
LEI N. 11.487,
DE 11 DE MARÇO DE 1994
DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE MULTA À EMPRESA DE ÔNIBUS CUJOS MOTORISTAS DESRESPEITEM OS

DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DO “PASSE DO IDOSO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Miguel Colasuonno, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a Câmara
Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7º do art. 42 da Lei Orgânica do Município de São
Paulo,[1] promulga a seguinte Lei:

Art. 1º As empresas de transporte coletivo por ônibus do Município de São Paulo, cujos mo-
toristas cometam infrações desrespeitando os direitos das pessoas portadoras do “passe do
idoso”, ficam obrigadas a recolher aos cofres públicos multa equivalente a 1/30 (um trinta
avos) do salário-base de Motorista, a cada ocorrência.

Parágrafo único. São consideradas infrações, sujeitas à multa estipulada neste artigo:
I – não atender a sinal de embarque e desembarque nos pontos de parada;
II – não abrir a porta para a entrada no coletivo;
III – colocar o veículo em movimento antes de o usuário ter completado o embarque ou

o desembarque.

Art. 2º A ocorrência das infrações definidas no parágrafo único do artigo anterior será efe-
tuada, de molde a facilitar aos idosos, em qualquer dos pontos de venda de passes da CMTC
ou com os fiscais da referida Companhia, em formulário próprio que deverá estar à disposi-
ção do interessado, pela pessoa que tiver sofrido a infração, acompanhado, se possível, do
testemunho de outra, ou, na impossibilidade de locomoção a esses locais, por telefone a ser
destinado pela CMTC para essa finalidade.

Parágrafo único. Na ocorrência deverá constar obrigatoriamente, além do ocorrido, o número
do coletivo, o nome da empresa, o local e o horário da infração e, quando possível, o nome
e o número do registro funcional do motorista infrator.

Art. 3º As ocorrências serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Transportes que, atra-
vés do órgão competente, promoverá processo sumaríssimo, notificará as empresas das in-
frações ocorridas, ouvirá as partes e testemunhas, se necessário, e deliberará a respeito, não
cabendo recurso de sua decisão.

Art. 4º O recolhimento da multa referida no artigo 1º, será efetuado pela Secretaria Munici-
pal de Finanças que repassará esses recursos ao Grande Conselho Municipal do Idoso, para
a implementação de programas em favor da 3ª Idade.

Art. 5º O motorista primário que cometer as infrações relacionadas nesta Lei, poderá optar
pelo não pagamento da multa em troca da prestação de serviços que lhe forem determina-
dos, a uma entidade de assistência a idosos a ser indicada pelo Grande Conselho Municipal
do Idoso, por um período não superior a um dia normal de trabalho.

Parágrafo único. A 3ª (terceira) reincidência por parte do motorista infrator, no período de 1
(um) ano, será considerada falta grave, ficando o mesmo sujeito às sanções trabalhistas cabí-
veis além do recolhimento da respectiva multa.

Art. 6º Da mesma forma e nos mesmos locais definidos no artigo 2º desta Lei, poderá ser
requerido pelos usuários do transporte coletivo, a inserção de elogio na ficha funcional do mo-
torista que tiver conduta respeitável e atenciosa.

Parágrafo único. Anualmente o órgão municipal competente fornecerá ao Grande Conselho
Municipal do Idoso os nomes dos motoristas que obtiveram referências elogiosas para que
sejam por ele homenageados em solenidade especial.

Art. 7º O Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa)
dias a contar de sua vigência.
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Art. 8º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias.

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

Miguel Colasuonno – Presidente da Câmara Municipal.

