foram adotadas nos termos das disposições
supracitadas, visando identificar critérios e rotinas a serem utilizadas para a concessão do
benefício;

Considerando que é momento de implantar definitivamente o vale-transporte para os servido-
res municipais;

Considerando, ainda, o disposto no artigo 12 da referida Lei n. 10.431/88, decreta:

Art. 1º As Unidades Orçamentárias, que compõem cada Secretaria Municipal, serão res-
ponsáveis pelo cadastramento, aquisição, distribuição, controle e desconto em folha de
pagamento do vale-transporte, instituído pela Lei n. 10.431, de 29 de fevereiro de 1988.

Art. 2º O cadastramento será efetuado mediante opção do servidor, conforme Anexo I do
presente Decreto.

§ 1º O servidor assume total responsabilidade pelas informações constantes do Cadas-
tro/Vale-Transporte, devendo comunicar eventuais alterações de endereço ou do meio de
transporte, sob pena de ser incurso em procedimento disciplinar cabível por falta grave.

§ 2º Os servidores comissionados deverão cadastrar-se na sua unidade de lotação.
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Art. 3º Fica delegada aos titulares das Unidades Orçamentárias a competência para autori-
zar a dispensa de licitação, nos termos do item VIII, do artigo 64, da Lei n. 10.544, de 31 de
maio de 1988, para aquisição do vale-transporte.

Art. 4º A aquisição do vale-transporte far-se-á diretamente com os fornecedores especifica-
dos neste Decreto, observados os critérios estabelecidos.

§ 1º Na aquisição do vale-transporte, a Unidade Orçamentária deverá obrigatoriamente optar
pelo sistema que for mais econômico para o Município.

§ 2º Quando a despesa com a aquisição do vale-transporte não puder ser realizada pelo pro-
cesso normal de aplicação, poderá ser utilizado o regime de Adiantamento Direto, previsto, no
inciso X, do artigo 2º, da Lei n. 10.513, de 11 de maio de 1988, conforme portaria a ser ex-
pedida conjuntamente pelas Secretarias das Finanças e da Administração.

Art. 5º A distribuição será feita mensalmente entre os servidores cadastrados, mediante Termo
de Recebimento, conforme Anexo II, o qual deverá permanecer arquivado na própria unidade.

Art. 6º O controle deverá ser feito de acordo com o Anexo III constante deste Decreto, de-
vendo ser mantido na Unidade Orçamentária para fins de futura e eventual fiscalização.

Art. 7º O desconto do vale-transporte será feito pela Unidade Orçamentária, mediante o
preenchimento de formulário próprio, e encaminhado ao Departamento de Recursos Huma-
nos – DRH até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, contendo informação do valor total dos
vales adquiridos.

Parágrafo único. As Unidades Orçamentárias farão as inclusões uma única vez, procedendo
alterações, se necessário, no curso da concessão. As exclusões dar-se-ão por desistência do
servidor ou desligamento do serviço público municipal, ou ainda, outro motivo determinante.

Art. 8º São considerados fornecedores, para os efeitos deste Decreto:
I – a Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, que opera com ônibus

simples, ônibus-metrô, ônibus-metrô ida e volta, ônibus/FEPASA;
II – a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, que opera metrô-simples, me-

trô-ônibus, metrô-CBTU e fornece vales para composição e pagamentos das tarifas de
ônibus intermunicipal, de característica urbana, da Região Metropolitana de São Paulo;

III – a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos – CBTU e Ferrovia Paulista S/A. –
FEPASA, que operam trens suburbanos;

IV – a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano – EMTU que fornece vales para ôni-
bus intermunicipais.

Art. 9º Observado o dispositivo no Decreto n. 24.999, de 23 de novembro de 1987,[2] o vale-
transporte emitido e comercializado pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC, deverá atender aos diferentes meios de locomoção possíveis nas linhas que compõem
o Sistema Municipal de Transporte Coletivo.

Parágrafo único. Os vales-transporte não serão aceitos para as linhas dos Sistemas Esporti-
vo/Especial e Executivo.

Art. 10. A compra do vale-transporte a ser efetuada pelas Unidades Orçamentárias de cada
Secretaria deverá observar o valor da tarifa vigente, à época, para esse serviço.

§ 1º Quando ocorrer alteração da tarifa, os vales-transporte em circulação pertinentes ao Siste-
ma Municipal de Transportes Coletivos (CMTC e suas Concessionárias) e relativos à tarifa ante-
rior, terão seus usos e prazos de validade definidos em decreto municipal de aumento de tarifas.

§ 2º Nos demais casos, deverá ser utilizado pelo beneficiário dentro do prazo fixado pelo po-
der concedente e/ou ser trocado, sem ônus, pelo Município, no prazo de 30 (trinta) dias con-
tados da data em que a tarifa sofreu alteração.

Art. 11. O servidor municipal cadastrado terá direito ao vale-transporte mediante a contribui-
ção de até 6% (seis por cento) do salário básico ou padrão de vencimento, excluídos quais-
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quer adicionais ou vantagens, a ser descontado em folha de pagamento na forma do artigo
6º deste Decreto, cabendo à Administração custear o excedente a esse limite.

§ 1º Durante o período de férias, licenças ou afastamento do servidor, a qualquer título, o benefí-
cio será suspenso, mediante prévia informação da Unidade de Pessoal à Unidade Orçamentária.

§ 2º Em caso de já ter sido entregue ao servidor o vale-transporte e na ocorrência do fato su-
pramencionado, a cota será descontada nos meses seguintes, de uma única vez.

Art. 12. O vale-transporte é de uso exclusivo do servidor municipal para deslocamento da resi-
dência até o local de trabalho e vice-versa, sendo indevida a sua utilização de forma diversa,
sob pena de ser o servidor responsabilizado por falta grave.

Parágrafo único. Ao servidor que, nos casos previstos em lei, utilizar veículo municipal como
meio de transporte residência/trabalho – ida e volta, fica vedada a concessão do benefício de
que trata o presente.

Art. 13. O saldo de vale-transporte da Unidade Orçamentária nunca poderá ultrapassar a 3%
(três por cento) do total de vales adquiridos no mês.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo, o titular da Unidade Or-
çamentária deverá justificar plenamente as razões que a determinaram.

Art. 14. A concessão do vale-transporte deverá observar os regimes especiais de trabalho,
concedendo-se o benefício para os dias em que efetivamente ocorrer o comparecimento do
servidor ao trabalho.

Art. 15. Qualquer irregularidade, mesmo que apurada posteriormente, será caracterizada
como falta grave, sujeitando o infrator às sanções previstas em lei.

Art. 16. As despesas com a aquisição do vale-transporte, para o presente exercício, deverão
onerar a dotação orçamentária n. 28.15.16.91.571.84.81.3259.9 – Encargos Gerais do Muni-
cípio – Aquisição de Vale-Transporte, suplementada se necessário.

Parágrafo único. A sua utilização pelas Unidades Orçamentárias se fará mediante emissão de
Nota de Transferência.

Art. 17. Para os exercícios seguintes, deverão constar no orçamento-programa das Unida-
des Orçamentárias as despesas com o custeamento do vale-transporte.

Art. 18. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro do corrente ano.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Notas sobre o Decreto n. 27.901/89
[1] Vide Lei Municipal n. 10.431, de 29 de fevereiro de 1988, à pág. 781.

[2] Vide Decreto Municipal n. 24.999, de 23 de novembro de 1987, à pág. 778.

DECRETO N. 27.924,
DE 28 DE JULHO DE 1989[1]

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE TARIFAS – COMTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Considerando colocar-se, para o Município, como incontornável contingência, o estabeleci-
mento de um processo de reajustamento tarifário periódico, em conseqüência da inegável
aceleração inflacionária, a qual sendo fenômeno de âmbito nacional, não é suscetível de con-
tenção por medidas que estejam ao alcance do Poder Municipal;



Considerando, por outro lado, o compromisso da Administração Municipal com os primados
da transparência e do debate democrático, que repudia o exercício do poder impositivo, na fi-
xação de tarifas, sem ampla e global consulta aos segmentos sociais, aos quais tais reajusta-
mentos possam afetar;

Considerando que só um órgão capaz de atuar como foro permanente, na interpretação e
equacionamento dos legítimos interesses dos diversos segmentos socioeconômicos envolvi-
dos, poderá, dentro de tais primados, subsidiar decisões que reflitam um justo equilíbrio en-
tre o imperativo dos reajustamentos e a capacidade contributiva dos mesmos segmentos;

Considerando que esse instrumento deva ser, de modo imprescindível, o mais representativo
possível em sua composição e o mais transparente em suas decisões, decreta:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Tarifas – COMTAR, com a finalidade de asses-
sorar a Prefeita no aperfeiçoamento e controle da política tarifária do Município.

Parágrafo único. O COMTAR integrará a estrutura do Gabinete da Prefeita.

Art. 2º O COMTAR, presidido pela Prefeita e, em seus impedimentos, pelo Secretário Muni-
cipal do Planejamento, na sua condição de Secretário-Executivo do Conselho, conforme pre-
visto no § 1º deste artigo, contará com os seguintes membros:

I – o Secretário dos Negócios Extraordinários;
II – o Secretário do Governo Municipal;
III – o Secretário Municipal do Planejamento;
IV – o Secretário dos Negócios Jurídicos;
V – o Secretário Municipal das Finanças;
VI – o Secretário Municipal de Transportes;
VII – o Secretário Municipal de Serviços e Obras;
VIII – o Secretário Municipal da Administração;
IX – Vereadores, em número de 3 (três);
X – 1 (um) representante de cada uma das Centrais Sindicais;
XI – 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
XII – 1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura;
XIII – 1 (um) representante do Conselho Regional de Economia;
XIV – 1 (um) representante da FIESP;
XV – 1 (um) representante da Associação Comercial do Estado de São Paulo;
XVI – empresários dos serviços de transporte por ônibus do Município de São Paulo;
XVII – 1 (um) representante do DIEESE;
XVIII – 1 (um) representante da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, da Uni-

versidade de São Paulo;
XIX – 1 (um) representante do CEBRAP;
XX – 1 (um) representante do CEDEC.

§ 1º Os Secretários Municipais serão considerados membros natos do COMTAR, recaindo no
Secretário Municipal do Planejamento o cargo de Secretário-Executivo.

§ 2º Os demais membros serão de livre designação pela Prefeita, ouvidas indicações dos ór-
gãos ou segmentos socioeconômicos a que pertençam.

§ 3º Além dos membros mencionados nos parágrafos anteriores e na conveniência dos as-
suntos a serem tratados, poderão participar das reuniões do COMTAR membros de outras
entidades legitimamente interessadas no assunto em pauta, ou que possam contribuir com
elementos técnicos ou informativos para o seu melhor equacionamento.

§ 4º O COMTAR reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por mês na forma de seu regimento
e, extraordinariamente, por convocação de sua Presidenta, sempre que for necessário.

§ 5º A participação no COMTAR não será remunerada.
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Art. 3º Compete ao COMTAR, respeitadas a legislação aplicável e as diretrizes fixadas pela
Prefeita Municipal:

I – assessorar a Prefeita na fixação de tarifas e outros preços públicos cobrados pelo
Município, relativamente a serviços prestados pela Administração Direta e Indireta;

II – proceder levantamentos globais e periódicos da totalidade das tarifas e outros pre-
ços públicos arrecadados pelo Município, detectando as possíveis distorções e pro-
pondo as respectivas correções;

III – identificar os grupos socioeconômicos afetados direta ou indiretamente pelas altera-
ções tarifárias em estudo, propondo soluções que mais se aproximem do justo equi-
líbrio entre os interesses de cada grupo;

IV – acompanhar os resultados das medidas tomadas, reportando à Prefeita seus resultados;
V – discutir e propor, em assuntos de sua competência, as providências necessárias à

divulgação das conclusões alcançadas, de modo a garantir a transparência de sua
atuação e a estimular a participação democrática dos grupos interessados;

VI – conhecer e manifestar-se em petições que lhe forem encaminhadas, encaminhando-
as à Superior Administração;

VII – examinar os assuntos que lhe forem submetidos por sua Presidenta;
VIII – baixar resoluções no âmbito de sua competência;
IX – aprovar seu regimento interno.

Art. 4º Para seu funcionamento, contará o COMTAR com apoio administrativo e técnico,
prestado pela Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA.

Art. 5º Caberá à SEMPLA, na qualidade de órgão de apoio das atividades do COMTAR:
I – pesquisar e manter dados atualizados relativos à variação do poder aquisitivo da

moeda e do poder de compra dos usuários dos serviços prestados pela Municipali-
dade direta, indiretamente ou mediante contrato;

II – prestar assistência técnica e informações estatísticas, no âmbito da competência do
COMTAR.

Art. 6º As despesas decorrentes do funcionamento do COMTAR correrão por conta das do-
tações orçamentárias próprias.[2]

Art. 7º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Notas sobre o Decreto n. 27.924/89
[1] Redação conforme retificação publicada no DOM de 8 de agosto de 1989.

[2] O artigo 6º deste Decreto foi revogado pelo Decreto Municipal n. 28.692, de 9 de maio
de 1990.

DECRETO N. 27.951,
DE 4 DE AGOSTO DE 1989
ALTERA DISPOSITIVOS E O ANEXO I DO DECRETO N. 27.901, DE 24 DE JULHO DE 1989,[1] QUE

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

Considerando as alterações que se fazem necessárias para a definitiva implantação do vale-
transporte para os servidores municipais, decreta:
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Art. 1º O artigo 1º do Decreto n. 27.901, de 24 de julho de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 1º As unidades orçamentárias, que compõem cada Secretaria Municipal, serão res-
ponsáveis pelo cadastramento, distribuição, controle e desconto em folha de pagamento
do vale-transporte, instituído pela Lei n. 10.431, de 29 de fevereiro de 1988.[2]

Parágrafo único. A aquisição do vale-transporte será feita pela unidade orçamentária – Ga-
binete do Secretário de cada Secretaria Municipal”.

Art. 2º O artigo 5º do Decreto n. 27.901, de 24 de julho de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 5º A distribuição será feita mensalmente entre os servidores cadastrados, mediante o
preenchimento e assinatura do Termo de Recebimento, em 2 (duas) vias, conforme Anexo
II, integrante deste Decreto, permanecendo a 2ª via arquivada na própria Unidade”.

Art. 3º O caput do artigo 7º, do Decreto n. 27.901, de 24 de julho de 1989, mantido o seu
parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º O desconto do vale-transporte será feito pela Unidade Orçamentária, mediante o
preenchimento de formulário próprio, e encaminhado ao Departamento de Recursos Hu-
manos – DRH até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, contendo informação do valor ou
quantidade total dos vales adquiridos, conforme o caso”.

Art. 4º O caput, do artigo 10, do Decreto n. 27.901, de 24 de julho de 1989, mantidos os
§§ 1º e 2º, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. A compra do vale-transporte, a ser efetuada pelas Unidades Orçamentárias – Ga-
binete do Secretário, de cada Secretaria, deverá observar o valor da tarifa vigente, à épo-
ca, para esse serviço”.

Art. 5º O artigo 16 do Decreto n. 27.901, de 24 de julho de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 16. As despesas com a aquisição do vale-transporte, para o presente exercício, de-
verão onerar a dotação orçamentária Gabinete do Secretário, código de atividade: Admi-
nistração – elemento de despesa 3132.
Parágrafo único. Para atendimento da despesa de que trata o caput deste artigo a Secre-
taria Municipal do Planejamento suplementará as respectivas dotações dos órgãos, me-
diante realocação dos recursos consignados na dotação 28.15.16.91.571.84.81.3259.9 –
Encargos Gerais do Município – Aquisição de Vale-Transporte”.

Art. 6º O artigo 17 do Decreto n. 27.901, de 24 de julho de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 17. Para os exercícios seguintes, deverão constar no Orçamento-Programa das Uni-
dades Orçamentárias – Gabinete do Secretário, as despesas com o custeamento do vale-
transporte”.

Art. 7º Fica alterado o Anexo I, integrante do Decreto n. 27.901, de 24 de julho de 1989, na
forma do Anexo I, integrante deste Decreto.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeitura do Município.

Notas sobre o Decreto n. 27.951/89
[1] Vide Decreto Municipal n. 27.901, de 24 de julho de 1989, à pág. 824.

[2] Vide Lei Municipal n. 10.431, de 29 de fevereiro de 1988, à pág. 781.
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LEI N. 10.744,
DE 31 DE AGOSTO DE 1989
DISCIPLINA A FREQÜÊNCIA E OS HORÁRIOS DAS VIAGENS DA CMTC E SUAS PERMISSIONÁRIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 9 de agosto de 1989, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC e as suas permissionárias
são obrigadas a exibir de forma visível para o público, nos lados interno e externo dos ônibus,
a tabela de horários das viagens da linha.

Art. 2º A tabela de horário das viagens é também de exibição obrigatória nos pontos inicial e
final de cada linha, afixada em local visível para os usuários e deve ser feita em material durável.

Art. 3º Para cada uma das linhas de transporte coletivo urbano da CMTC e suas permissio-
nárias haverá um intervalo máximo entre as viagens, durante a semana, em minutos, fixado
pela própria CMTC.

Art. 4º O intervalo máximo aludido no artigo anterior será exibido no lado externo de cada
veículo da linha para conhecimento do público usuário.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 6º As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por conta das empre-
sas de transporte coletivo urbano do Município de São Paulo.

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

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

PORTARIA SMT/GAB N. 129,
DE 2 DE SETEMBRO DE 1989
A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES – SMT, AUTORIZA A CMTC A EMITIR E CONTROLAR AS

CARTEIRAS PARA TRANSPORTE GRATUITO PARA PESSOAS ACIMA DE 65 ANOS

A Secretaria Municipal de Transportes, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando o disposto no Decreto Municipal n. 27.045/88, resolve:
I – A Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, fica autorizada a emitir,

distribuir, controlar e substituir as carteiras para transporte gratuito de pessoas aci-
ma de 65 anos.

II – A critério da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, as carteiras
entregues aos beneficiados poderão ser periodicamente substituídas por outras,
dando-se prévia divulgação da medida pela imprensa, quando se fixará o prazo li-
mite de validade das carteiras já distribuídas.

III – Para se cadastrarem os interessados deverão comparecer pessoalmente no Pos-
to de Atendimento da Tesouraria da “CMTC”, localizado na Galeria Prestes Maia
(baixos do Viaduto do Chá, no Anhangabaú), no horário das 8:00 às 17:00 horas,
portando 3 fotos 2x2 recentes e carteira de identidade original ou carteira profis-
sional original.

IV – A emissão da 2ª via da carteira será gratuita, mediante a assinatura, pelo beneficiado,
de uma declaração, sob as penas da lei, da perda ou extravio da Carteira original.
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V – Os usuários portadores de carteira deverão embarcar nos ônibus pela porta da fren-
te, exibindo a carteira ao motorista.

VI – A qualquer tempo, poderão ser retiradas as carteiras que estiverem rasuradas ou uti-
lizadas irregularmente.

VII – A carteira é de uso pessoal e intransferível e ficará sob responsabilidade do bene-
ficiado.

VIII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, e em especial a Portaria SMT/GAB n. 360/83.