Notas sobre a Lei n. 11.487/94
[1] Vide § 7º do art. 42 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

PORTARIA SMT/GAB N. 157,
DE 31 DE MARÇO DE 1994
REGULAMENTA A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO MUNICIPAL PARA OS SERVIÇOS DE

TRANSPORTES DE ESCOLARES

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando o que determina a Lei Municipal n. 10.154, de 7 de outubro de 1986,[1] regula-
mentada pelo Decreto n. 23.123, de 25 de novembro de 1986,[2] e demais legislação pertinen-
te ao transporte coletivo de escolares no âmbito do Município de São Paulo;

Considerando que, de acordo com o artigo 2º do mesmo Decreto, compete a esta Secreta-
ria editar normas e diretrizes para o aperfeiçoamento desse serviço;

Considerando a necessidade de estabelecer disciplina concernente à legislação para trans-
portes de escolares, particularmente quanto às exigências de segurança, higiene e conforto
na prestação desse serviço essencial;

Considerando que, na regulamentação do transporte de escolares importa considerar tam-
bém o profissional responsável pela sua direção, de modo a zelar pela segurança dos usuá-
rios, quase sempre menores de idade, resolve:

Art. 1º Para expedição do Certificado de Registro Municipal, instituído pela Lei n. 10.154/86,
artigo 1º, e nos termos das exigências constantes dos artigos 2º, 3º e 7º do Decreto n.
23.123/86, será exigida a apresentação de Atestado de Antecedentes Criminais, expedidas
para fins de concurso público, do interessado na expedição do Certificado, bem como do moto-
rista autorizado a conduzir o veículo destinado ao transporte de escolares.

Parágrafo único. Será negado o credenciamento para o condutor cuja certidão de anteceden-
tes criminais apresentar condenação:
a. por crime doloso e a pena tenha sido cumprida há menos de 2 anos;
b. por crime culposo, se reincidente até duas vezes, num período de 5 anos.

Art. 2º O transportador credenciado para o serviço de transporte coletivo de escolares será
responsável pela retirada e devolução da criança desde a porta da residência até as depen-
dências do estabelecimento escolar, e vice-versa, não podendo negligenciar seu dever de vi-
gilância, sob pena de incidir nas penalidades previstas no artigo 8º e seus parágrafos, do De-
creto n. 23.123, de 25 de novembro de 1986.

Art. 3º Durante as paradas do veículo coletivo de transporte de escolares para subida ou
descida de passageiros, deverá ser sempre acionado o indicador de pisca-alerta, pelo tempo
em que o mesmo permanecer parado ou estacionado.

Art. 4º Os condutores de veículos destinados ao transporte de escolares deverão, quando
no exercício de sua atividade, trajar camisa comum com mangas, dispensando o uso de co-
letes de identificação.
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Art. 5º Os condutores de veículos destinados ao transporte de escolares deverão, quando
no exercício de sua atividade, portar o original do Certificado de Registro de Motorista, dis-
pensada a afixação do mesmo junto ao pára-brisa do veículo.

Art. 6º Os condutores de veículos destinados ao transporte de escolares deverão transmitir
às crianças as noções de segurança de trânsito recebidas junto aos órgãos competentes, fa-
zendo afixar internamente, em local visível e em linguagem compatível com a faixa etária dos
escolares, cartazes ou sinais básicos de segurança.

Art. 7º No Certificado de Registro Municipal referido no artigo 1º da presente Portaria, po-
derá constar, a pedido do interessado, o nome de um segundo condutor do veículo destina-
do ao transporte de escolares, do qual será cobrado o cumprimento de todos os requisitos
legais, e que poderá substituir temporariamente o condutor principal, no caso de férias ou in-
capacidade física, devidamente comprovada.

Art. 8º Os veículos destinados ao transporte de escolares jamais poderão superar a lotação
máxima para o qual foram autorizados a funcionar, ficando desde logo estabelecido que os
veículos deverão dispor de cintos de segurança para todos os passageiros.

Art. 9º Os veículos destinados ao transporte de escolares terão vida útil limitada a:
I – para veículos modelo Kombi ou similares: 10 (dez) anos, contados desde seu ano de

fabricação;
II – para ônibus e demais modelos de microônibus: 20 (vinte) anos, contados desde a

data de sua fabricação.

Parágrafo único. Os veículos já licenciados, na data da publicação desta Portaria e que não
se enquadrarem no disposto nos incisos I e II do presente artigo, deverão ser substituídos,
obrigatoriamente, no exercício de 1996, por ocasião da renovação da respectiva credencial.
Tais veículos, com o tempo de fabricação superior ao estabelecido neste artigo, deverão ser
vistoriados 2 (duas) vezes por ano, para que seja observada sua segurança e seu estado de
conservação.