DECRETO N. 28.038,
DE 4 DE SETEMBRO DE 1989
PERMITE À COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS – CMTC, PROMOVER, NO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE PUBLICIDADE NO VERSO DOS BILHETES DE

PASSES COMUNS E ESCOLARES E DE VALE-TRANSPORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e,

Considerando o disposto nos incisos I e V, do artigo 30, da Constituição Federal que atribui
ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como organi-
zar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Considerando a necessidade de permitir a arrecadação de receitas acessórias ao serviço de
transporte coletivo urbano por ônibus, trolebus e qualquer outro meio de transporte, exceto o
metroviário, desde que previamente aprovado pela Prefeitura, com a finalidade de reduzir os
custos na prestação do serviço, proporcionando condições para a efetiva implantação de uma
tarifa social e de um serviço compatível com a dignidade dos munícipes; e

Considerando, ainda, que tais medidas se relacionam com o dever de promover o equilíbrio
econômico-financeiro da concessionária de serviços públicos de Transportes Coletivos do
Município de São Paulo, Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, decreta:

Art. 1º À Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC fica permitido, observada
a legislação pertinente, promover a exploração econômica de publicidade no verso dos bilhe-
tes de passes comuns e escolares, bem como de vale-transporte, cuja emissão é de sua
competência no Município de São Paulo.

Art. 2º A contratação de publicidade de que trata este Decreto será precedida de licitação.

Art. 3º Fica vedada a propaganda de fumo e bebidas alcoólicas, bem como as de caráter
religioso, beneficente, político-partidário ou atentatórias à moral e aos bons costumes.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.
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LEI N. 10.776,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1989[1]

AUTORIZA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A PROCEDER A PINTURA DE FAIXAS, NO SOLO,
DE FORMA VERTICAL, NAS PARADAS DE ÔNIBUS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 24 de outubro de 1989, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a proceder nas paradas dos
ônibus a pintura de faixas, no solo, em forma vertical, no seu todo, que disciplinem o estacio-
namento dos coletivos no local.

Art. 2º Poderá, a seu critério, ser delegada à Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC as atribuições do artigo 1º.

Art. 3º Os veículos de transportes coletivos deverão estacionar obrigatoriamente no local
delimitado, junto ao meio-fio, sendo que o seu não cumprimento implicará na aplicação de
multa, por parte da fiscalização policial, como estacionamento em local não permitido.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Nota sobre a Lei n. 10.776/89
[1] Vide Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito, à

pág. 176.

LEI N. 10.815,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
REVOGA ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS[1]

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 22 de dezembro de 1989, decretou e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam revogadas as isenções do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur-
bana concedidas:

I – à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC;
II – às empresas da administração indireta da Prefeitura do Município de São Paulo;
III – à Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ;
IV – à Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS/SP;
V – à Caixa Econômica Federal – CEF;
VI – à Fundação Maria Luiza e Oscar Americano.

Art. 2º Fica revogada a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana concedida
ao imóvel situado à Rua General Jardim, n. 595, Contribuinte n. 007.064.0001-1.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro de 1990, revogadas as disposições em contrário e, em especial as alíneas d, e,
f, i, e j, do inciso II, do artigo 18 e as alíneas b, c, d, e, e f, do artigo 38, ambos da Lei n. 6.989,
de 29 de dezembro de 1966, a Lei n. 10.084, de 17 de junho de 1986 e a Lei n. 10.514, de
11 de maio de 1988.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Nota sobre a Lei n. 10.815/89
[1] Esta Lei está fundamentada no art. 41 das Disposições Transitórias da Constituição de 1988.

LEI N. 10.832,
DE 5 DE JANEIRO DE 1990
DETERMINA TRATAMENTO PRIORITÁRIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 12 de dezembro de 1989, decretou e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Às pessoas portadoras de deficiências físicas é resguardado tratamento prioritário
em cinemas, estádios, circos, teatros, estacionamentos de veículos, locais de competição, ca-
sas de espetáculos e similares, nos termos desta Lei.

Art. 2º Os locais e estabelecimentos referidos no artigo anterior destinarão, no mínimo, 3%
(três por cento) de sua capacidade, para ocupação por deficientes físicos, admitida a redução
deste percentual em eventos com afluência de público superior a 800 (oitocentas) pessoas,
conforme for definido em decreto regulamentar.

§ 1º Os estabelecimentos deverão indicar, através de sinalização adequada, os locais destina-
dos à ocupação por deficientes físicos.

§ 2º Nos espetáculos e apresentações com horário previamente determinado para a realiza-
ção, o tratamento prioritário será assegurado até 15 (quinze) minutos que antecederem seu
início, desde que seja possível compatibilizá-lo com sessão anterior que esteja ocorrendo.

§ 3º O ingresso dos deficientes deverá ocorrer através de acesso apropriado, que lhes permi-
ta a necessária mobilidade e locomoção.

§ 4º Nos estacionamentos públicos, as vagas deverão ser localizadas próximas de sua entrada.

Art. 3º O Poder Executivo zelará pelo cumprimento desta Lei, cuja violação implicará na san-
ção pecuniária correspondente a 10 (dez) Unidades Fiscais do Município – UFM.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se pessoas portadoras de deficiência física as
que sofram dificuldades de mobilidade e locomoção, além de outras que venham a ser defi-
nidas em decreto regulamentar.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.
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PORTARIA INTERSECRETARIAL SAR/SMT N. 1/90[1]

REGULAMENTA A IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE, EM VIAS DO MUNICÍPIO

Os Secretários Municipais das Administrações Regionais e de Transportes, no uso de suas
atribuições legais,

Considerando que a implantação de dispositivos redutores de velocidade, em vias do Mu-
nicípio, é de competência da autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via que os quei-
ra colocá-los e no Município de São Paulo é do Departamento de Operação do Sistema Viá-
rio – DSV;

Considerando que a implantação de tais redutores deve atender ao estabelecido na Resolu-
ção CONTRAN n. 666/86;

Considerando que a execução dos redutores é de competência das AR’s;

Considerando a necessidade de se estabelecerem normas para atendimento do trabalho con-
junto, resolvem:
1. Os pedidos de implantação de redutores de velocidade, nas vias públicas deverão ser

encaminhados ao Departamento de Operações do Sistema Viário – DSV, a quem com-
petirá:
a. a análise de viabilidade técnica da implantação;
b. a autorização para a construção;
c. a elaboração de projeto adequado ao local;
d. o acompanhamento técnico de execuções;
e. a sinalização de redutor, por meio de placas e pinturas no solo.

2. Elaborado o projeto, deverá o expediente ser encaminhado à AR onde se localize a via pú-
blica em que será implantado o redutor, para sua execução, cabendo ao Departamento de
Operação de Sistema Viário – DSV a adoção das providências indicadas nas letras d e e
do item 1 desta Portaria.

3. As eventuais dúvidas surgidas na execução das determinações contidas nesta Portaria de-
verão ser resolvidas, caso a caso, pelo Diretor do Departamento de Operação do Sistema
Viário – DSV e pelo Administrador Regional da área onde se implantará o redutor.

4. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em
contrário.

Nota sobre a Portaria Intersecretarial SAR/SMT n. 1/90
[1] Vide Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito, à

pág. 176.

LEI N. 10.839,
DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 12 DA LEI N. 8.424, DE 18 DE AGOSTO DE 1976,[1]

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 14 de fevereiro de 1990, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 12 da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, passa a vigorar com a seguin-
te redação:
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“Art. 12. A Prefeitura e a Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC não po-
derão conceder isenção do pagamento de passagem em veículo de transporte coletivo, in-
clusive para seus servidores, salvo os casos expressos em lei.

§ 1º Excepcionalmente, porém, a Prefeitura poderá conceder aos estudantes de 1º e 2º
Graus, bem como de cursos preparatórios ao vestibular de ingresso ao 3º Grau e aos de
Curso Superior, redução de tarifa nunca superior a 50% (cinqüenta por cento).

§ 2º A Prefeitura poderá, ainda, observado o mesmo limite previsto no parágrafo anterior,
conceder redução no preço das tarifas, quando pagas adiantadamente, pelo usuário, me-
diante a compra de lotes mínimos de passes, na forma a ser disciplinada por decreto.

§ 3º Os passes comprados em lotes pelo usuário, na forma do parágrafo anterior, não te-
rão prazo de validade para sua utilização”.

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Nota sobre a Lei n. 10.839/90
[1] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

DECRETO N. 28.570,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1990[1]

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE LOTAÇÃO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º Fica autorizado, no âmbito do Município de São Paulo, o serviço de transporte de
passageiros, através de lotação, a ser prestado por “peruas” ou outros veículos sem taxíme-
tro, a serem especificados pela Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 2º Caberá, ainda, à Secretaria Municipal de Transportes – SMT fornecer o credencia-
mento necessário à prestação dos serviços de que trata este Decreto, bem como a edição
de normas e diretrizes indispensáveis à sua efetiva execução, estabelecendo as característi-
cas dos veículos, capacidade de transporte, tarifa a ser cobrada do usuário e demais provi-
dências correlatas.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Nota sobre o Decreto n. 28.570/90
[1] Todos os efeitos deste Decreto foram sustados pelo Decreto Legislativo Municipal n. 114,

de 21 de outubro de 1997, vide à pág. 1000.
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DECRETO N. 28.583,
DE 7 DE MARÇO DE 1990
REGULAMENTA O DISPOSTO NOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 12 DA LEI N. 8.424, DE 18 DE AGOSTO DE 1976,[1]

COM A NOVA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI N. 10.839, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990[2]

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e
Considerando, que o § 2º do artigo 12 da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, com a nova
redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.839, de 20 de fevereiro de 1990, faculta à Prefeitura
conceder redução do preço das tarifas de transporte coletivo de passageiros por ônibus,
quando pagas antecipadamente pelo usuário, mediante aquisição de bilhetes de passe em
lote, não excedendo, a redução 50% (cinqüenta por cento) do valor da tarifa;
Considerando, ainda, que o § 3º do citado dispositivo legal estabelece que os passes adquiri-
dos com benefício de redução de tarifa não terão prazo de validade para sua utilização, decreta:
Art. 1º Durante os 10 (dez) dias imediatamente subseqüentes a cada reajuste, da tarifa de
transporte coletivo de passageiros por ônibus, no Município de São Paulo, a Companhia Mu-
nicipal de Transportes Coletivos – CMTC, e as pessoas por ela autorizadas, venderão bilhetes
de passe comum, em lotes de 20 (vinte) a 100 (cem) unidades por pessoa, em múltiplos de 20
(vinte), com desconto a ser determinado quando da decretação do reajuste correspondente.
§ 1º Decorrido o prazo de venda de bilhetes de passe em lote, estipulado no caput deste ar-
tigo, os passes serão vendidos em qualquer quantidade, sem desconto para o usuário.
§ 2º Os bilhetes de passe adquiridos nas condições estipuladas neste Decreto serão aceitos, sem
necessidade de complementação do valor da tarifa, nos ônibus urbanos do Município de São Pau-
lo, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, imediatamente subseqüentes a cada reajuste da tarifa.
§ 3º Sem qualquer acréscimo para o usuário, decorrido o prazo estipulado no § 2º deste ar-
tigo, os bilhetes de passe referentes à tarifa anterior deverão ser trocados, nos postos da
Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, por bilhetes no novo padrão de im-
pressão correspondente à tarifa reajustada.
Art. 2º Não serão fornecidos recibos pela aquisição de bilhetes de passe, seja qual for o
modo de aquisição.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município.

Notas sobre o Decreto n. 28.583/90
[1] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

[2] Vide Lei Municipal n. 10.839, de 20 de fevereiro de 1990, à pág. 834.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
DE 4 DE ABRIL DE 1990
EXCERTOS DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS

Capítulo V
Das Obras, Serviços e Licitações

Art. 128. Lei Municipal disporá sobre:
I – o regime das concessões e permissões de serviços públicos, o caráter especial do

respectivo contrato ou ato, o prazo de duração e eventual prorrogação, admitida esta
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apenas excepcionalmente, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão e da permissão;

II – os direitos dos usuários;
III – a política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.

§ 1º O disposto neste artigo não inibe a administração direta ou indireta de utilizar outras
formas ou instrumentos jurídicos para transferir a terceiros a operação direta do serviço
público.

§ 2º O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços a que se refere o caput deste
artigo, desde que constatado que sua execução não atenda às condições estabelecidas no
ato de permissão ou contrato de concessão.

Seção III
Da Participação nas Entidades Regionais

Art. 147. O Município, ao participar das estruturas regionais criadas pelo Estado, nos termos
do que dispõem a Constituição da República e a Estadual, fará valer os princípios e os inte-
resses de seus habitantes.

§ 1º O Município favorecerá a formação e o funcionamento de consórcios entre municípios vi-
sando ao tratamento e à solução de problemas comuns.

§ 2º O Município compatibilizará, quando de interesse para a sua população, seus planos e
normas de ordenamento do uso e ocupação do solo aos planos e normas regionais e as di-
retrizes estabelecidas por compromissos consorciais.

Título V
Do Desenvolvimento do Município

Capítulo I
Da Política Urbana

Art. 148. A política urbana do Município terá por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade, propiciar a realização da função social da propriedade e ga-
rantir o bem-estar de seus habitantes, procurando assegurar:

II – o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia, transpor-
te público, saneamento básico, infra-estrutura viária, saúde, educação, cultura, es-
porte e lazer e às oportunidades econômicas existentes no Município;

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

Art. 159. Os projetos de implantação de obras ou equipamentos, de iniciativa pública ou pri-
vada, que tenham, nos termos da lei, significativa repercussão ambiental ou na infra-estrutura
urbana, deverão vir acompanhados de relatório de impacto de vizinhança.

§ 1º Cópia do relatório de impacto de vizinhança será fornecida gratuitamente quando solici-
tada aos moradores da área afetada e suas associações.

§ 2º Fica assegurada pelo órgão público competente a realização de audiência pública, antes
da decisão final sobre o projeto, sempre que requerida, na forma da lei, pelos moradores e as-
sociações mencionadas no parágrafo anterior.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo IV
Do Transporte Urbano

Art. 172. Compete à Prefeitura planejar, organizar, implantar e executar, diretamente ou sob
regime de concessão, permissão, ou outras formas de contratação, bem como regulamentar,
controlar e fiscalizar o transporte público, no âmbito do Município.

Parágrafo único. Lei disporá sobre a organização e a prestação de serviços de transportes pú-
blicos, que tem caráter essencial, respeitadas as interdependências com outros Municípios, o
Estado e a União.

Art. 173. O sistema de transporte urbano compreende:
I – o transporte público de passageiros;
II – as vias de circulação e sua sinalização;
III – a estrutura operacional;
IV – mecanismos de regulamentação;
V – o transporte de cargas;
VI – o transporte coletivo complementar.

Art. 174. O sistema local de transporte deverá ser planejado, estruturado e operado de acordo
com o Plano-Diretor, respeitadas as interdependências com os outros Municípios, o Estado e
a União.

§ 1º Lei disporá sobre a rede estrutural de transportes, que deverá ser apresentada pelo Po-
der Executivo, em conjunto com o Plano Diretor e periodicamente atualizada.

§ 2º No planejamento e implantação do sistema de transportes urbanos de passageiros, in-
cluídas as vias e a organização do tráfego, terão prioridade a circulação do pedestre e o
transporte coletivo.

§ 3º O Plano-Diretor deverá prever tratamento urbanístico para as vias e áreas contíguas à
rede estrutural de transportes com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos e do pa-
trimônio ambiental, paisagístico e arquitetônico da cidade.

Art. 175. A regulamentação do transporte público de passageiros deverá contemplar:
I – o planejamento e o regime de operação;
II – o planejamento e a administração do trânsito;
III – normas para o registro das empresas operadoras;
IV – os diretos e os deveres dos usuários e das operadoras, considerando o conforto e a

segurança dos usuários e operadores dos veículos;
V – normas relativas à fiscalização da prestação do serviço adequado de transporte e o

trânsito estabelecendo penalidades para operadores e usuários;
VI – normas relativas ao pessoal das empresas operadoras, enfatizando os aspectos con-

cernentes ao treinamento;
VII – normas relativas às características dos veículos;
VIII – padrão de operação do serviço de transportes, incluindo integração física, tarifária e

operacional;
IX – padrão de segurança e manutenção do serviço;
X – as condições de intervenção e de desapropriação para regularizar deficiências na

prestação dos serviços ou impedir-lhes a descontinuidade, cabendo nesses casos
ao Executivo comunicar imediatamente à Câmara Municipal;

XI – a metodologia, as regras de tarifação e as formas de subsídios.

Art. 176. Nos casos em que a operação direta do serviço estiver a cargo de particular, o ope-
rador, sem prejuízo de outras obrigações, deverá:

I – cumprir a legislação municipal;
II – vincular ao serviço os meios materiais e humanos utilizados na sua prestação, como

veículos, garagens, oficinas, pessoal e outros, automaticamente com a simples assi-
natura do contrato, termo ou outro instrumento jurídico.
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Art. 177. Ao operador direto não será admitida a ameaça de interrupção, nem a solução de
continuidade ou deficiência grave na prestação do serviço público essencial de transporte co-
letivo urbano.

§ 1º Para assegurar a continuidade do serviço ou para sanar deficiência grave na respectiva
prestação, o Poder Público ou seu delegado poderá intervir na operação do serviço, assumin-
do-o total ou parcialmente, através do controle dos meios materiais e humanos vinculados ao
mesmo, como veículos, oficinas, garagens, pessoal e outros.

§ 2º Independentemente da previsão do § 1º deste artigo, poderá ser desde logo rescindido
o vínculo jurídico pelo qual o particular passou a operar o serviço.

Art. 178. As tarifas dos serviços públicos de transporte são de competência exclusiva do Mu-
nicípio, e deverão ser fixadas pelo Executivo, de conformidade com o disposto no artigo 7º,
inciso III desta Lei.

Parágrafo único. Até 5 (cinco) dias antes da entrada em vigor da tarifa o Executivo enviará à
Câmara Municipal as planilhas e outros elementos que lhe servirão de base, divulgando am-
plamente para a população os critérios observados.

Art. 179. Ao Município compete organizar, prover, controlar e fiscalizar:
I – o trânsito no âmbito do seu território, inclusive impondo penalidades e cobrando mul-

tas ao infrator das normas sobre utilização do sistema viário, seus equipamentos e
infra-estruturas;

II – o transporte fretado, principalmente de escolares;
III – o serviço de táxis e lotações, fixando a respectiva tarifa;
IV – o serviço de transporte de cargas dentro do seu território, dispondo especialmente

sobre descarga e transbordo de cargas de peso e periculosidade consideráveis, fi-
xando em Leis as condições para circulação das mesmas nas vias urbanas.

LEI N. 10.854,
DE 22 DE JUNHO DE 1990
AUTORIZA O EXECUTIVO A CONCEDER AOS DESEMPREGADOS REDUÇÃO DA TARIFA NO TRANSPORTE

COLETIVO POR ÔNIBUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 5 de junho de 1990, decretou e eu promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a conceder, pelo prazo experimental de 4 (quatro) meses,
aos desempregados, redução de até 100% (cem por cento) no preço da tarifa do transporte co-
letivo por ônibus no Município de São Paulo, observadas as condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 2º A redução da tarifa somente será concedida aos trabalhadores cadastrados nos sin-
dicatos de suas respectivas categorias profissionais.

Art. 3º A aquisição dos passes com o desconto previsto nesta Lei será feita por intermédio
dos sindicatos devidamente registrados no órgão competente da Prefeitura, a ser definido em
Decreto.

§ 1º Para efetivar a aquisição, cada sindicato deverá manter um Cadastro de Desemprega-
dos, relativo à categoria profissional que represente, podendo adquirir os passes em lotes de
30 (trinta) a 120 (cento e vinte) unidades mensais por pessoa cadastrada.

§ 2º Os sindicatos deverão manter os cadastros atualizados, respondendo, perante a Prefei-
tura, pela veracidade dos dados neles contidos.
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§ 3º Constatada qualquer irregularidade no Cadastro, o sindicato infrator ficará impedido de
adquirir passes com desconto.

Art. 4º O percentual de redução da tarifa, as condições para que o trabalhador possa gozar de
desconto e as demais normas necessárias à execução desta Lei serão estabelecidas em decre-
to, a ser baixado pelo Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

DECRETO N. 28.813,
DE 2 DE JULHO DE 1990
REGULAMENTA A LEI N. 10.854, DE 22 DE JUNHO DE 1990,[1] QUE AUTORIZA O EXECUTIVO A

CONCEDER, AOS DESEMPREGADOS, REDUÇÃO DA TARIFA NO TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º Fica fixado em 100% (cem por cento) o percentual de redução no preço da tarifa do
transporte coletivo por ônibus, no Município de São Paulo, a ser concedido aos desemprega-
dos, pelo prazo experimental de 4 (quatro) meses, nos termos do disposto na Lei n. 10.854,
de 22 junho de 1990.
Art. 2º A redução no preço da tarifa somente será concedida aos trabalhadores cadastra-
dos como desempregados nos sindicatos de suas respectivas categorias profissionais.
Art. 3º Para ser cadastrado, nos termos do disposto no artigo anterior, o trabalhador deverá:

I – provar, perante o Sindicato:
a. que trabalhou, no ano de 1989, por um período ininterrupto de, pelo menos, 180

(cento e oitenta) dias;
b. que se encontra desempregado há mais de 60 (sessenta) dias e que o desempre-

go ocorreu em data posterior a 22 de março de 1990.
II – apresentar ao Sindicato a Carteira Profissional e a Rescisão Contratual.

Art. 4º A aquisição dos passes com o desconto previsto neste Decreto será feita por intermédio
dos sindicatos regularmente registrados na Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a SEBES expedirá a ficha de registro, que deverá
ser devidamente preenchida pelo representante de cada Sindicato.
§ 2º Preenchida a ficha, será a mesma devolvida à SEBES, que a manterá arquivada para
eventual consulta ou atualização.
Art. 5º Para efetivar a aquisição dos passes, cada Sindicato deverá manter um Cadastro de
Desempregados, relativo à categoria profissional que represente.
Art. 6º A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES elaborará e divulgará o modelo
padrão do documento de cadastramento de desempregados, a ser preenchido pelo Sindicato.
Parágrafo único. Do documento de que trata o caput deste artigo deverão constar:
a. relação nominal dos desempregados relativos à categoria profissional que o Sindicato re-

presenta;
b. número da Cédula de Identidade e da Carteira Profissional de cada trabalhador cadastrado;
c. outros elementos que se recomendarem à concessão e utilização adequada dos passes.
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Art. 7º Verificados os documentos apresentados pelo Sindicato, e constatada a regularida-
de dos mesmos, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES expedirá a autorização
para aquisição de passes, com o desconto concedido, nos Postos de Venda ou na Tesoura-
ria da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC.

§ 1º A autorização referida neste artigo deverá ser assinada por servidor designado pelos Se-
cretários de SEBES ou SMT.

§ 2º Na ordem de expedição de autorizações, a SEBES poderá dar preferência aos trabalha-
dores que estejam desempregados há mais tempo.

Art. 8º Os passes serão retirados em lotes de 50 (cinqüenta) unidades mensais por traba-
lhador constante do Cadastro de Desempregados.

Art. 9º Os passes adquiridos nos termos deste Decreto deverão ser distribuídos pelos Sin-
dicatos aos trabalhadores constantes do Cadastro.

Art. 10. Compete à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES examinar os docu-
mentos apresentados e verificar a regularidade dos procedimentos adotados pelos Sindicatos
para obtenção da redução da tarifa de que trata este Decreto.

Parágrafo único. Secretaria Municipal do Bem-Estar Social poderá, a qualquer momento, exi-
gir que os Sindicatos apresentem, para análise e verificação, os documentos referidos no
caput deste artigo.

Art. 11. Os Sindicatos deverão manter os cadastros atualizados, respondendo, perante a
Prefeitura, pela veracidade dos dados neles contidos.

Art. 12. Constatada qualquer irregularidade nos cadastros, os Sindicatos infratores ficarão
impedidos de adquirir os passes com desconto.

Art. 13. As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Nota sobre o Decreto n. 28.813/90
[1] Vide Lei Municipal n. 10.854, de 22 de junho de 1990, à pág. 839.

COMUNICADO SEBES/GAB N. 21,
DE 24 DE JULHO DE 1990
ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELOS SINDICATOS E PELA POPULAÇÃO

DESEMPREGADA PARA A OBTENÇÃO DE REDUÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO NOS TERMOS

DO DECRETO N. 28.813, DE 2 DE JULHO DE 1990[1]

A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, no uso de suas atribuições legais, considerando
a necessidade de equacionar o atendimento aos termos do Decreto n. 28.813, de 2 de julho
de 1990 publicado em 03.07.90 no que se refere aos procedimentos a serem adotados pe-
los Sindicatos e pela população desempregada para a concessão de redução da tarifa de
transporte coletivo, comunica:

1. Os Sindicatos interessados em participar do Plano “Trabalho para Todos” deverão fazer os
respectivos registros junto às Supervisões Regionais de Bem-Estar Social, mediante o preen-
chimento de ficha padronizada, conforme modelo estabelecido por esta Pasta. Os Sindicatos
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devolverão às respectivas Supervisões Regionais, a ficha devidamente preenchida, receben-
do em seguida o atestado de registro.

2. Os Sindicatos deverão, também, cadastrar os trabalhadores desempregados, filiados ou
não, através do preenchimento de formulário-padrão.

3. Os Sindicatos deverão preencher a ficha de requisição de passes respeitando as exigên-
cias do artigo 3º do item I, letras a e b do Decreto n. 28.813, de 02.07.90, ou seja, o traba-
lhador a ser beneficiado com a redução de tarifa em 100%, deverá comprovar ter trabalha-
do em 1989 pelo menos 180 dias ininterruptamente e encontrar-se desempregado por mais
de 60 dias a partir de 22 de março de 1990. A referida ficha, que deverá ser assinada pelo
Presidente do Sindicato, contemplará somente estes trabalhadores desempregados, e de-
verá ser encaminhada às respectivas Supervisões Regionais do Bem-Estar Social, que após
exame e avaliação, enviarão a autorização ao Posto de Venda da CMTC sito à Rua 13 de
Maio, 1.376. Os passes poderão ser retirados no Posto apenas pelo Presidente, ou pessoa
designada por ele, mediante autorização em papel timbrado do Sindicato, contendo nome
e RG do autorizado.

Nota sobre o Comunicado SEBES/GAB n. 21/90
[1] Vide Decreto Municipal n. 28.813, de 2 de julho de 1990, à pág. 840.

DECRETO N. 29.470,
DE 10 DE JANEIRO DE 1991[1]

DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DA REMUNERAÇÃO PARA GESTÃO DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

TRANSPORTE COLETIVO E SUA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO N. 14.629,
DE 22 DE JULHO DE 1977, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N. 23.182, DE 12 DE

DEZEMBRO DE 1986[2]

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Considerando que os serviços de gestão e fiscalização do transporte coletivo no Município de
São Paulo vêm sendo exercidos pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC,
sem a devida remuneração;

Considerando que a tarifa praticada no Município de São Paulo é única, embora os custos das
diversas empresas operadoras sejam diferenciados, decreta:

Art. 1º A remuneração para gestão da operação do serviço de transporte coletivo e sua fis-
calização, estabelecida no Decreto n. 14.629, de 22 de julho de 1977, com a redação confe-
rida pelo Decreto n. 23.182, de 12 de dezembro de 1986, passará a ser cobrada, a partir de
13 de janeiro de 1991, na forma do Anexo Único, integrante deste Decreto.

Art. 2º A Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC deverá apresentar à Se-
cretaria Municipal de Transportes, mensalmente, relatório detalhado dos recursos auferidos
nos termos do presente Decreto, bem como de sua aplicação, objetivando a melhoria dos ser-
viços prestados.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor em 13 de janeiro de 1991, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto n. 27.221, de 27 de outubro de 1988.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.
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ANEXO ÚNICO INTEGRANTE DO
DECRETO N. 29.470, DE 10 DE JANEIRO DE 1991

Área de Operação Empresa Operadora Valor por Passageiro
Transportado – Cr$

III TUPI - Transportes Urbanos Piratininga Ltda. 8,90

III GATUSA - Garagem Americanópolis de Transportes Urbanos S/A. 4,91

I A.V. Brasil Luxo Ltda. 17,75

IV V. Santa Madalena Ltda. 1,69

II V. São Paulo Ltda. 1,49

I E.A.O. Alto do Pari Ltda. 6,54

I A.V. Nações Unidas 11,93

III V. Paratodos Ltda. 0,00

IV V. Gato Preto Ltda. 12,03

III V.U. Zona Sul Ltda. 0,00

Valores calculados de acordo com os custos operacionais de cada empresa, baseados na
metodologia aprovada pelo Conselho Municipal de Tarifas – COMTAR, criado pelo Decreto n.
27.924, de 28 de julho de 1989.[3]

Notas sobre o Decreto n. 29.470/91
[1] Revoga o Decreto Municipal n. 27.221, de 27 de outubro de 1988, vide à pág. 783.

[2] Vide Decreto Municipal n. 23.182, de 12 de dezembro de 1986, à pág. 761.

[3] Vide Decreto Municipal n. 27.924, de 28 de julho de 1989, à pág. 826.

LEI N. 10.950,
DE 24 DE JANEIRO DE 1991
DISPÕE SOBRE O USO DO GÁS NATURAL COMO COMBUSTÍVEL DOS ÔNIBUS URBANOS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 28 de dezembro de 1990, decretou e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º No prazo de 10 (dez) anos, contados da data de vigência desta Lei, as empresas
concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo na Capital, deverão substituir os
ônibus ou motores movidos a óleo diesel por outros, movidos a gás natural.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.
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DECRETO N. 29.709,
DE 29 DE ABRIL DE 1991[1]

DISPÕE SOBRE O ACESSO DAS PESSOAS MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS NOS COLETIVOS, NOS

TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 230, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 230, § 2º, assegurou a gratuidade
dos transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos de idade;

Considerando que os titulares desse direito poderão comprovar essa condição mediante
apresentação de carteira de identidade expedida pelos órgãos de identificação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios, nos moldes da Lei n. 7.116, de 26 de agosto de 1983 e
seu Decreto regulamentador n. 89.250, de 27 de dezembro de 1983, alterado pelo Decreto n.
98.963, de 16 de fevereiro de 1990;

Considerando, ainda, que as Carteiras de Identidade regularmente emitidas gozam de fé pú-
blica e têm validade em todo Território Nacional, decreta:

Art. 1º O idoso maior de 65 anos terá livre acesso ao transporte coletivo por ônibus e trole-
bus, em todas as linhas urbanas operadas pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos
e empresas particulares prestadoras de serviço de transporte coletivo por ônibus, mediante a
apresentação da Carteira de Identidade expedida pelos órgãos de identificação dos Estados,
Distrito Federal e Territórios, contendo a expressão “Maior de 65 anos”.

Art. 2º As carteiras especiais de identificação de que trata o Decreto n. 27.045, de 5 de
outubro de 1988, perderão sua validade no prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação
deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto n. 27.045, de 5 de outubro de 1988.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Nota sobre o Decreto n. 29.709/91
[1] Revoga o Decreto Municipal n. 27.045, de 5 de outubro de 1988.

DECRETO N. 29.727,
DE 7 DE MAIO DE 1991
ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS PARA COBRANÇA DA REMUNERAÇÃO PARA GESTÃO

DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO E SUA FISCALIZAÇÃO, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Considerando a necessidade de alteração dos critérios empregados para a cobrança da
remuneração decorrente da gestão da operação dos serviços de transportes coletivos e sua
fiscalização, decreta:

Art. 1º Mantidas as demais disposições do Decreto n. 29.470, de 10 de janeiro de 1991,[1]

a remuneração para gestão da operação dos serviços de transporte coletivo e sua fiscaliza-
ção passa a ser calculada da seguinte forma:

I – o montante da remuneração diária é o resultado dos percentuais definidos no Anexo
Único, integrante deste Decreto, aplicados à receita diária de cada empresa operadora;
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II – a receita diária de cada empresa operadora será calculada a partir do número de
passageiros transportados, segundo os dados da catracaria da CMTC, consideran-
do-se os diversos tipos de passagens.

Art. 2º O primeiro período de competência da remuneração nos termos do artigo 1º com-
preenderá do 6º (sexto) dia útil ao último dia do mês de sua divulgação.

Art. 3º Os demais períodos de competência compreenderão do primeiro ao último dia de
cada mês.

Art. 4º A cobrança dos valores apurados pelo critério acima estabelecido será efetuada dia-
riamente, no 1º dia útil subseqüente ao período devido.

§ 1º O pagamento será efetuado, quando possível, através de compensação da remição de
passes e vales-transporte efetuada diariamente.

§ 2º Os pagamentos efetuados em atraso sofrerão atualização monetária diária.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor no dia 8 de maio de 1991, revogadas as disposições
em contrário e, em especial, o Decreto n. 29.515, de 6 de fevereiro de 1991.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

ANEXO ÚNICO INTEGRANTE DO
DECRETO N. 29.727, DE 7 DE MAIO DE 1991

Área de Empresa Operadora Percentual (%) a ser 
Operação Aplicado sobre a Receita

III TUPI - Transportes Urbanos Piratininga Ltda. 5

III GATUSA - Garagem Americanópolis de Transportes Urbanos S/A. 2

I A.V. Brasil Luxo Ltda. 7

IV V. Santa Madalena Ltda. 3

II V. São Paulo Ltda. 5

I A.V. Nações Unidas 5

III V. Paratodos Ltda. 2

IV V. Gato Preto Ltda. 5

PARECER N. 431/91 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O
PROJETO DE LEI N. 138/91
De autoria do N. Ver. Marcos Mendonça, tem o presente projeto de lei o objetivo de disciplinar
o reajuste do transporte coletivo urbano no Município de São Paulo, estabelecendo que estas
não poderão ter reajustes que ultrapassem o limite do percentual atingido pela inflação à época
do aumento, considerada, para efeito desse cálculo, a data-base de 1º de janeiro de 1989.

Dispõe, ainda, em seu artigo 2º, que a lei não terá caráter vinculativo de obrigar o reajuste da
tarifa quando da variação do percentual atingido pela inflação.

O artigo 3º dispõe que, se o valor da tarifa estiver além do limite estabelecido no artigo 1º, não po-
derá sofrer novo reajuste até que esse valor atinja o patamar de igualdade entre tarifa e inflação.

De acordo com o artigo 7º, inciso III, da LOM de São Paulo, é dever do Poder Municipal... assegu-
rar... “locomoção através de transporte coletivo adequado, mediante tarifa acessível ao usuário;”.

Embora o artigo 178 da mesma lei estabeleça que “as tarifas dos serviços públicos de trans-
porte... deverão ser fixadas pelo Executivo”, o projeto em tela não esbarra na competência ex-

1991 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

845O



clusiva do Prefeito, pois não tem o objetivo de estabelecer o valor da tarifa, mas, tão-somen-
te, impor um limite a esse valor.

O projeto encontra amparo, também, no artigo 13, inciso I, da mesma lei.

Pela legalidade.

Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 07.05.91.

Gilberto Nascimento – Presidente.

Nota sobre o Decreto n. 29.727/91
[1] Vide Decreto Municipal n. 29.470, de 10 de janeiro de 1991, à pág. 842.

DECRETO N. 29.854,
DE 24 DE JUNHO DE 1991
INSTITUI A MODALIDADE ESPECIAL PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DISCIPLINA SUA CONTRATAÇÃO PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE

TRANSPORTES COLETIVOS – CMTC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei.

Considerando o disposto no artigo 3º da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976,[1] que esta-
belece a competência do Poder Executivo Municipal para fixar ou complementar as diretrizes
básicas da política de transportes coletivos, as características operacionais das linhas e as es-
pecificações que devem atender os serviços;

Considerando a necessidade de melhoria da fluidez do tráfego geral;

Considerando a necessidade de descongestionar o espaço viário, atraindo a população usuá-
ria do auto particular para a Modalidade de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus,
que proporcione maior confiabilidade, conforto e segurança, decreta:

Art. 1º Nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, fica
instituída, no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus, a Modalidade Espe-
cial, com as seguintes características:

I – incentivo à integração automóvel/ônibus especial;
II – operação com ônibus de padrão rodoviário;
III – horários programados de partida.

Art. 2º Para fins da primeira licitação relativa à modalidade de transporte coletivo de que tra-
ta este Decreto, fica o Município dividido em 6 (seis) Áreas de Operação e 1 (uma) Área Neu-
tra, delimitadas, respectivamente, nos Anexos “A” e “B” deste Decreto.

Art. 3º Para efeito deste Decreto, são assim considerados:
I – Regiões de Interesse: os núcleos de concentração de serviços, empregos e outros

atrativos, geradores de viagens, ficando inicialmente estabelecidas 3 (três) grandes
regiões, situadas na Área Neutra, a saber:
a. Região Central;
b. Região da Avenida Paulista;
c. Região da Avenida Brigadeiro Faria Lima.

II – Rotas de Interesse: a ligação entre dois pontos, a saber:
a. de uma Área de Operação a uma Região de Interesse;
b. de uma Área de Operação a outra Área de Operação;
c. de um ponto a outro ponto dentro da mesma Área de Operação.
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Art. 4º A contratação de empresas pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC, com interveniência da Secretaria Municipal de Transportes – SMT, para a operação da
modalidade especial, será precedida de licitação, expressamente autorizada pela Prefeita, e
terá por objeto a prestação de serviço, buscando selecionar uma única empresa para opera-
ção do conjunto de linhas de cada rota.

§ 1º A empresa contratada terá exclusividade para o operação das linhas componentes da
rota selecionada, ressalvadas as situações excepcionais, caracterizada por motivos de caso
fortuito, força maior ou premente interesse público.

§ 2º Com a finalidade de melhorar a operação, a Secretaria Municipal de Transportes – SMT
poderá alterar as características operacionais das linhas integrantes das rotas.

Art. 5º Será permitida a participação de uma mesma empresa em mais de uma licitação da
modalidade especial, desde que obedecidas as seguintes condições:

I – cada veículo somente poderá ser vinculado a um conjunto de linhas;
II – não poderá ser ultrapassado o limite de 32 (trinta e duas) linhas como resultado da

soma dos conjuntos de linhas da modalidade especial em que a empresa for consi-
derada vencedora.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Transportes – SMT, dentre outras atribuições:
I – criar, alterar e suprimir linha ou conjunto de linhas de transporte coletivo da modali-

dade especial;
II – definir as características operacionais de cada linha;
III – alterar, quando necessário, a delimitação das Áreas de Operação, Área Neutra e Re-

giões de Interesse;
IV – estabelecer a idade e a especificação técnica dos veículos componentes do conjun-

to de linhas contratado;
V – autorizar a inclusão e exclusão dos veículos vinculados ao conjunto de linhas contratado;
VI – exigir a ampliação de pátio de estacionamento, em decorrência do aumento de veí-

culos do conjunto de linhas contratado;
VII – determinar, na ocorrência de necessidade excepcional, o imediato deslocamento de

frota ou parte de frota vinculada ao conjunto de linhas, para prestação de serviço se-
melhante em local diverso do estipulado na contratação;

VIII – fiscalizar e controlar a prestação de serviços contratados;
IX – propor a tarifa adequada a cada linha, bem como os seus reajustes.

Art. 7º É vedado à empresa contratada transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execu-
ção dos serviços objeto do contrato.

Art. 8º A remuneração da empresa contratada consistirá na percepção da tarifa auferida jun-
to aos usuários.

§ 1º Caberá ao Poder Executivo a fixação da tarifa.

§ 2º No valor da tarifa estará incluído índice de remuneração referente à gestão do sistema na
modalidade especial.

§ 3º É vedado à contratada transportar qualquer passageiro sem a cobrança de tarifa, salvo
expressa disposição legal em contrário.

§ 4º Os passes, bilhetes e assemelhados da modalidade comum do transporte coletivo de
passageiros não terão validade na modalidade especial.

Art. 9º Observado o disposto na legislação específica, a propaganda comercial veiculada
nos ônibus e demais equipamentos da modalidade especial será regulamentada através da
portaria da Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Art. 10. O prazo de duração do contrato será de 6 (seis) anos, a contar da data de início de
operação que for estipulada.
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Parágrafo único. O contrato poderá ser prorrogado por mais 2 (dois) anos.

Art. 11. Os contratos só serão firmados com empresas regularmente constituídas como pes-
soas jurídicas e que atendam, além dos requisitos de idoneidade moral, técnica e financeira,
as seguintes exigências:

I – ter como objeto social a operação de transporte coletivo de passageiros por ônibus;
II – possuir garagem própria ou alugada, tecnicamente instalada e capacitada para a

prestação do serviço;
III – manter, no Município de São Paulo, administração específica e escrituração contábil,

fiscal, trabalhista e previdenciária formulada em separado;
IV – estar quite, ou com a situação regularizada, perante o fisco federal, o estadual e o

municipal, bem como com os órgãos previdenciários;
V – atender às demais condições e exigências do edital de concorrência.

Art. 12. No contrato, a empresa obrigar-se-á expressamente a:
I – observar a legislação pertinente, as normas de serviço de transporte coletivo de pas-

sageiros da modalidade especial estabelecidos pela Secretaria Municipal de Trans-
portes – SMT e pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, bem
como as disposições pertinentes ao sistema de circulação viária;

II – utilizar, no transporte coletivo de passageiros da modalidade especial, somente ônibus
com características aprovadas pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, inclusive
no que se refere ao projeto e cores da pintura externa, e à disposição, tamanho e cores
dos elementos informativos, a serem afixados nos lados externo e interno do veículo;

III – manter veículos em perfeito estado de conservação, limpos e ajustados às exigên-
cias estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT;

IV – submeter os seus ônibus à inspeção por parte da Secretaria Municipal de Trans-
portes – SMT e/ou da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, as
quais poderão interditá-lo ou retirá-los do tráfego, quando os julgarem inadequa-
dos para o serviço;

V – empregar, no serviço, pessoal habilitado e idôneo, devidamente uniformizado, exigin-
do boa apresentação e urbanidade no trato com os passageiros;

VI – operar o transporte coletivo de passageiros da modalidade especial com regularida-
de e eficiência, cumprindo as instruções e determinações emanadas da Secretaria
Municipal de Transportes – SMT e/ou da Companhia do Municipal de Transportes
Coletivos – CMTC;

VII – manter, no Município de São Paulo, contabilidade organizada e em dia, de acordo
com as normas fixadas em sistema padronizado de contas determinado pela Secre-
taria Municipal de Transportes – SMT e/ou da Companhia Municipal de Transportes
Coletivos – CMTC, fornecendo-lhes todos os elementos necessários;

VIII – fornecer à Secretaria Municipal de Transportes – SMT e/ou à Companhia Municipal
de Transportes Coletivos – CMTC os resultados, dados estatísticos e quaisquer ele-
mentos que lhe forem solicitados para fins de controle e fiscalização.

IX – manter em perfeitas condições o controle de passageiros transportados, viagens
realizadas e frota em operação, segundo normas da Secretaria Municipal de Trans-
portes – SMT;

X – entregar, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação do serviço, os resul-
tados estatísticos pertinentes;

XI – repassar, em prazo a ser definido, numerário referente ao índice de remuneração pela
gestão do sistema na modalidade especial;

XII – pagar à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC as multas que por
ela forem impostas;

XIII – manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros;
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XIV – não alienar, durante a vigência do contrato, os veículos vinculados ao conjunto de li-
nhas da modalidade especial, nem substituí-los ou retirá-los da frota, sem prévia au-
torização da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC.

Parágrafo único. A inobservância, pela empresa contratada, quer do disposto neste artigo,
quer de qualquer das demais obrigações assumidas no contrato, autoriza, conforme o caso,
a imposição de multa, a apreensão dos veículos ou a rescisão do contrato pela Companhia
Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, sem direito à indenização.

Art. 13. A Secretaria Municipal de Transportes – SMT e/ou da Companhia Municipal de Trans-
portes Coletivos – CMTC, por meio de pessoal próprio ou autorizado e mediante mecanismos
especializados, exercerão a fiscalização dos serviços prestados pelas empresas contratadas.

Parágrafo único. A fiscalização dos serviços prestados pela empresa contratada deverá ser
realizada visando a verificação do cumprimento dos horários, dos itinerários, da quilometra-
gem percorrida, do número de viagens e de passageiros transportados, da manutenção dos
veículos e das condições da garagem, bem como dos aspectos contábeis e financeiros.

Art. 14. Nos casos de interrupção ou deficiência grave na prestação do serviço, fica faculta-
do à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, ouvida a Secretaria Municipal
de Transportes – SMT, independentemente de qualquer medida judicial, rescindir o contrato,
sem direito da empresa contratada à indenização.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se deficiência grave na pres-
tação dos serviços:
a. reiterada inobservância dos itinerários e horários determinados;
b. não atendimento de intimação expedida pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT

ou da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, no sentido de retirar de cir-
culação veículos julgados em condições inadequadas para o serviço;

c. descumprimento, por parte da empresa contratada, da legislação trabalhista, de modo a
comprometer a continuidade dos serviços;

d. redução superior a 20% (vinte por cento) dos ônibus empregados em qualquer linha refe-
rente ao conjunto de linhas, sem prévia autorização.

Art. 15. A Secretaria Municipal de Transportes – SMT e/ou da Companhia Municipal de Trans-
portes Coletivos – CMTC impedirá a operação irregular do serviço, providenciando a retirada
dos veículos que trafeguem com infração às normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 16. Nenhuma responsabilidade caberá à Prefeitura e/ou à Companhia Municipal de Trans-
portes Coletivos – CMTC por quaisquer atos praticados pelas empresas contratadas, seus pre-
postos ou empregados, quer nas suas relações recíprocas, quer em relação a terceiros.

Art. 17. Os editais de concorrência, a serem expedidos para os fins previstos neste Decreto,
deverão especificar os estímulos à implementação dos objetivos definidos na Lei n. 10.950,
de 24 de janeiro de 1991,[2] que dispõe sobre o uso de gás natural como combustível dos ôni-
bus urbanos.

Art. 18. As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias.

Art. 19. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Notas sobre o Decreto n. 29.854/91
[1] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

[2] Vide Lei Municipal n. 10.950, de 24 de janeiro de 1991, à pág. 843.

1991 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

849O



ANEXOS INTEGRANTES AO
DECRETO N. 29.854, DE 24 DE JUNHO DE 1991
Anexo A
Áreas de Operação

As Áreas de Operação estão delimitadas através de eixos para captação da demanda. O Mu-
nicípio será dividido em 6 (seis) Áreas de Operação, descritas a seguir:

I – Área de Operação 1: é a área compreendida entre o tramo Norte da linha Norte/Sul
do metrô, seguindo em sentido horário até a marginal do Rio Tietê.

II – Área de Operação 2: é a área compreendida entre a marginal do Rio Tietê, seguindo
em sentido horário até o tramo Sudeste da linha de subúrbios da CBTU que liga
Francisco Morato a Paranapiacaba.

III – Área de Operação 3: é a área compreendida entre o tramo Sudeste da linha de su-
búrbio da CBTU, que liga Francisco Morato a Paranapiacaba, seguindo sentido ho-
rário até o tramo Sul da linha Norte/Sul do Metrô.

IV – Área de Operação 4: é a área compreendida entre o tramo Sul da linha Norte/Sul do
Metrô, seguindo em sentido horário até o eixo da Rodovia Régis Bittencourt.

V – Área de Operação 5: é a área compreendida entre o eixo da Rodovia Régis Bitten-
court, seguindo em sentido horário até o eixo da Rodovia dos Bandeirantes/Marginal
do Rio Tietê.

VI – Área de Operação 6: é a área compreendia entre o eixo da Rodovia dos Bandeiran-
tes/Marginal do Rio Tietê, seguindo em sentido horário até o tramo Norte da linha
Norte/Sul do Metrô.

Anexo B
Área Neutra

A Área Neutra caracteriza-se por ser a área de operação comum a todas as empresas parti-
cipantes da modalidade especial.

Foi considerada como Área Neutra a região compreendida no interior do anel formado pela Av.
Olavo Fontoura, Av. Santos Dumont, R. Santa Eulália, Av. Zachi Narchi, Av. Otto Baumgart,
Marginal do Rio Tietê, Av. Cruzeiro do Sul, Av. do Estado, Ligação Leste/Oeste, Av. da Liber-
dade, R. Vergueiro, Av. 23 de Maio, Av. Pedro Álvares Cabral, Av. Brig. Luís Antonio, Av. Santo
Amaro, Av. Juscelino Kubitschek, Marginal do Rio Pinheiros, Av. Eusébio Matoso, R. Butantã,
R. Cardeal Arco-Verde, Av. Henrique Schaumman, Av. João Paulo I, Av. Sumaré, Av. Antártica,
Marginal do Rio Tietê e Av. Olavo Fontoura.

LEI N. 10.990,
DE 13 DE JUNHO DE 1991
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA LEI N. 10.854, DE 22 DE JUNHO DE 1990[1]

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 21 de maio de 1991, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei n. 10.854, de 22 de junho de 1990, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º Fica o Executivo autorizado a conceder, aos desempregados, redução de até 100%
(cem por cento) no preço da tarifa do transporte coletivo por ônibus do Município de São
Paulo, observadas as condições estabelecidas nesta Lei”.
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Nota sobre a Lei n. 10.990/91
[1] Vide Lei Municipal n. 10.854, de 22 de junho de 1990, à pág. 839.

LEI N. 11.022,
DE 2 DE JULHO DE 1991
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE POSTOS DE VENDA DE VALE-TRANSPORTE E PASSES DE ÔNIBUS,
COMUNS E ESCOLARES, NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 6 de junho de 1991, decretou e eu promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º As Administrações Regionais da Prefeitura do Município de São Paulo instalarão pos-
tos de venda ao público de passes de ônibus, comuns e escolares, e de vale-transporte em
suas dependências.

Art. 2º O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei em trinta dias após a sua publicação.

Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações or-
çamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

LEI N. 11.037,
DE 25 DE JULHO DE 1991[1]

DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 29 de junho de 1991, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Sistema Municipal de Transportes Urbanos do Município de São Paulo será geren-
ciado exclusivamente pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, que poderá, por ato do Se-
cretário delegar ou contratar a execução das atividades referentes às suas atribuições, sendo no
caso de delegação exclusivamente a órgãos de administração municipal, e, no caso de con-
tratação, dando-lhes preferência, ressalvado o disposto no artigo 9º da Lei n. 8.424, de 18 de
agosto de 1976.[2]

Art. 2º Fica autorizada a Prefeitura a rescindir, no prazo de 90 (noventa) dias, sem ônus para
a Municipalidade, o contrato de concessão com a CMTC, firmando outro no mesmo prazo,
como operadora exclusiva, respeitado o prazo da vigência da atual concessão e obedecen-
do-se o disposto nesta Lei e no artigo 9º da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976.

1991 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

851O



Parágrafo único. Ficam assegurados todos os direitos e garantias já conquistados pelos empre-
gados ativos, inativos e aposentados da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC.

Art. 3º Na execução, pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, do dispos-
to no parágrafo único do artigo 9º da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, relativamente aos
transportes coletivos comuns, a Prefeitura deverá estabelecer que a contratação prevista no ci-
tado parágrafo se efetive através de contrato de prestação de serviços incluindo lotes de veículos
operacionais e de reserva.

§ 1º As empresas privadas que vierem a prestar os serviços previstos neste artigo serão con-
tratadas da CMTC, que é operadora exclusiva e com interveniência da Secretaria Municipal de
Transportes – SMT, não se configurando entre a contratante e a contratada qualquer relação
de subconcessão ou permissão.

§ 2º No processo de contratação serão observados o Estatuto de Licitação e a Legislação vi-
gente sobre licitações públicas, no tocante às suas exigências, dispensas e inexigibilidades,
bem como o respeito ao direito de preferência das prestadoras de serviço, na data da con-
corrência, em igualdade de condições.

§ 3º O prazo dos contratos será de 8 (oito) anos, podendo ser prorrogado de comum acordo
por 2 (dois) anos, desde que as partes o requeiram no penúltimo semestre anterior ao térmi-
no do prazo contratual.

Art. 4º O pagamento dos serviços prestados, objeto do artigo 3º, será sempre feito segun-
do o regime de serviço pelo custo mais taxa de administração de forma a assegurar recursos
suficientes para:
a. despesas de exploração de prestação de serviços de transportes de passageiros, incluin-

do lotes de veículos operacionais e de reserva, compreendendo operação e manutenção;
b. tributos e encargos de qualquer espécie que venham a incidir sobre a propriedade ou ope-

rações da empresa contratada, exceto os de natureza especial sobre lucros efetivos;
c. despesas de depreciação, por desgaste ou por obsolescência, dos bens efetivamente uti-

lizados na prestação dos serviços contratados;
d. remuneração adequada ao investimento efetivamente necessário ao cumprimento do con-

trato de prestação de serviços, incluindo veículos operacionais e de reserva, imóveis, ins-
talações, equipamentos e almoxarifados;

e. administração da empresa.

§ 1º As despesas referidas nos itens a, b e c do presente artigo serão objeto de verificação
pela CMTC, através de demonstrativos econômico-financeiros elaborados segundo Plano de
Contas padronizado, podendo ser arbitradas, de comum acordo com a empresa contratada,
para fins de acerto periódico de contas, através de planilha de custos, que deve ser revista
com periodicidade acordada entre as partes e obrigatoriamente sempre que a remuneração
do investimento atingir o mínimo previsto no § 2º.

§ 2º A remuneração do investimento, a que se refere o item d deste artigo, cuja média anual
deve ser de 12% (doze por cento), não poderá ser, em momento algum, inferior a 10% (dez
por cento) ao ano.

§ 3º A taxa de administração será de 12% (doze por cento) sobre as despesas referidas no
item a deste artigo, suficiente para cobrir as despesas administrativas, pro labore, o envolvi-
mento e a responsabilidade empresarial.

Art. 5º No contrato de prestação de serviços, na forma desta Lei, a remuneração do custo
total, mensal do serviço prestado deverá, necessariamente, considerar:

I – o custo variável do lote contratado, levando-se em conta os custos unitários relativos
a combustível, lubrificantes e rodagem;

II – a quilometragem mensal remunerável do lote contratado, bem como a quilometra-
gem ociosa, levando-se em conta:
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a. a quilometragem diária remunerável do lote contratado;
b. o número de dias do mês;
c. os serviços relativos à operação do lote contratado.

III – o custo fixo mensal atribuível ao lote de reserva técnica, composto de custo de depre-
ciação dos veículos, mais o custo de remuneração do capital investido em veículos;

IV – o custo fixo mensal atribuível ao lote operacional, composto por todos os salários, adi-
cionais, abonos de qualquer natureza, benefícios e encargos salariais, relativos à mão-
de-obra de tráfego e manutenção, inclusive chefias e gerências, por despesas com
materiais e serviços de manutenção e mais os custos previstos no inciso anterior;

V – a taxa de administração, aplicada conforme § 3º do artigo 4º, compreende o custo
da mão-de-obra administrativa, chefias e gerências administrativas, o pro labore de
diretores e sócios e outras despesas administrativas incluindo uniforme e tributos so-
bre a propriedade;

VI – os impostos e taxas incidentes sobre o faturamento final.

§ 1º O dimensionamento da equipe de motoristas e cobradores a ser remunerada será feito a
partir do número de horas de operação efetivamente contratado para cada empresa, e da jor-
nada de trabalho legal vigente.

§ 2º Ressalvada a hipótese de serem previstos em acordo ou convenção coletiva, os preços
e salários unitários a serem aplicados serão sempre os oficiais, determinados ou reconheci-
dos pelo governo, ou, no caso de itens não controlados, divulgados pelas Associações Seto-
riais mais representativas.

§ 3º Para efeito do cálculo da remuneração devida, os ônibus serão depreciados em 8 (oito)
anos, com valor residual de 20% (vinte por cento), as instalações serão depreciadas em 30
(trinta) anos, sem valor residual, e os terrenos e almoxarifados serão remunerados como itens
não depreciáveis.

§ 4º Os valores não pagos até a data dos seus respectivos vencimentos serão atualizados mo-
netariamente pro rata temporis, mais juros e taxas praticadas por instituições financeiras de
primeira linha, calculados sobre o período em atraso, além de multa de 1/2% (meio por cen-
to) ao dia de atraso, pagas por um máximo de 30 (trinta) dias.

§ 5º À Prefeitura Municipal caberá, através da Secretaria Municipal de Transportes, normatizar
e fiscalizar a exata aplicação do disposto neste artigo.

Art. 6º Toda a arrecadação tarifária auferida, será recolhida diariamente à contratante ou a
órgão ou entidade por ela autorizada e ficará vinculada ao Sistema Municipal de Transportes
Coletivos de Passageiros, devendo ser utilizada primeiramente para a remuneração das em-
presas contratadas e, no que exceder, aplicada na melhoria do Sistema de Transporte e Trân-
sito, vedada qualquer outra destinação.

§ 1º As empresas receberão os valores totais relativos aos serviços, medidos em cada dia de
operação, 9 (nove) dias úteis após a data da referida operação.

§ 2º Para fins da primeira contratação baseada nesta Lei, será estabelecida uma fase de transi-
ção de 18 (dezoito) dias úteis, dividida em dois períodos, em que os pagamentos referentes à re-
muneração dos serviços mencionados no parágrafo anterior, serão efetuados da seguinte forma:

I – em relação ao primeiro período, compreendido, entre o 1º (primeiro) dia e o 9º (nono)
dia útil de operação, a contratada receberá:
a. 50% (cinqüenta por cento) da remuneração devida de cada dia, no dia útil subse-

qüente ao da prestação do serviço;
b. 50% (cinqüenta por cento) da remuneração devida de cada dia, 9 (nove) dias úteis

após a data da referida operação, ou seja, no decorrer do segundo período.
II – em relação ao segundo período, compreendido, entre o dia subseqüente ao 9º

(nono) dia útil e o 18º (décimo oitavo) dia útil de operação, a contratada receberá:
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a. 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração devida de cada dia, no dia útil sub-
seqüente ao da prestação do serviço;

b. 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração devida de cada dia, 9 (nove) dias
úteis após a data da referida operação;

III – a partir do dia subseqüente ao 18º (décimo oitavo) dia útil de operação, a contrata-
da receberá 100% (cem por cento) da remuneração devida de cada dia, 9 (nove) dias
úteis após a data da referida operação, conforme disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º Os preços unitários a serem considerados para o pagamento dos serviços diários serão
os vigentes da prestação dos serviços.

§ 4º Os valores não depositados pelas empresas nas datas devidas estarão sujeitos às mes-
mas penalidades previstas no artigo 5º, § 4º.

§ 5º Fica autorizada a Prefeitura do Município de São Paulo, a estabelecer tarifa subsidiada
aos usuários em situação de incapacidade financeira, devendo, entretanto, assegurar às em-
presas contratadas a remuneração dos serviços prestados.

§ 6º O subsídio à tarifa a que se refere o parágrafo anterior deverá ser compatível com prévia
autorização orçamentária, sob pena do Prefeito incorrer nas sanções previstas em Lei Federal.

Art. 7º A simples assinatura do contrato, impõe à Contratada, durante o prazo contratual, a
vinculação, ao serviço público essencial que presta, dos meios materiais e humanos por ela
empregados na operação, quaisquer que sejam eles incluindo pessoal, veículos, garagens,
oficinas, equipamentos e almoxarifados.

Art. 8º Para efeito do disposto nesta Lei considera-se Lote-Padrão o conjunto de veículos
automotores agrupados e classificados por tecnologia, com número variável, a ser definido
pela SMT, não inferior a 50 (cinqüenta), para realização dos serviços de transporte coletivo de
passageiros, incluindo-se a infra-estrutura bem como os recursos humanos e materiais neces-
sários para esse fim.

§ 1º (Vetado).

§ 2º (Vetado).

§ 3º Na concorrência, será dada a preferência, em igualdade de condições, às empresas con-
tratadas que à data da licitação estejam em efetivo funcionamento no Município.

§ 4º A CMTC poderá contratar mais de um lote com uma empresa, obedecendo o disposto
no parágrafo anterior.

§ 5º Na contratação dos lotes, será exigida a inclusão de frota para reserva técnica em propor-
ção a ser definida pela SMT, que não poderá ultrapassar 8% (oito por cento) da frota contratada.

§ 6º A Secretaria Municipal de Transportes – SMT deverá, no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias a partir da promulgação desta Lei, estabelecer padrões para as cores dos veícu-
los e instrumentos de comunicação do sistema operacional com os usuários.

Art. 9º A Secretaria Municipal de Transportes – SMT, fixará, quando de licitação, o número
de lotes de veículos necessários à operação do serviço.

§ 1º Poderá a Secretaria Municipal de Transportes – SMT, na vigência do contrato e quando
se fizer necessário, criar, alterar e suprimir serviços respeitado, neste caso, o disposto no in-
ciso II do artigo 11, definir suas características, fixar o número de veículos em operação para
cada serviço e fixar o quadro-horário de partidas.

§ 2º Nas alterações previstas no parágrafo anterior terão preferência, nas ampliações, primei-
ramente as empresas cujos lotes se situem onde se der a ampliação e secundariamente as
empresas cujos lotes estejam sediados mais próximos.

§ 3º Poderá a SMT, a seu critério, deslocar, por prazo máximo de 6 (seis) meses, ou por prazo su-
perior, desde que haja a concordância entre as partes envolvidas, fração de lotes ou lotes objeto
de contratação, para prestação de serviços, estipulados em Ordens de Serviços de Operação.
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Art. 10. Nas contratações objeto desta Lei, ficará consignado que não haverá exclusividade
de operação de serviço por uma única empresa.

Parágrafo único. As empresas deverão operar o serviço conforme Ordem de Serviço de Ope-
ração expedida pela SMT.

Art. 11. Atendendo as conveniências do transporte do Município, a Secretaria Municipal de
Transportes – SMT, na vigência do contrato, poderá exigir o aumento ou a redução do número
de veículos de cada lote, respeitados simultaneamente os seguintes critérios:

I – as variações de frota não poderão ultrapassar mensalmente a 4% (quatro por cento)
do número de ônibus contratados;

II – no prazo de 2 (dois) anos, o limite máximo de variação da frota contratada não po-
derá exceder a 20% (vinte por cento) para aumento e 10% (dez por cento) para re-
dução do número de ônibus inicialmente contratado;

III – os limites estabelecidos poderão ser ultrapassados com a expressa concordância
das partes contratantes.

Art. 12. Os contratos só serão firmados com operadores regularmente constituídos como
pessoas jurídicas e que atendam, além de requisitos de idoneidade técnica e financeira, às se-
guintes exigências:

I – ter como objetivo social a operação do transporte coletivo de passageiros por ônibus;
II – dispor, para início de operação, de garagem própria ou alugada, tecnicamente insta-

lada dentro dos limites do Município e capacidade para o atendimento exclusivo do
serviço objeto do contrato;

III – estar quites ou em situação regular com os Fiscos Federal, Estadual e Municipal;
IV – manter, no Município, divisão autônoma, com administração específica e escritura-

ção contábil, fiscal e trabalhista separadas, quando a sede da empresa estiver loca-
lizada fora do Município.

Art. 13. É vedado à empresa contratada transferir a terceiros, exceto a CMTC, mesmo que
em parte a execução dos serviços objeto do contrato.

Art. 14. Deverão constar necessariamente do contrato cláusulas relativas a:
I – objeto do contrato e seus elementos;
II – forma de execução;
III – remuneração, reajustes e condições de pagamento;
IV – prazo de vigência;
V – responsabilidade das partes;
VI – casos de rescisão;
VII – penalidades, valores das multas e prazos recursais.

Art. 15. A Secretaria Municipal de Transportes – SMT, direta ou indiretamente, mediante me-
canismos de controle especializados, exercerá a fiscalização plena dos serviços prestados pe-
las empresas operadoras.

§ 1º A fiscalização dos serviços prestados deverá ser realizada de forma permanente, espe-
cialmente quanto à verificação do cumprimento dos horários, dos itinerários, da quilometra-
gem percorrida, do número de viagens e de passageiros transportados, da manutenção dos
veículos de cada lote e do funcionamento adequado das garagens.

§ 2º As empresas somente deixarão de receber o custo programado em conseqüência de fis-
calização que constate o não cumprimento da Ordem de Serviço de Operação.

§ 3º (Vetado).

Art. 16. A empresa contratada deverá prestar o serviço sem solução de continuidade e sem
deficiência grave, sob pena da CMTC, independentemente de qualquer medida judicial, inter-
vir no serviço contratado.
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Art. 17. Considera-se deficiência grave na prestação do serviço para efeito desta Lei:
I – reiterada inobservância de itinerário ou horários determinados, salvo por motivo de

força maior;
II – não atendimento da intimação expedida pela CMTC, no sentido de retirar de circula-

ção veículo julgado em condições comprovadamente inadequadas para o serviço;
III – o descumprimento, por culpa devidamente comprovada da empresa contratada, da

legislação trabalhista, de modo a comprometer a continuidade dos serviços;
IV – a ocorrência de irregularidades dolosas contábeis, fiscais e administrativas, apuradas

mediante auditoria, que possam interferir na consecução dos serviços executados,
ou mesmo comprometer o controle de arrecadação de tarifas;

V – redução superior a 20% (vinte por cento) dos ônibus empregados em quaisquer dos
serviços, por mais de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em casos em que não caiba
à contratada qualquer responsabilidade.

Art. 18. Do ato de intervenção deverão constar:
I – os motivos da intervenção e sua necessidade;
II – o prazo de intervenção, que deverá ser no máximo de 6 (seis) meses podendo ser,

excepcionalmente, prorrogado por 60 (sessenta) dias;
III – as instruções e regras que orientarão a intervenção;
IV – o nome do interventor, que representando a CMTC, coordenará a intervenção.

Art. 19. No período de intervenção a CMTC assumirá, total ou parcialmente, o serviço, pas-
sando a controlar os meios materiais e humanos que a operadora utiliza, assim entendidos o
pessoal, os veículos, as garagens, as oficinas e todos os demais meios empregados neces-
sários à operação.

Art. 20. Durante o período de intervenção a CMTC assumirá os gastos e despesas necessá-
rios à manutenção da operação do serviço e as despesas relativas à própria intervenção, uti-
lizando-se para tanto dos valores que a empresa contratada teria direito caso não ocorresse
a intervenção.

§ 1º Durante o prazo de intervenção a CMTC não poderá praticar atos de gestão e adminis-
tração que venham a comprometer a situação econômica da empresa contratada.

§ 2º A CMTC deverá ainda, durante o prazo de intervenção, arcar com o pagamento dos custos
de capital, além das despesas e compromissos assumidos anteriormente pela empresa
contratada, desde que feitos em função da prestação do serviço.

§ 3º Fica vedada à CMTC, durante o período de intervenção, a readmissão de funcionários
que tenham sido despedidos anteriormente, salvo por decisão judicial.

Art. 21. Decorridos 15 (quinze) dias do termo final da intervenção, a CMTC prestará contas,
à operadora do serviço, de todos os atos praticados, durante o período interventivo, apuran-
do-se os créditos ou débitos oriundos deste.

Art. 22. A CMTC poderá rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:

I – inadimplemento de qualquer cláusula contratual, por parte da empresa contratada,
que coloque em risco a execução dos serviços;

II – ameaça de interrupção da prestação dos serviços;
III – efetiva interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da empresa contra-

tada, por mais de 24 (vinte e quatro) horas, sem comprovada justificativa apresenta-
da à CMTC, por escrito e por ela aceita;

IV – liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da empresa
contratada;

V – fusão, cisão ou incorporação da empresa contratada, sem a prévia e expressa
anuência da CMTC;

VI – transferência do contrato a terceiros no todo ou em parte.
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Art. 23. Sem prejuízo das demais penalidades previstas no contrato, a CMTC poderá, ainda,
rescindi-lo quando a empresa contratada:

I – perder os requisitos de idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa,
tudo devida e amplamente comprovado;

II – retiver quantias arrecadadas sem autorização da contratante;
III – reiteradamente descumprir o disposto no contrato, colocando em risco a execução

dos serviços;
IV – reduzir a quantidade da frota abaixo do mínimo exigido, salvo por motivo de força maior;
V – violar, dolosamente, a obrigatoriedade de manter o serviço sem solução de continuidade;
VI – apresentar elevado índice de acidentes por falta ou ineficiência de manutenção, tudo

ampla e devidamente comprovado, bem como por imprudência de seus prepostos.

Art. 24. Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida prévia defesa, serão aplica-
das à empresa operadora do serviço as seguintes sanções:

I – advertência;
II – multa;
III – retirada de veículo de circulação;
IV – interdição de veículo.

Art. 25. As infrações previstas nos incisos I e II do artigo anterior, classificam-se em leves, mé-
dias e graves, correspondendo-lhes a aplicação das seguintes penalidades:

I – para as infrações leves, pena de advertência e, no caso de reincidência, multa de 1
(uma) Unidade Fiscal do Município – UFM;

II – para as infrações médias, pena de multa de 2 (duas) UFMs, com aplicação em do-
bro, no caso de reincidência;

III – para as infrações graves, pena de multa de 5 (cinco) UFMs, com aplicação em do-
bro, no caso de reincidência.

Parágrafo único. As infrações serão regulamentadas contemplando-se as tolerâncias cabíveis
para o cumprimento das partidas.

Art. 26. A aplicação das sanções será feita mediante processo iniciado por Auto de Infração,
lavrado pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, que conterá:

I – o nome da empresa operadora;
II – número de ordem ou placa do veículo, se for o caso;
III – local, data e hora da infração;
IV – descrição da infração cometida e dispositivo legal violado;
V – valor referente à infração cometida;
VI – assinatura do representante credenciado pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Art. 27. Será garantido o contraditório e ampla defesa a toda e qualquer penalidade aplicada
à empresa operadora, através da interposição de recurso administrativo, no prazo de 5 (cin-
co) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação escrita da sanção.

§ 1º A interposição do recurso deverá ser precedida de depósito do valor correspondente à
penalidade aplicada, em conta bancária específica da contratante destinada a esse fim.

§ 2º O valor depositado a que se refere o parágrafo anterior será devolvido, acrescido de atua-
lização monetária, na hipótese de provimento do recurso administrativo.

§ 3º Observado o disposto neste artigo, fica vedado à CMTC descontar, de quaisquer crédi-
tos em favor da empresa contratada, quando houver interposição de recurso, valores referen-
tes a multas.

Art. 28. Poderá o Poder Público promover a rescisão do contrato por infringência de cláusu-
la contratual que ponha em risco a execução do contrato, notificando a empresa contratada
para esse fim e concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa.
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Art. 29. Decorridos 10 (dez) dias do não pagamento pela Contratante da remuneração devi-
da à Contratada nos prazos e valores previstos, poderá esta propor judicialmente a rescisão
do contrato, notificando a CMTC e a SMT para esse fim.

Art. 30. Nenhuma responsabilidade caberá à Prefeitura ou à CMTC por quaisquer atos prati-
cados pelas empresas, seus prepostos ou empregados, quer em relação a terceiros, quer em
relação aos seus próprios prepostos ou empregados.

Art. 31. Fica criada a Câmara Consultiva de Fiscalização do Sistema de Municipalização dos
Transportes constituída por representantes, em igual número, do Poder Público Municipal, Sindi-
cato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo – TRANSURB,
Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes e Usuários.

Art. 32. O Executivo regulamentará, por decreto, o disposto na presente Lei.

Art. 33. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e, em especial, a Lei n. 8.579, de 7 de junho de 1977, e a Lei n. 10.023, de 26 de
dezembro de 1985.

Luiza Erundina De Sousa – Prefeita do Município.

Notas sobre a Lei n. 11.037/91
[1] Revoga a Lei Municipal n. 8.579, de 7 de junho de 1977, vide à pág. 695 e 

Lei Municipal n. 10.023, de 26 de dezembro de 1985.

[2] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

DECRETO N. 29.945,
DE 25 DE JULHO DE 1991
REGULAMENTA A LEI N. 11.037, DE 25 DE JULHO DE 1991,[1] QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA

MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º O Sistema Municipal de Transportes Urbanos do Município de São Paulo será geren-
ciado exclusivamente pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, que poderá, por ato do
Secretário, delegar ou contratar a execução das atividades referentes às suas atribuições,
sendo, no caso de delegação, exclusivamente a órgãos ou entidades da administração muni-
cipal e, no caso de contratação, dando-lhes preferência, ressalvado o disposto no artigo 9º da
Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976.[2]

Art. 2º O Sistema Municipal de Transportes Urbanos compreende:
I – o transporte coletivo de passageiros por ônibus, trolebus ou outra modalidade, ex-

ceto o metroviário;
II – o transporte individual;
III – o transporte de passageiros por fretamento;
IV – o transporte de cargas;
V – o transporte escolar;
VI – as conexões intermodais, tais como estacionamentos, terminais de integração e outros;
VII – os terminais, abrigos, pontos de parada e pátios de estacionamentos.

Art. 3º O Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de que trata o inciso I do artigo 2º
deste Decreto, sem prejuízo de outros que vierem a ser criados, classificam-se em:

I – comum;
II – especial.
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§ 1º Entende-se por comum o transporte de passageiros executado por ônibus, trolebus, ou ou-
tro meio em uso, ou que venha a ser utilizado no futuro, operando em vias urbanas ou rodovias,
à disposição do cidadão, mediante pagamento de tarifa, fixada pela autoridade competente.

§ 2º Entende-se por especial o transporte de passageiros, conduzidos exclusivamente senta-
dos, efetuado por ônibus diferenciados, contra o pagamento de tarifa especial, fixada pela au-
toridade competente.

Art. 4º O usuário tem direito a transporte compatível com sua dignidade de pessoa humana e,
portanto, prestado com regularidade, segurança, pontualidade, eficiência e conforto máximos,
constituindo deveres da Secretaria Municipal de Transportes – SMT, dos órgãos, das entidades
e dos operadores diretos dos serviços de transportes, zelar pela observância destas condições.

Parágrafo único. No planejamento e implantação do Sistema de Transportes Urbanos, incluindo
as respectivas vias, o transporte coletivo comum terá prioridade sobre o especial e o individual.

Art. 5º A operação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de que trata o inciso
I do artigo 2º deste Decreto cabe exclusivamente à Companhia Municipal de Transportes Co-
letivos – CMTC, que a executará diretamente ou pela contratação de terceiros.

Art. 6º Na execução, pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, do dis-
posto no parágrafo único do artigo 9º da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, relativamente
ao Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, modalidade comum, a contratação deverá
efetivar-se mediante contrato de prestação de serviços, incluindo lotes de veículos operacio-
nais e de reserva, com a interveniência da Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Art. 7º Para efeito da primeira contratação deverão ser respeitados os seguintes aspectos:
I – no planejamento da operação do Sistema a ser efetuado pela Secretaria Municipal

de Transportes – SMT, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC
deverá assumir posição estratégica no sistema, operando, preferencialmente, os
serviços referentes às linhas troncais, intersetoriais e precursoras das troncais, tendo
em vista a otimização dos seus recursos e a racionalização do Sistema;

II – para a operação dos serviços excedentes à capacidade operacional da Companhia
Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, a Secretaria Municipal de Transportes –
SMT desenvolverá estudos de criação de lotes de veículos a serem licitados por
aquela Companhia;

III – no planejamento dos lotes de veículos, a serem contratados, deverá ser considera-
do como Lote-Padrão o conjunto de veículos automotores agrupados e classificados
por tecnologia, com número variável, não inferior a 50 (cinqüenta) para realização dos
serviços de transporte coletivo de passageiros;

IV – no processo de contratação serão observados o Estatuto de Licitação e a legislação
vigente sobre Licitações, no tocante às suas exigências, dispensa e inexigibilidades;

V – a licitação deverá prever a seleção de uma única empresa para cada lote de veículos;
VI – será permitida a participação de uma mesma empresa em mais de uma licitação,

devendo cada veículo apresentado, estar vinculado a um único lote de veículos;
VII – na concorrência será dada a preferência, em igualdade de condições, às empresas

contratadas que à data da licitação estejam em efetivo funcionamento no Município;
VIII – à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC poderá contratar mais de

um lote com uma empresa, obedecendo o disposto no inciso anterior.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Transportes – SMT, na vigência do contrato e quando se
fizer necessário, poderá:

I – criar, alterar ou suprimir serviços;
II – definir as características operacionais dos serviços, compreendendo a fixação do nú-

mero de veículos em operação, o quadro horário de partidas, o itinerário, o ponto ini-
cial e o ponto final;
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III – definir a quantidade e a composição da frota para cada lote de veículos, respeitados
simultaneamente os seguintes limites:
a. as variações de frota não poderão ultrapassar mensalmente a 4% (quatro por cen-

to) do número de ônibus contratados;
b. no prazo de 2 (dois) anos, o limite máximo de variação da frota contratada não po-

derá exceder a 20% (vinte por cento) para aumento e 10% (dez por cento) para
redução do número de ônibus inicialmente contratados;

c. os limites estabelecidos poderão ser ultrapassados com a expressa concordância
das partes contratantes.

IV – alterar o número de veículos vinculados a cada lote;
V – aprovar a inclusão ou exclusão de veículos no lote, em conformidade com a idade

média da frota estabelecida no contrato, bem como definir a especificação técnica
dos veículos;

VI – exigir a ampliação de garagem ou pátio de estacionamento, em decorrência do au-
mento do número de veículos do lote;

VII – determinar, conforme a necessidade operacional, o deslocamento de lote ou fração
de lote, por prazo máximo de 6 (seis) meses, ou prazo superior, desde que haja con-
cordância entre as partes, para prestação de serviços em local diverso do estipula-
do na contratação;

VIII – expedir a Ordem de Serviço de Operação – OSO, e seus anexos.

Parágrafo único. Nas alterações previstas no inciso I deste artigo, que resultarem em am-
pliações dos serviços, terão preferência as empresas cujos lotes estejam sendo operados
nos próprios locais onde se der a ampliação e, em seguida, as empresas cujos lotes este-
jam mais próximos.

Art. 9º Cabe, ainda, à Secretaria Municipal de Transportes – SMT:
I – fixar normas, regulamentos e procedimentos relativos ao serviço;
II – fiscalizar, direta ou indiretamente, mediante mecanismos de controle especializados,

os serviços prestados pelas empresas operadoras.

§ 1º A fiscalização dos serviços prestados deverá ser realizada de forma permanente, espe-
cialmente quando a verificação do cumprimento dos horários, dos itinerários, da quilometra-
gem percorrida, do número de viagens e de passageiros transportados, da manutenção dos
veículos de cada lote e do funcionamento adequado das garagens.

§ 2º As empresas somente deixarão de receber o custo programado se a fiscalização cons-
tatar o não cumprimento da Ordem de Serviço de Operação – OSO.

Art. 10. Não haverá exclusividade na prestação de serviço, por uma única empresa.

Art. 11. As despesas pela prestação do serviço contratado serão calculadas mediante plani-
lha de custo-padrão que contemplará os índices discriminados no artigo 4º da Lei n. 11.037,
de 25 de julho de 1991.

Parágrafo único. A planilha de custo compreende:
I – custos variáveis:

a. combustível: índices de consumo por tipo de veículo;
b. lubrificantes: índices de consumo único para todos os tipos de veículos, engloban-

do óleo de motor, de câmbio, de transmissão, freio e graxa;
c. rodagem: índices de consumo por tipo de veículo, com dimensão de pneus espe-

cificada pelo fabricante.
II – custos fixos de capital:

a. depreciação de veículos: calculada com base no método do inverso dos dígitos,
em 8 (oito) anos, com valor residual de 20% (vinte por cento), considerando a clas-
sificação etária, dada a seguir:
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Faixa “N” Idade “Anos”
1 0 a 1
2 1 a 2
3 2 a 3
4 3 a 4
5 4 a 5
6 5 a 6
7 6 a 7
8 7 a 8
9 8 a 9

onde N = 1 para ano de fabricação = Ano em curso e N = Ano em curso – Ano
de fabricação, para os demais anos;

b. depreciação de instalações: calculada com base no método de depreciação linear,
em 30 (trinta) anos, sem valor residual, com base em áreas-padrão por tipo de veí-
culo e tamanho do lote contratado;

c. depreciação de equipamentos: calculada com base no método de depreciação li-
near, em 15 (quinze) anos, sem valor residual;

d. remuneração de veículos: calculada com base em taxa de 12% (doze por cento)
ao ano, sobre o capital investido, deduzida a parcela de depreciação;

e. remuneração de instalações: calculada com base em taxa de 12% (doze por cen-
to) ao ano, sobre o valor do capital investido, deduzida a parcela de depreciação,
exceção feita à parcela relativa a terrenos, onde não haverá tal dedução;

f. remuneração de almoxarifados: calculada com base em taxa de 12% (doze por cento)
no ano, sobre o valor do capital investido, calculado como sendo 1,5 (uma vez e meia)
a despesa apurada mensalmente, com materiais estocáveis de aplicação em veículos.

III – custos fixos operacionais relativos à mão-de-obra:
a. motoristas e cobradores: calculados considerando horas anuais operadas do lote

contratado e disponibilidade de horas de trabalho anual dos operadores;
b. fiscalização: calculada de acordo com o índice geral relacionado ao número de

postos de controle fixos;
c. manutenção: calculados de acordo com índice geral da frota contratada;

IV – custos fixos operacionais, relativos ao consumo de peças e acessórios, calculados de
acordo com índice variável por faixa etária, em função do valor de veículo novo sem pneus.

V – taxa de administração: calculada como sendo 12% (doze por cento) ao ano sobre o
custo fixo operacional mais os custos variáveis.

Art. 12. A planilha de custo-padrão será a determinada no contrato.

§ 1º Haverá revisão da planilha de custo-padrão a cada 6 (seis) meses, a partir da assinatura
do contrato, podendo-se considerar:

I – demonstrativos de custos do lote contratado, apresentados conforme plano de contas;
II – demonstrativos em geral;
III – levantamentos físicos, executados nas empresas;
IV – pesquisas;
V – estudos técnicos de órgãos competentes.

§ 2º No caso de ocorrer divergências no estabelecimento de índices técnicos da planilha de
remuneração, as partes escolherão, de comum acordo, empresa de auditoria independente
para realizar estudo técnico, cujo resultado será aceito como solução conciliatória.

§ 3º A Secretaria Municipal de Transportes – SMT deverá encaminhar, até o fim de cada mês
de setembro, as orientações relativas ao Plano de Contas que cada empresa deverá utilizar
no ano-base seguinte, para a contabilização de seus custos.

§ 4º Para o ano de 1992, o Plano de Contas deverá ser o constante do contrato.
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Art. 13. Os custos a serem considerados, serão os oficiais determinados ou reconhecidos
pelo Governo, divulgados pelas Associações Setoriais.

§ 1º Para os fins previstos no inciso IV e no § 2º do artigo 5º da Lei n. 11.037, de 25 de julho
de 1991, não serão consideradas como custos as vantagens salariais, diretas ou indiretas,
que ultrapassem os valores concedidos pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC à mão-de-obra de tráfego e manutenção, salvo se decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado.

§ 2º No desconhecimento de algum preço utilizado para o cálculo da remuneração do servi-
ço contratado, será utilizado o preço anterior, até a confirmação dessa alteração, sendo a di-
ferença entre o valor considerado e o valor real compensada até o 5º (quinto) dia útil, após a
confirmação do preço, sem que caracterize atraso de pagamento.

Art. 14. No contrato, a empresa obrigar-se-á expressamente a:
I – observar a legislação pertinente, as normas de serviço de transporte coletivo de pas-

sageiros estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, bem como
as disposições pertinentes ao sistema de circulação viária;

II – manter seus veículos em perfeito estado de conservação, limpos e ajustados às exi-
gências estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT;

III – submeter os seus ônibus à inspeção por parte da Secretaria Municipal de Transpor-
tes – SMT, a qual poderá interditá-los e retirá-los do tráfego, quando os julgar inade-
quados para o serviço;

IV – empregar, no serviço, pessoal habilitado e idôneo, devidamente treinado, uniformiza-
do, exigindo boa apresentação e urbanidade no trato com os passageiros;

V – fornecer à Secretaria Municipal de Transportes – SMT e à Companhia Municipal de
Transportes Coletivos – CMTC os resultados, dados estatísticos e quaisquer elemen-
tos que lhe forem solicitados para fins de controle e fiscalização;

VI – manter em perfeitas condições o controle de passageiros transportados, de viagens
realizadas e de frota em operação, segundo normas da Secretaria Municipal de
Transportes – SMT;

VII – não alienar, durante a vigência do contrato, veículos vinculados ao serviço, nem
substituí-los ou retirá-los da frota, sem prévia autorização da Secretaria Municipal de
Transportes – SMT.

Art. 15. No caso de intervenção, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC
comunicará à empresa contratada, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes, a relação das
pessoas por ela credenciadas ao cumprimento da medida.

Art. 16. Todos os abusos eventualmente cometidos durante o período da intervenção ficarão
sujeitos às penas da lei.

Art. 17. Para os fins previstos no artigo 26 da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991, o Auto
de Infração será lavrado pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, em 3 (três) vias, per-
manecendo uma via na Secretaria, sendo a segunda enviada à Companhia Municipal de Trans-
portes Coletivos – CMTC, para as providências cabíveis, e a terceira à empresa contratada.

Art. 18. A Secretaria Municipal de Transportes – SMT deverá, no prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias, a partir da publicação deste Decreto, expedir o Regulamento de Operação do
Sistema de Transporte Coletivo, por ônibus, trolebus ou outra modalidade, o Regulamento
de Sanções e Multas – RESAM, e estabelecer normas referentes às cores dos veículos e aos
instrumentos de comunicação do sistema operacional com os usuários, definindo prazo sufi-
ciente para que as empresas se adequem aos novos padrões.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Transportes – SMT deverá constituir comissão para a
elaboração dos regulamentos e normas de que trata o caput deste artigo, a ser composta de um
representante seu, um do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros
de São Paulo – TRANSURB e outro da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC.
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Art. 19. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Notas sobre o Decreto n. 29.945/91
[1] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

[2] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

DECRETO N. 29.960,
DE 30 DE JULHO DE 1991
REGULAMENTA O DISPOSTO NOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 12 DA LEI N. 8.424, DE 18 DE AGOSTO DE 1976,[1]

COM A NOVA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI N. 10.839, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990[2]

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

Considerando que o § 2º do artigo 12 da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, com a nova
redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.839, de 20 de fevereiro de 1990, faculta à Prefeitura
conceder redução do preço das tarifas de transporte coletivo de passageiros por ônibus,
quando pagas antecipadamente pelo usuário, mediante aquisição de bilhetes de passe em
lote, não excedendo, a redução, 50% (cinqüenta por cento) do valor da tarifa, decreta:

Art. 1º A partir de 5 de agosto e até o dia 14 de agosto de 1991, a Companhia Municipal
de Transportes Coletivos – CMTC e as pessoas por ela autorizadas venderão bilhetes de pas-
se comum, em lotes de 20 (vinte) a 100 (cem) unidades por pessoa, em múltiplos de 20 (vin-
te), ao preço de Cr$ 120,00 (cento e vinte cruzeiros) por unidade.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de venda de bilhetes de passe em lote, estipulado no caput
deste artigo, os passes serão vendidos em qualquer quantidade, sem desconto para o usuário.

Art. 2º Os passes adquiridos na forma prevista no Decreto n. 29.776, de 29 de maio de
1991, ao preço de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), terão os seguintes usos e prazos de validade:

I – para utilização nos ônibus, sem qualquer acréscimo, até 1º de setembro de 1991;
II – poderão ser trocados, a partir de 26 de agosto de 1991, nos Postos de Venda de

Passes da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, sem qualquer
acréscimo, por passes de novo padrão de impressão, correspondente ao da tarifa vi-
gente na época da troca, que poderá ser efetuada por prazo indeterminado, sendo
limitada a 100 (cem) passes por pessoa, em consonância com a quantidade máxima
estabelecida no artigo 1º do Decreto n. 28.583, de 7 de março de 1990:[3]

III – para efeito de resgate na Tesouraria da Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC, pelas empresas contratadas, pelo valor de aquisição, até 10 de setembro de 1991.

Art. 3º Não serão fornecidos recibos pela aquisição de passes, seja qual for a modalidade
de compra.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Notas sobre o Decreto n. 29.960/91
[1] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

[2] Vide Lei Municipal n. 10.839, de 20 de fevereiro de 1990, à pág. 834.

[3] Vide Decreto Municipal n. 28.583, de 7 de março de 1990, à pág. 836.
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LEI N. 11.089,
DE 11 DE SETEMBRO DE 1991
DÁ NOVA REDAÇÃO AOS §§ 2º E 3º, DO ARTIGO 12, DA LEI N. 8.424, DE 18 DE AGOSTO DE 1976,[1]

COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.839, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1990[2]

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 13 de agosto de 1991, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os § 2º e 3º (vetado) do artigo 12, da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, com
redação dada pela Lei n. 10.839, de 20 de fevereiro de 1990, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 2º A Prefeitura, observado o limite de desconto previsto no parágrafo anterior, concede-
rá redução de, pelo menos 10% (dez por cento) no preço das tarifas, quando pagas adian-
tadamente pelo usuário mediante a compra de lotes mínimos de passes, na forma a ser
disciplinada por decreto.
§ 3º (Vetado)”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Notas sobre a Lei n. 11.089/91
[1] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

[2] Vide Lei Municipal n. 10.839, de 20 de fevereiro de 1990, à pág. 834.

DECRETO N. 31.280,
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1992
DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DA REMUNERAÇÃO PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NA MODALIDADE

ESPECIAL, INSTITUÍDA PELO DECRETO N. 29.854, DE 24 DE JUNHO DE 1991,[1] E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Considerando o disposto no § 1º do artigo 8º, do Decreto n. 29.854, de 24 de junho de 1991;

Considerando que a gestão da operação e fiscalização ao transporte coletivo de passageiros,
Modalidade Especial, implica uma efetiva prestação de serviço pela empresa contratada, ope-
radora na referida modalidade, decreta:

Art. 1º A remuneração para gestão e fiscalização da operação de Serviços de Transporte
Coletivo de Passageiros por ônibus, no Município de São Paulo, na Modalidade Especial, ins-
tituída pelo Decreto n. 29.854, de 24 de junho de 1991, corresponderá a 5% (cinco por cen-
to) do valor da tarifa fixada, multiplicado pelo número de passageiros transportados.

Art. 2º O valor da remuneração, fixada no artigo 1º deste Decreto, será recolhido em conta
bancária indicada pela CMTC, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da presta-
ção do serviço.

Parágrafo único. A documentação comprobatória dos passageiros transportados e o compro-
vante do depósito referente ao pagamento da remuneração serão entregues no Departamento
de Tesouraria da CMTC, no 1º (primeiro) dia útil que se seguir ao da efetivação do depósito.
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Art. 3º A falta de pagamento da remuneração, no prazo previsto no artigo 2º, importará na
cobrança diária de juros e correção pelos indicadores oficiais, além da multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor corrigido.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município.

Nota sobre o Decreto n. 31.280/92
[1] Vide Decreto Municipal n. 29.854, de 24 de junho de 1991, à pág. 846.

LEI N. 11.216,
DE 20 DE MAIO DE 1992
DISPÕE SOBRE O INGRESSO DE GESTANTES EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO,
CRIA O PASSE-GESTANTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 23 de abril de 1992, decretou e eu promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º As mulheres grávidas, a partir do 5º (quinto) mês de gravidez, ficam dispensadas de
passar pelas catracas dos ônibus de transporte público de passageiros no Município, tendo
acesso direto ao veículo nos termos desta Lei.

Art. 2º O ingresso das gestantes nos ônibus nos termos do artigo 1º fica condicionado à
apresentação do passe-gestante, a ser expedido pela CMTC – (vetado).

Parágrafo único. A critério médico, o passe-gestante poderá ser fornecido antes do 5º (quin-
to) mês de gravidez.

Art. 3º O passe-gestante será comercializado pelo mesmo preço e nas mesmas condições
do passe comum.

Art. 4º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias contados da
sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

DECRETO N. 31.903,
DE 17 DE JULHO DE 1992
REGULAMENTA A LEI N. 11.216, DE 20 DE MAIO DE 1992,[1] QUE DISPÕE SOBRE O INGRESSO DE

GESTANTES NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, decreta:

Art. 1º As mulheres grávidas, a partir do 5º (quinto) mês de gestação, estão dispensadas de
passar pela catraca dos ônibus de transporte público de passageiros no Município de São
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Paulo, sendo-lhes assegurado o acesso direto ao veículo, mediante a apresentação do pas-
se-gestante.

Parágrafo único. O passe-gestante poderá ser fornecido antes do 5º (quinto) mês de gravidez,
a critério médico.

Art. 2º O passe-gestante será expedido e comercializado pela CMTC, pelo preço da tari-
fa vigente.

§ 1º As gestantes poderão adquirir os passes nos postos de venda da Companhia Municipal
de Transportes Coletivos – CMTC, mediante a comprovação do estágio da gestação.

§ 2º A gestação será comprovada, de modo a atender o artigo 1º e parágrafo único do pre-
sente Decreto, com a apresentação de atestado expedido por médico, particular ou do servi-
ço público, com a identificação do número de inscrição no CRM.

§ 3º A apresentação do atestado médico será obrigatória para cada aquisição do passe-gestante.

Art. 3º No caso de aumento tarifário, o passe-gestante seguirá a mesma regra e procedi-
mento fixados para os passes comuns.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Nota sobre o Decreto n. 31.903/92
[1] Vide Lei Municipal n. 11.216, de 20 de maio de 1992, à pág. 865.

PORTARIA SMT N. 172,
DE 29 DE AGOSTO DE 1992
EXPEDE O REGULAMENTO DE SANÇÕES E MULTAS – RESAM APLICÁVEL ÀS OPERADORAS DE

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS

O Secretário Municipal de Transportes, usando das atribuições que são conferidas por lei, e

Considerando os termos da Lei n. 11.037/91, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Trans-
portes Urbanos, estabelecendo sanções às empresas operadoras de transporte coletivo por
ônibus, trolebus ou outra modalidade pela inexecução total ou parcial do contrato firmado
para a prestação daqueles serviços;

Considerando que compete à Secretaria Municipal de Transportes, SMT, direta ou indireta-
mente, mediante mecanismos de controle especializados, exercer a fiscalização dos serviços
prestados pelas empresas operadoras;

Considerando, ainda, o contrato firmado em 03.04.92, entre esta Secretaria e a Companhia
Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, para a prestação de serviços de administração e
engenharia de transportes voltados para a gestão do sistema de transporte coletivo na cidade
de São Paulo, resolve:

I – Expedir o Regulamento de Sanções e Multas – RESAM – previsto no artigo 18 do De-
creto n. 29.945/91, que regulamentou a Lei n. 11.037, da mesma data, a ser aplicado
às empresas contratados pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC,
para a operação do transporte coletivo de passageiros nas modalidades “COMUM”, e
“ESPECIAL”.

II – O presente Regulamento de Sanções e Multas será aplicado através da fiscalização
exercida pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, especialmente
contratada por esta Secretaria para a prestação de serviços de administração e enge-
nharia de transportes, voltados para a gestão dos serviços de transporte coletivo.
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III – Os agentes encarregados de fiscalização deverão informar, em boletim próprio, as irre-
gularidades verificadas, observando o código numerado correspondente à infração co-
metida, conforme especificado no Anexo 1 à presente Portaria, bem como o horário,
data e local da ocorrência, e os dados característicos do veículo autuado.

IV – Constatada e caracterizada a infração, será lavrado o Auto de Infração – AI – que de-
verá conter:
a. o nome da empresa operadora;
b. o número do lote ou rota;
c. o prefixo e placa do veículo, e o prefixo da linha;
d. local, data e hora da infração;
e. sentido de operação (centro/bairro ou bairro/centro);
f. descrição d infração;
g. código numerado correspondente à infração cometida, conforme descrição no

Anexo 1;
h. local de constatação d infração (se no itinerário ou na garagem);
i. modo de constatação da infração (se por vistoria própria, controles ou comunicado

pela empresa);
j. prazo para correção da irregularidade constatada, de acordo com a graduação no

Anexo 1;
k. valor da multa a ser aplicada, expressa em UFM’s;
l. assinatura do responsável pela emissão;
m. data da emissão.

V – O Auto de Infração – AI – deverá ser emitido em três vias, sendo a primeira destinada
a esta Secretaria, a segunda à Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC, e a terceira encaminhada à empresa contratada mediante protocolo de re-
cebimento.

VI – A empresa responsável pelo veículo autuado terá um prazo de 5 dias úteis, a contar do
recebimento do Auto de Infração, para efetuar o pagamento correspondente ao valor
da multa, expresso em UFM’s, ou apresentar defesa escrita, mediante depósito prévio
do valor correspondente à penalidade aplicada, em conta bancária especificamente
mantida pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, para esse fim e
que ficará vinculada ao Sistema Municipal de Transportes Coletivos de Passageiro.
Parágrafo único. Não serão conhecidas as defesas apresentadas sem o respectivo
comprovante do depósito prévio referido neste item.

VII – A defesa apresentada na forma estabelecida no item anterior será submetida à apre-
ciação e decisão de Comissão de Infrações e Multas a ser constituída, por Portaria es-
pecífica, para julgar os casos de infrações previstas neste Regulamento.

VIII – Da decisão da Comissão de Infrações e Multas caberá recurso, com efeitos suspensi-
vo e devolutivo, ao Presidente da Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC – no prazo de 5 dias úteis, a contar da data em que a empresa, for cientificada
daquela decisão.

IX – Julgado improcedente o Auto de Infração, pela Comissão de Infrações e Multas, ou
provido o recurso, pela Presidência da Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC, o valor da multa, depositado nos termos do disposto no item VI da presente,
será restituído ao interessado, no prazo de 5 dias úteis, contados da data em que for
o mesmo cientificado da decisão, acrescido da remuneração proveniente da aplicação
financeira em instituições de primeira linha, até a data da efetiva devolução.
Parágrafo único. Na hipótese da restituição prevista neste item não ser efetuada den-
tro do prazo estabelecido, o depósito será acrescido, a partir da mora, de custos finan-
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ceiros equivalentes aos praticados por instituições financeiras de primeira linha, aí com-
preendidos a atualização monetária pro rata temporis, juros e despesas bancárias,
além de multa, obedecida a legislação aplicável.

X – Mantida a sanção imposta, o valor de depósito será revertido para pagamento da mul-
ta aplicada, acrescido da remuneração proveniente de aplicação financeira em institui-
ções de primeira linha, o mesmo ocorrendo no caso de interposição intempestiva da
defesa e do recurso cabíveis.

XI – Se o pagamento do valor correspondente à multa imposta não for efetuado no prazo
estabelecido no item VI da presente Portaria, independentemente de notificação o re-
ferido valor, calculado com base na UFM vigente à época e acrescido, a partir da mora,
dos custos financeiros equivalentes aos aplicados por instituições financeiras de pri-
meira linha, aí compreendidos a atualização monetária pro rata temporis, juros e des-
pesas bancárias, além de multas, poderá ser descontado de eventuais créditos exis-
tentes a favor da empresa contratada;

XII – Para efeito de aplicação deste Regulamento de Sanções e Multas – RESAM – as infra-
ções classificam-se em LEVES, MÉDIAS e GRAVES, conforme especificado no Anexo
1, a esta Portaria, que estabelece também o prazo de correção, cabendo, a cada ca-
tegoria, as seguintes penalidades:
a. as infrações leves serão punidas com advertência, na reincidência, com multa equi-

valente a 1 UFM;
b. as infrações médias serão apenadas com multa de 2 UFM’s, dobrado aquele valor

no caso de reincidência; e
c. as infrações de natureza grave serão punidas com multa de 5 UFM’s, com aplicação

em dobro de reincidência.
Parágrafo único. As infrações previstas no Anexo 1 sob os códigos G-12, G-13, M-05,
M-09, M-20, M-21, M-23, M-24, L-17 e L-19 não se aplicam ao transporte coletivo na
modalidade ESPECIAL e as descritas nos códigos G-35 e G-36 do mesmo Anexo não
se aplicam à modalidade COMUM de transportes coletivos.

XIII – Para as infrações decorrentes do descumprimento das partidas programadas nas Or-
dens de Serviço de Operação – OSO – por faixa horária, aqui compreendidos os aten-
dimentos e prolongamentos das linhas, conforme previsto no código M-01 do Anexo
1, a aplicação das multas obedecerá aos seguintes critérios:
a. Faixa horária que compreenda até 5 viagens programadas:

– descumprimento de 21% a 35%: 1 UFM
– descumprimento de 36% a 60%: 2 UFM’s
– descumprimento de 61% a 100%: 3 UFM’s

b. Faixa horária que compreenda de 6 a 10 viagens programadas:
– descumprimento de 16% a 35%: 1 UFM
– descumprimento de 36% a 60%: 2 UFM’s
– descumprimento de 61% a 100 %: 3 UFM’s

c. Faixa horária que compreenda mais de 11 viagens programadas:
– descumprimento de 11% a 35%: 1 UFM
– descumprimento de 36% a 60%: 2 UFM’s
– descumprimento de 61% a 100%: 3 UFM’s

Parágrafo único. Não será caracterizada a infração, quando ocorrer compensação
de uma partida na faixa horária anterior e/ou posterior àquela onde foi verificada a
defasagem.

XIV – Para fins de caracterização de reincidência as infrações especificadas no Anexo 1 à
presente Portaria serão consideradas em três categorias, definidas pela atuação de
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empresa contratada, pela forma de operação da linha ou pela forma de condução e
condições de operação do veículo, conforme discriminado abaixo:
a. considera-se, infrações cometidas em decorrência da atuação direta da empre-

sa contratada, as relacionadas no Anexo 1 sob os códigos G-01, G-02, G-06,
G-07, G-08, G-09, G-10, G-18, G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-28,
G-29, G-30, G-31, G-32, G-33, G-35, G-36, M-02, M-15, M-19, M-22, M-23, L-13
e L-14;

b. considera-se infrações cometidas em razão de operação indevida da linha, as rela-
cionadas no Anexo 1 sob os códigos G-03, G-04, G-05, G-17, M-25 e L-16.

c. considera-se infrações cometidas em virtude de más condições do veículo ou de
forma indevida de sua condução as relacionadas no Anexo 1 sob os códigos G-11,
G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-19, G-20, G-34, M-03, M-04, M-05, M-06, M-07,
M-08, M-09, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-16, M-17, M-18, M-20, M-21, M-
24, M-26, L-01, L-02, L-03, L-04, L-05, L-06, L-07, L-07, L-08, L-09, L-10, L-11, L-
12, L-15, L-17, L-18, L-19, L-20, L-21, L-22, L-23, L-24 e L-25.

§ 1º A reincidência caracterizar-se-á pelo cometimento de infração do mesmo enqua-
dramento, pelo mesmo agente, considerando-se para fins de identificação deste últi-
mo, as categorias no caput deste dispositivo.
§ 2º Quanto aos prazos de ocorrência, a reincidência ficará caracterizada se ocorrer em
período inferior a 60 dias, para as infrações de natureza GRAVE e em período inferior a
30 dias, para as infrações de naturezas MÉDIAS e LEVES.

XV – As penalidades de multas previstas para as infrações indicadas no Anexo 1 com ano-
tação “Nota 1” ou “Nota 2”, no campo destinado a observações, integrantes da catego-
ria referida na alínea c do item XIV da presente Portaria, serão substituídas por penas de
advertência desde que o agente não seja reincidente.
Parágrafo único. Após a advertência, na reincidência do agente, a penalidade de mul-
ta será aplicada de forma graduada, conforme previsto nas “Notas 1 e 2” constantes
do Anexo 1 a presente Portaria, chegando-se à penalidade originalmente prevista à
medida em que as infrações se sucederem quando, então, observar-se-á o estabe-
lecido nesta Portaria para reincidência.

XVI – Sem prejuízo de defesa, as empresas contratadas ficam obrigadas a comunicar por es-
crito à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, em 24 horas, fato
alheio à prestação de serviço, ocorrido independentemente de sua vontade e que não
tenha podido evitar, e que tenha ocasionado ou concorrido para a ocorrência de infra-
ção prevista neste Regulamento.
§ 1º Efetivada a comunicação mencionada no caput deste dispositivo e comprovada
a existência do referido fato, as penalidades eventualmente impostas ficarão sus-
pensas durante o decurso do prazo previsto para a correção e até que cesse os
efeitos do fato comunicado, sujeitando-se, a empresa contratada, decorrido o pra-
zo sem que a irregularidade tenha sido sanada, às penalidades cabíveis, inclusive a
reincidência.
§ 2º A Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, poderá dilatar os pra-
zos previstos no Anexo 1 a esta Portaria para correção, desde que a gravidade do fato
e as condições objetivas para saná-lo assim o exijam.

XVII – A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento, que só deixarão de ser
impostas na ocorrência de motivos de força maior devidamente comprovados, não
isentará as empresas contratadas das demais sanções previstas no contrato res-
pectivo.

XVIII – Esta Portaria entrará em vigor 30 dias após a data de sua publicação, revogadas todas
as disposições em contrário, em especial a Portaria SMT/GAB n. 100/84.
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ANEXOS À PORTARIA SMT/GAB N. 172/92
REGULAMENTO DE SANÇÕES E MULTAS – RESAM
Penalidades do Código G – Graves

Código Descrição da Infração Penalidade Valor Reinci- Prazo Obser- Prazo para
dência para vação Reinci-

Correção dência

G-01 Deixar de operar linha ou Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
atendimento constante ao 
Anexo a OSO

G-02 Operar linha ou atendimento não Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
autorizado pela SMT ou CMTC

G-03 Alterar itinerário previsto no Anexo Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
a OSO ou em comunicação oficial 
da SMT ou CMTC, salvo 
impossibilidade de uso da via, 
devidamente comprovada

G-04 Alterar ponto terminal previsto no Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
Anexo a OSO ou comunicação 
oficial da SMT ou CMTC, salvo 
impossibilidade de uso da via, 
devidamente comprovada

G-05 Deixar de cumprir a primeira ou a Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
última partida conforme 
estabelecido no Anexo a OSO

G-06 Empregar na operação Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Afasta- 60 dias
motoristas inabilitados mento do

pessoal

G-07 Exercer nas dependências da Multa 05 UFM 10 UFM 24 horas 60 dias
empresa atividades empresariais 
com fins lucrativos estranhas ao 
objeto do Contrato

G-08 Não dispor a garagem de Multa 05 UFM 10 UFM 48 horas 60 dias
instalações e equipamentos 
contratualmente exigidos, para 
adequada operação e manutenção
do serviço

G-09 Danificar ou adulterar equipamentos Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
mecânicos ou eletrônicos de 
medição, aferição e arrecadação, 
que venham a ser instalados por 
determinação da SMT ou CMTC 
nos veículos vinculados aos lotes 
contratados, bem como em suas 
instalações, garagens, oficinas e 
escritórios, de forma que 
comprometa o funcionamento do 
equipamento

G-10 Autorizar e/ou cobrar tarifa de Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
utilização efetiva diferente daquela 
estabelecida pela Prefeitura 
Municipal

G-11 Transportar deliberada e Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
gratuitamente passageiros, 
ressalvadas as exceções previstas 
em lei ou no presente regulamento

Continua
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Penalidades do Código G – Graves (Continuação)

Código Descrição da Infração Penalidade Valor Reinci- Prazo Obser- Prazo para
dência para vação Reinci-

Correção dência

G-12 Recusar injustificadamente o Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Nota 1 60 dias
recebimento de passes, bilhetes 
ou vales-transporte

G-13 Não fornecer bilhetes de integração Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Nota 1 60 dias
para os usuários

G-14 Não atender o sinal de embarque Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Nota 1 60 dias
que tendo o veículo condições 
para tal, bem como não atender 
ao sinal de desembarque, nos 
pontos de parada

G-15 Tratar o usuário com falta de Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Nota 1 60 dias
urbanidade

G-16 Dirigir o veículo de modo a Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Nota 1 60 dias
comprometer a segurança dos 
usuários

G-17 Interromper a viagem sem motivo Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
justificado

G-18 Dificultar, retardar ou impedir a ação Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
da fiscalização da SMT ou CMTC

G-19 Empregado da empresa, quando Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Afasta- 60 dias
em serviço, portar arma de mento do
qualquer natureza funcio-

nário

G-20 Operador dirigir o veículo Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Retenção 60 dias
embriagado ou sob o efeito de do veículo
substância tóxica, desde que até substi-
devidamente comprovado tuição do

operador

G-21 Operar com veículo que não Apreensão 05 UFM 10 UFM Imediato Liberação 60 dias
apresente condições de do veículo e do veículo
segurança, lacrado pela Multa mediante 
fiscalização da SMT ou CMTC inspeção 

da SMT 
ou CMTC

G-22 Operar veículo sem catraca, Apreensão  05 UFM 10 UFM Imediato Liberação 60 dias
exceto com expressa autorização do veículo e do veículo 
da CMTC ou SMT Multa mediante

inspeção 
da SMT 
ou CMTC

G-23 Operar veículo com catraca Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
violada que comprometa o 
controle exercido pelo equipamento

G-24 Utilizar veículo vinculado em Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Apreen- 60 dias
serviço de outra natureza, salvo são do 
com autorização da SMT ou CMTC veículo

G-25 Abastecer ou efetuar manutenção Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
do veículo com passageiros a bordo

G-26 Não dispor de carro-socorro Multa 05 UFM 10 UFM 48 horas 60 dias

G-27 Estacionar veículo para guarda ou Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
pernoite em local não autoriza 
pela SMT ou CMTC

Continua
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Penalidades do Código G – Graves (Continuação)

Código Descrição da Infração Penalidade Valor Reinci- Prazo Obser- Prazo para
dência para vação Reinci-

Correção dência

G-28 Colocar em circulação veículo não Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Apreensão60 dias
autorizado para operação do veículo

G-29 Deixar de cumprir Aviso, Ofício, Multa 05 UFM 10 UFM 24 horas 60 dias
Memorando ou Comunicação da 
SMT ou CMTC, compatíveis com 
o contrato e recebidas com 
antecedência necessária para o 
seu cumprimento

G-30 Deixar de adotar relatório, Multa 05 UFM 10 UFM 24 horas 60 dias
impresso ou documento instituído 
pela SMT ou CMTC

G-31 Inobservar prazo previamente Multa 05 UFM 10 UFM 24 horas 60 dias
estabelecido para entrega de 
documento à SMT ou CMTC

G-32 Falsificar e/ou utilizar documento Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
falso em informação prestada à 
SMT ou CMTC

G-33 Negar-se a receber documentos Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
encaminhados pela SMT ou CMTC, 
obedecido o horário comercial

G-34 Não permitir injustificadamente a Multa 05 UFM 10 UFM Imediato Nota 1 60 dias
entrada de passageiros com direito 
a gratuidade assegurada por lei

G-35 Aceitar passes, bilhetes e Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
assemelhados da modalidade 
comum do Transporte Coletivo de 
Passageiros

G-36 Operar com número de Multa 05 UFM 10 UFM Imediato 60 dias
passageiros superior ao número 
de assentos do veículo

Penalidades do Código M – Médias

Código Descrição da Infração Penalidade Valor Reinci- Prazo Obser- Prazo para
dência para vação Reinci-

Correção dência

M-01 Descumprir o número de partidas Multa 03 UFM Imediato
programadas na OSO para cada de acordo 
faixa horária, conforme estabelecido com o
no item XIII da presente portaria item 5.1

M-02 Utilizar na limpeza interna do Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias
veículo substância que prejudique 
a segurança do usuário

M-03 Manter em operação veículo com Multa 02 UFM 04 UFM 24 horas 30 dias
vidro quebrado ou sem o mesmo

M-04 Manter em operação veículo com Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias
banco solto ou quebrado

M-05 Manter em operação veículo com Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias
balaustre, corrimão ou coluna solta 
ou em falta

Continua
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Penalidades do Código M – Médias (Continuação)

Código Descrição da Infração Penalidade Valor Reinci- Prazo Obser- Prazo para
dência para vação Reinci-

Correção dência

M-06 Manter em operação veículo com Multa 02 UFM 04 UFM 24 horas 30 dias
degrau ou estribo em mau estado 
que possa afetar a segurança do 
usuário

M-07 Manter em operação veículo com Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias
espelho e retrovisor interno ou 
externo em falta

M-08 Manter em operação veículos com Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias
defeitos no sistema de iluminação 
externa: faróis, luzes de freio e 
indicadora de direção

M-09 Manter em operação veículo com Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias 
antiderrapante em falta

M-10 Manter em operação veículo sem Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias 
extintor de incêndio ou com o 
mesmo sem carga ou vencido

M-11 Abandonar, deliberadamente em via Multa 02 UFM 04 UFM Imediato Nota 2 30 dias
pública, veículo vinculado ao serviço

M-12 Deixar de inscrever legenda, Multa 02 UFM 04 UFM 24 horas 30 dias
número, prefixo, interna ou 
externamente no veículo, conforme 
determinação da SMT ou CMTC

M-13 Manter em operação veículo sem Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias
tabuleta lateral ou frontal de itinerário 
ou em desacordo com a linha

M-14 Iniciar a operação sem tabuleta Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias
lateral ou frontal de itinerário

M-15 Deixar de divulgar ou afixar Multa 02 UFM 04 UFM 24 horas 30 dias
adequadamente Comunicação 
Institucional determinada pela 
SMT ou CMTC, desde que recebida 
com antecedência necessária

M-16 Trafegar com porta aberta, desde Multa 02 UFM 04 UFM Imediato Nota 2 30 dias
que não obstruída

M-17 Operador da empresa fumar no Multa 02 UFM 04 UFM Imediato Nota 2 30 dias 
interior do veículo

M-18 Operador recusar-se a exibir Multa 02 UFM 04 UFM Imediato Nota 2 30 dias
documentos de identificação funcional
quando solicitado pela fiscalização

M-19 Operar veículo sem lacre da Multa 02 UFM 04 UFM Imediato 30 dias
catraca ou com o mesmo 
danificado, de forma que 
comprometa o controle exercido 
pelo equipamento

M-20 Operar o veículo sem placa de Multa 02 UFM 04 UFM Imediato 30 dias
fiscalização

M-21 Operar com a placa de fiscalização Multa 02 UFM 04 UFM Imediato 30 dias
em desacordo com a efetiva operação

M-22 Operar veículo com catraca com Multa 02 UFM 04 UFM Imediato 30 dias
defeito que comprometa o controle 
exercido pelo equipamento

Continua
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Penalidades do Código M – Médias (Continuação)

Código Descrição da Infração Penalidade Valor Reinci- Prazo Obser- Prazo para
dência para vação Reinci-

Correção dência

M-23 Deixar de fornecer ao cobrador Multa 02 UFM 04 UFM 12 horas 30 dias
bilhetes de integração, nas suas 
diferentes forma, em quantidade 
suficiente

M-24 Deixar de atender solicitação de Multa 02 UFM 04 UFM Imediato 30 dias
baldeação de passageiros 
embarcados em veículos do 
sistema municipalizado, que por 
razões técnicas não podem 
prosseguir viagens, exceto em 
caso de superlotação

M-25 Manter o veículo em ponto terminal Multa 02 UFM 04 UFM Imediato 30 dias
com a porta fechada, por mais de 
dez minutos, impedindo o acesso 
de passageiros

M-26 Manter em operação veículo em Multa 02 UFM 04 UFM 48 horas 30 dias
desacordo com determinação da 
SMT ou CMTC, particularmente no 
que se refere a:
– cores e padronização da pintura 

externa
– lay-out interno e
– dimensões e localização de 

propaganda comercial

Penalidades do Código L – Leves

Código Descrição da Infração Penalidade Valor Reinci- Prazo Obser- Prazo para
dência para vação Reinci-

Correção dência

L-01 Falta de limpeza interna ou Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
externa no veículo

L-02 Operar veículo com defeito nas Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
portas de embarque, desembarque 
ou saída de emergência

L-03 Operar veículo com espelho Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
retrovisor interno ou externo em 
mau estado

L-04 Operar veículo com janela defeituoso Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias

L-05 Operar veículo com buzina sem Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
funcionar

L-06 Operar veículo com motor de Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
partida com defeito

L-07 Operar veículo sem triângulo de Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
segurança

L-08 Colocar em operação veículo sem Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
o documento de registro da SMT 
ou CMTC (CVS)

L-09 Operar veículo com defeito no Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
limpador de pára-brisa

L-10 Operar veículo com banco rasgado Advertência — 01 UFM 12 horas 30 dias
Continua
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Penalidades do Código L – Leves (Continuação)

Código Descrição da Infração Penalidade Valor Reinci- Prazo Obser- Prazo para
dência para vação Reinci-

Correção dência

L-11 Operar veículo com defeito no Advertência — 01 UFM 12 horas 30 dias
sistema de iluminação interna 
(lanterna, luzes do letreiro)

L-12 Operar veículo com a carroceria Advertência — 01 UFM 48 horas 30 dias
apresentando mau estado de 
conservação (amassada, furada e 
pintura descascada)

L-13 Afixar no veículo inscrições sem Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
autorização da SMT ou CMTC

L-14 Não manter em bom estado de Advertência — 01 UFM 12 horas 30 dias
conservação e limpeza os pontos 
terminais

L-15 Estacionar veículo afastado do Advertência — 01 UFM Imediato 30 dias
meio-fio para embarque e 
desembarque de passageiro

L-16 Antecipar ou retardar o início ou Advertência — 01 UFM Imediato 30 dias
término da viagem

L-17 Permitir o embarque e Advertência — 01 UFM Imediato 30 dias
desembarque de passageiros fora 
do ponto determinado

L-18 Transitar com o veículo derramando Advertência — 01 UFM Imediato 30 dias
óleo diesel ou lubrificante em 
via pública

L-19 Operar o veículo com Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
antiderrapante solto

L-20 Não portar, o motorista, Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
documentação individual exigida 
por lei

L-21 Negar a fornecer ao usuário o Advertência — 01 UFM Imediato 30 dias
troco correspondente, salvo motivo 
de força maior

L-22 Recusar, os operadores, a  Advertência — 01 UFM 12 horas 30 dias
prestar informações ao usuário

L-23 Operador não se apresentar Advertência — 01 UFM 24 horas 30 dias
devidamente uniformizado

L-24 Permitir a atividade de vendedor Advertência — 01 UFM Imediato 30 dias
ambulante no interior do veículo

L-25 Permitir o transporte de animais Advertência — 01 UFM Imediato 30 dias
Emissão: 26.08.92.
Nota 1. A penalidade será substituída por pena de advertência, quando o agente não for reincidente. Na segunda infração

aplicar-se-á a multa de 01 UFM; na terceira a multa de 02 UFM’s; na quarta a multa de 05 UFM’s e nas posteriores a
multa de 10 UFM’s observando-se os prazos de reincidência.

Nota 2. A penalidade será substituída por pena de advertência, quando o agente não for reincidente. Na segunda infração
aplicar-se-á a multa de 01 UFM, na terceira a multa de 02 UFM’s e, nas posteriores, multa de 04 UFM’s, observando-se
os prazos de reincidência.

Obs.: 1. As infrações G12, G13, M5, M9, M20, M21, M23, M24, L17 e L19 não se aplicam para o Transporte Coletivo na
Modalidade Especial.

2. As infrações G35 e G36 não se aplicam à Modalidade do Transporte Coletivo Comum.
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DECRETO N. 32.223,
DE 14 DE SETEMBRO DE 1992
INSTITUI, NO SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, POR VEÍCULOS DE ALUGUEL

PROVIDOS DE TAXÍMETRO, A CATEGORIA PERUA-RÁDIO-TÁXI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei n. 7.329, de 11 de julho de 1969;

Considerando o real e indiscutível alcance da proposta de autoria do nobre Vereador Arselino
Tatto, a merecer agasalho;

Considerando, ainda, a necessidade de oferecer transporte individual adequado às pessoas
portadoras de deficiências de locomoção, temporárias ou permanentes, decreta:

Art. 1º Fica criada, no Sistema de Transporte Individual de Passageiros, por veículos de alu-
guel providos de taxímetro, a categoria Perua-Rádio-Táxi, destinada a atender, exclusivamen-
te, às pessoas portadoras de deficiências de locomoção temporárias ou permanentes.

Art. 2º A prestação do serviço de que trata o artigo anterior dependerá de prévia e expres-
sa autorização da Prefeitura, a qual deverá constar do Alvará de Estacionamento respectivo e
poderá ser executada por:

I – pessoa jurídica legalmente constituída sob a forma de empresa comercial, para a
execução do serviço de transporte de passageiros por táxi;

II – pessoa física, motorista profissional autônomo, pertencente a cooperativas ou asso-
ciações de classe.

Parágrafo único. As pessoas referidas no caput deste artigo, que pretenderem explorar o ser-
viço de que trata este Decreto, deverão, obrigatoriamente, possuir autorização do Departa-
mento Nacional de Telecomunicações – DENTEL, para a instalação, nos veículos, de central
de controle e rádio transreceptor.

Art. 3º O veículo utilizado no serviço de que trata este Decreto deverá apresentar, além dos
equipamentos obrigatórios, características específicas, inclusive de identificação, de conformi-
dade com o estabelecido em ato expedido pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Transportes – SMT fornecer o credenciamento ne-
cessário à prestação do serviço de que cuida este Decreto, editar normas e diretrizes indis-
pensáveis à sua efetiva execução e estabelecer os locais privativos de estacionamento.

Art. 5º O serviço prestado pela categoria Perua-Rádio-Táxi terá tarifa específica, estabeleci-
da por ato do Executivo.

Art. 6º Aplicar-se-á ao serviço de que trata este Decreto, subsidiariamente, e no que cou-
ber, a legislação relativa ao transporte individual de passageiros em veículos de aluguel provi-
dos de taxímetro.

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

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.
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DECRETO N. 32.331,
DE 24 DE SETEMBRO DE 1992
DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DE TARIFA NOS TRANSPORTES COLETIVOS POR ÔNIBUS, AOS

TRABALHADORES DESEMPREGADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 10.854, 
DE 22 DE JUNHO DE 1990,[1] E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

Considerando a gravidade das conseqüências sociais, que se associam aos elevados índices
de desemprego, como os que ocorrem no presente momento;

Considerando a importância de que se reveste para o trabalhador desempregado a amplia-
ção de sua capacidade de locomoção, na demanda de novos empregos;

Considerando, nesse contexto reconhecidamente como de recessão, a urgência de que se-
jam viabilizados os meios que efetivamente garantam, na maior amplitude possível, ao traba-
lhador desempregado os benefícios da Lei n. 10.854, de 22 de junho de 1990, decreta:

Art. 1º Mantido o percentual de 100% (cem por cento) de redução no preço da tarifa do
transporte coletivo por ônibus, para os trabalhadores desempregados, fixado no Decreto n.
28.813, de 2 de julho de 1990,[2] por autorização contida no artigo 1º da Lei n. 10.854, de 22
de junho de 1990, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.990, de 13 de junho
de 1991,[3] fica atribuída à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC a gestão
da concessão e distribuição dos respectivos passes, na forma deste Decreto.

Art. 2º Para cumprimento do disposto no artigo anterior, e até que os Sindicatos implementem
os requisitos previstos no Decreto n. 28.813, de 2 de julho de 1990, a Companhia Municipal de
Transportes Coletivos – CMTC poderá organizar e manter cadastro provisório dos trabalhadores
desempregados com direito ao benefício da redução da tarifa.

Art. 3º Para ser cadastrado, nos termos do disposto no artigo anterior, o interessado deverá:
I – provar, perante a Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC:

a. que se encontra desempregado há mais de 30 (trinta) dias e que o desemprego
não ocorreu há mais de 1 (um) ano do mês do cadastramento;

b. que trabalhou, anteriormente, por um período de, pelo menos, 180 (cento e oitenta) dias;
c. que a dispensa do último emprego não foi provocada por justa causa ou por pe-

dido do próprio interessado.
II – apresentar à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, nos postos de

atendimento por ela designados, os seguintes documentos:
a. Carteira Profissional, na via original, que contenha os registros pertinentes ao últi-

mo emprego;
b. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho relativo ao desligamento do último

emprego, na via original;
c. Cédula de Identidade, na via original ou cópia autenticada;
d. Comprovação de residência, mediante apresentação de conta de água, luz, tele-

fone, gás, extrato bancário ou recibo de aluguel.

Art. 4º O trabalhador desempregado, devidamente cadastrado, nos termos e na forma do arti-
go 3º deste Decreto, poderá obter, junto à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC,
no semestre subseqüente à data do cadastramento, um total de 3 (três) quotas de passes, cada
uma delas constituída de 80 (oitenta) unidades, equivalentes a 2 (dois) meses de utilização.

§ 1º Somente será permitida, por interessado, a retirada de uma quota por bimestre, vedada
a acumulação de quotas.

§ 2º Para a retirada de cada quota, o interessado deverá comprovar sua situação de desem-
pregado.
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Art. 5º Decorrido o prazo de utilização da 3ª quota e persistindo a situação de desemprega-
do, o interessado poderá renovar o cadastramento, desde que satisfeitas as condições esta-
belecidas nos incisos I e II do artigo 3º deste Decreto.

Art. 6º Constatada qualquer irregularidade no cadastramento do interessado, ou nos docu-
mentos por ele apresentados, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC po-
derá, a qualquer tempo, suspender o fornecimento de passes, sem prejuízo das providências
cabíveis.

Art. 7º Compete à Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC a expedição de
normas complementares necessárias à operacionalização do benefício ora regulamentado.

Art. 8º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

Notas sobre o Decreto n. 32.331/92
[1] Vide Lei Municipal n. 10.854, de 22 de junho de 1990, à pág. 839.

[2] Vide Decreto Municipal n. 28.813, de 2 de julho de 1990, à pág. 840.

[3] Vide Lei Municipal n. 10.990, de 13 de junho de 1991, à pág. 850.

LEI N. 11.250,
DE 1º DE OUTUBRO DE 1992
DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE TARIFA NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO AOS

DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 9 de setembro de 1992, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de isenção de pagamento de tarifa, nas linhas urbanas
de ônibus e trolebus operadas pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC,
incluindo-se as linhas dos Sistemas Executivo e Microônibus, e pelas empresas permissioná-
rias, às pessoas portadoras de deficiência física ou mental.

Art. 2º Nos casos das pessoas portadoras de deficiência mental, autistas, mongolóides e cor-
relatos, deverá ser apresentado laudo médico do Instituto comprovadamente especializado na
doença, atestando a necessidade de acompanhante, que terá também gratuidade da tarifa.

Art. 3º Para o fim específico desta Lei, a CMTC cadastrará os interessados e fornecerá, gra-
tuitamente, carteira especial de identificação.

Parágrafo único. As pessoas beneficiadas poderão entrar pela porta da frente do ônibus, ou
pela que for adaptada para esse fim.

Art. 4º O Executivo regulamentará a presente Lei (vetado).

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1992

878 O



LEI N. 11.257,
DE 7 DE OUTUBRO DE 1992
AUTORIZA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A IMPLANTAR O SERVIÇO DE RÁDIO-PERUA,
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Luiza Erundina de Sousa, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 16 de setembro de 1992, decretou e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Prefeitura do Município de São Paulo fica autorizada a implantar o Serviço de
Transporte Público de Passageiro, voltado ao atendimento da pessoa portadora de deficiên-
cia física.

Parágrafo único. Denominar-se-á Rádio-Perua o serviço público autorizado neste artigo.

Art. 2º Caberá à Prefeitura do Município de São Paulo, o planejamento, a organização, o
controle, a fiscalização e a fixação da tarifa do Serviço de Rádio-Perua.

Art. 3º O Serviço de Rádio-Perua será operado com veículo perua ou de tipo similar, desde
que garanta conforto e segurança ao passageiro deficiente físico.

§ 1º Todos os veículos do Serviço de Rádio-Perua serão adaptados com rampas de acesso
e presilhas para fixação de cadeira de roda.

§ 2º Todos os veículos deverão contar com rádio para comunicação com a central telefônica
que transmitirá os pedidos dos usuários.

Art. 4º A operação do Serviço de Rádio-Perua dar-se-á sob responsabilidade da iniciativa
privada, preferencialmente através das cooperativas de táxi.

Art. 5º Ao motorista do Serviço Rádio-Perua caberá, além das obrigações exigidas para o
táxi comum, auxiliar o deficiente físico no embarque e desembarque do veículo, garantindo o
máximo de conforto e segurança ao usuário.

Art. 6º A tarifa do Serviço de Rádio-Perua será cobrada através de taxímetro de forma se-
melhante ao táxi comum.

Parágrafo único. A Prefeitura de São Paulo dica autorizada a subsidiar o deficiente físico de
baixa renda, de maneira a garantir-lhe o acesso aos Serviço de Rádio-Perua.

Art. 7º A Prefeitura do Município de São Paulo, no primeiro ano de funcionamento do Servi-
ço de Rádio-Perua, poderá:

I – estabelecer a real capacidade de operação do serviço;
II – conhecer o perfil socioeconômico do usuário;
III – conhecer a natureza das viagens, o tempo de deslocamento e a distância percorrida;
IV – detectar possíveis falhas na operação do serviço notadamente no que se refere à se-

gurança e do conforto do usuário;
V – instituir Projeto-Piloto.

§ 1º Durante o Projeto-Piloto, o serviço deverá contar, no mínimo, com dez veículos, adapta-
dos conforme dispõe o artigo 3º.

§ 2º Dar-se-á ampla publicidade ao serviço de Rádio-Perua esclarecendo seu caráter experi-
mental durante o Projeto-Piloto.

§ 3º O Projeto-Piloto será desenvolvido e executado por técnicos designados pelo Executivo
e contará na coordenação dos trabalhos com, pelo menos, um membro do Conselho Muni-
cipal da Pessoa Deficiente.

§ 4º O Projeto-Piloto finalizará com um relatório a ser enviado ao Chefe do Executivo que pro-
videnciará, à luz das conclusões do relatório, os ajustes necessários ao pleno funcionamento
do Serviço Rádio-Perua.
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Art. 8º O Prefeito regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias a con-
tar de sua publicação.

Art. 9º As despesas, decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Luiza Erundina de Sousa – Prefeita do Município.

LEI N. 11.381,
DE 17 DE JUNHO DE 1993
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA NAS LINHAS

URBANAS DE ÔNIBUS ÀS MULHERES COM MAIS DE SESSENTA ANOS DE IDADE

Antônio Sampaio, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, de acordo com o § 7º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de São
Paulo,[1] promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do pagamento da tarifa, em
todas as linhas urbanas de ônibus e trolebus operados pela Companhia Municipal de Transpor-
tes Coletivos – CMTC e empresas particulares permissionárias de serviço de transporte coleti-
vo, aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Antônio Sampaio – Presidente da Câmara Municipal.

Nota sobre a Lei 11.381/93
[1] Vide Lei Orgânica do Município de São Paulo, de 4 de abril de 1990, à pág. 836.

PORTARIA SMT N. 140,
DE 1º DE JULHO DE 1993
RETIFICA PORTARIA N. 140/93 ESTABELECENDO, ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DEFINITIVA DA

LEI N. 11.250/92,[1] OS PROCEDIMENTOS PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS AOS

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, con-
siderando que a Lei Municipal n. 11.250/92, autorizou a concessão de isenção do pagamento de
tarifa, nas linhas urbanas de ônibus e trolebus operadas pela Companhia Municipal de Transportes
Coletivos – CMTC e pelas empresas particulares, aos portadores de deficiência física ou mental;

Considerando que a lei, por ser autorizativa, depende de expedição de decreto regulamentador,
para a definitiva implementação das diretrizes ali estabelecidas, demandando certo prazo para a
preparação da infra-estrutura indispensável à identificação e cadastramento dos beneficiários;

Considerando, porém, o alcance social da medida, e o dever da Administração de promover
esforços no sentido de antecipar a viabilização do benefício;

Considerando, por fim, que o artigo 1º da Lei n. 11.037/91,[2] atribui à Secretaria Municipal de
Transportes o gerenciamento exclusivo do Sistema Municipal de Transportes Urbanos, resolve:
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I – Até que seja expedida a regulamentação definitiva da Lei n. 11.250/92, o titular do “Car-
tão de Autorização” emitido pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC, e que identifica o portador de deficiência física ou mental, esta autorizado a en-
trar e sair pela porta dianteira dos coletivos operados pela CMTC e pelas empresas por
ela contratadas, desobrigado do pagamento da tarifa correspondente.

II – A Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC expedirá as instruções ne-
cessárias ao cumprimento desta Portaria.

III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Notas sobre a Portaria n. 140/93
[1] Vide Lei Municipal n. 11.250, de 1º de outubro de 1992, à pág. 878.

[2] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

DECRETO N. 33.593,
DE 12 DE AGOSTO DE 1993
CRIA, NO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A
MODALIDADE COMPLEMENTAR, DENOMINADA “BAIRRO A BAIRRO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,

Considerando a conveniência de dotar-se o Sistema Municipal de Transportes Urbanos de
uma Modalidade Complementar, denominada Bairro a Bairro, na forma da previsão constan-
te do inciso VI do artigo 173 da Lei Orgânica do Município de São Paulo;[1]

Considerando a necessidade de regularizar-se as atividades dos operadores que ora atuam à
margem do sistema oficial de transporte coletivo, caracterizando uma situação de fato que
não pode ser ignorada pelo Poder Público;

Considerando, por fim, que o artigo 3º da Lei n. 8.424, de 18 de agosto de 1976,[2] confere ao
Poder Executivo competência para fixar ou complementar as diretrizes básicas da política de
transportes coletivos, decreta:

Art. 1º Fica criada, no Sistema Municipal de Transportes Coletivos Urbanos do Município
de São Paulo, a Modalidade Complementar “Bairro a Bairro”, regida pelas disposições des-
te Decreto.

Art. 2º A operação dos serviços na Modalidade Complementar será implementada pela uti-
lização de ônibus de padrão urbano, previamente aprovados em vistorias técnicas realizadas
pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, ou por órgãos ou entidades por ela designa-
dos ou autorizados.

Art. 3º Para a execução do serviço na modalidade prevista neste Decreto, o proprietário do
veículo deverá cadastrar-se na Secretaria Municipal de Transportes – SMT, que, para cada veí-
culo autorizado, expedirá alvará com os seguintes elementos informativos:

I – descrição do veículo;
II – qualificação do proprietário;
III – ponto inicial e ponto final do trajeto autorizado;
IV – itinerário;
V – outras informações julgadas pertinentes.

§ 1º É vedada a utilização, na Modalidade Complementar, de veículos vinculados, sob qual-
quer forma, ao Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, Modalidade Comum, a que
alude o artigo 3º da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991.[3]
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§ 2º A Secretaria Municipal de Transportes – SMT estabelecerá para a Modalidade
Complementar itinerários e áreas ou vias de circulação e restrição.

§ 3º O itinerário de cada linha do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, na
Modalidade Complementar “Bairro a Bairro” poderá coincidir, no máximo, em 40% (quarenta
por cento) de sua extensão total, com itinerários de linhas das Modalidades Comum e
Especial, exceto nos casos em que a única via adequada ao transporte coletivo, ao longo do
itinerário, exceda àquele percentual.

§ 4º Para expedição, a renovação ou a revalidação do alvará, o proprietário deverá compro-
var a existência de seguro de responsabilidade civil, em benefício de passageiros ou terceiros,
prevendo cobertura equivalente, no mínimo, a 500 (quinhentas) Unidades de Valor Fiscal do
Município de São Paulo – UFM, por veículo.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Transportes – SMT, em casos de excepcional interesse
coletivo e para atendimento de situações de emergência ou de eventos específicos, poderá
autorizar a operação dos veículos da Modalidade Complementar, fora das especificações fi-
xadas no alvará.

Art. 5º O valor da tarifa a ser cobrada do usuário, na Modalidade Complementar “Bairro a
Bairro” não poderá ultrapassar o valor da tarifa fixada pela Prefeitura para o Transporte Cole-
tivo de Passageiros, Modalidade Comum.

Art. 6º Para resguardar a segurança dos usuários, a Secretaria Municipal de Transportes –
SMT deverá estabelecer inspeções periódicas dos veículos que venham a integrar a Modali-
dade ora instituída.

Art. 7º À Secretaria Municipal de Transportes – SMT cabe coibir a operação de Serviços de
Transporte Coletivo de Passageiros não autorizados nos termos da legislação em vigor, provi-
denciando a retirada de circulação dos ônibus que trafeguem em desacordo com as normas
estabelecidas para o Sistema Municipal de Transportes Coletivos Urbanos.

Parágrafo único. A apreensão dos veículos em situação irregular deverá obedecer aos termos
e às condições fixadas na Lei Federal n. 6.575, de 30 de setembro de 1978, assegurado aos
infratores o direito de ampla defesa.

Art. 8º Compete à Secretaria Municipal de Transportes a expedição de normas complemen-
tares para a implantação e operacionalização da modalidade ora instituída.

Art. 9º Fica extinta a Modalidade Ônibus-Lotação, criada pelo Decreto n. 31.347, de 20 de
março de 1992.

Parágrafo único. A Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC diligenciará a res-
cisão sem ônus, para as partes dos contratos firmados com cooperativas de profissionais au-
tônomos para a operação dos serviços na Modalidade Ônibus-Lotação.

Art. 10. As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial, o Decreto n. 31.347, de 20 de março de 1992.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 33.593/93
[1] Vide inciso VI do artigo 173 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, à pág. 838.

[2] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

[3] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.
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