Art. 10. Não serão concedidos Certificados de Registro Municipal inicial para veículos com la-
cração procedida há mais de 5 (cinco) anos.

Art. 11. A substituição do veículo autorizado, indicado na credencial, somente poderá ser fei-
ta por outro de fabricação mais recente, observadas as exigências da legislação pertinente e
o disposto no artigo 9º, desta Portaria.

Parágrafo único. Em caráter excepcional e a critério do Departamento de Transportes Públi-
cos, o estabelecido no caput deste artigo poderá ser dispensado quando a substituição for
motivada por roubo, furto ou perda total do veículo, devidamente comprovada.

Art. 12. As credenciais já expedidas até a data da publicação desta Portaria, serão aceitas
até o término das suas respectivas validades, no exercício de 1996, quando então, somente
serão renovadas se atendidas as exigências da presente Portaria.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições
em contrário e, em especial a Portaria SMT/GAB n. 68/88.

Notas sobre a Portaria SMT/GAB n. 157/94
[1] Vide Lei Municipal n. 10.154, de 7 de outubro de 1986, à pág. 758.

[2] Vide Decreto Municipal n. 23.123, de 25 de novembro de 1986, à pág. 758.
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LEI N. 11.502,
DE 13 DE ABRIL DE 1994
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS

MATERIAIS) DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Miguel Colasuonno, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a Câmara
Municipal 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 É obrigatória a realização de seguro de responsabilidade civil (danos materiais), dos
proprietários de ônibus, trolebus, ou outra modalidade usada no transporte coletivo de pas-
sageiros no Município de São Paulo.

Art. 2º O descumprimento do estabelecido na presente Lei acarretará a imposição de multa
no valor de 100 (cem) Unidades de Valor Fiscal do Município – UFM dobrada na reincidência.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados
de sua publicação.

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Miguel Colasuonno – Presidente da Câmara Municipal.

Nota sobre a Lei n. 11.502/94
[1] Vide § 7º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

LEI N. 11.506
DE 13 DE ABRIL DE 1994
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE VAGAS ESPECIAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DIRIGIDOS OU

CONDUZINDO PESSOAS DEFICIENTES NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, E DÁ PROVIDÊNCIAS

Miguel Colasuonno, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a Câmara
Municipal 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 obrigado a criar vagas especiais para estacionamento de veículos
dirigidos ou conduzindo pessoas deficientes nas vias públicas municipais.

Art. 2º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua publicação.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Miguel Colasuonno – Presidente da Câmara Municipal.

Nota sobre a Lei n. 11.506/94
[1] Vide Lei Orgânica do Município de São Paulo, de 4 de abril de 1990, à pág. 836.
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DECRETO N. 34.321
DE 7 DE JULHO DE 1994
REGULAMENTA A LEI N. 11.381, DE 17 DE JUNHO DE 1993,[1] QUE AUTORIZA O EXECUTIVO A

CONCEDER ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS NAS LINHAS URBANAS DE ÔNIBUS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e tendo em vista o que dispõe a Lei n. 11.381, de 17 de junho de 1993, decreta:

Art. 1º Os usuários dos veículos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus
do Município de São Paulo, Modalidade Comum, a que alude a Lei n. 11.037, de 25 de julho
de 1991,[2] ou da Modalidade Complementar “Bairro a Bairro”, instituída pelo Decreto n.
33.593, de 12 de agosto de 1993,[3] ficam dispensados do pagamento de tarifa de utilização,
se comprovarem idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta)
anos, se mulher.

Parágrafo único. Para fazer jus ao benefício, o passageiro, ao solicitar sua saída do veículo,
deverá apresentar ao condutor qualquer documento oficial que comprove a sua idade, dotado
de fotografia que permita a identificação do portador.

Art. 2º O passageiro beneficiário da medida de que trata este Decreto deverá utilizar-se,
para a entrada e saída, da mesma porta do veículo, sem a passagem pela catraca.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Transportes e à Companhia Municipal de Trans-
portes Coletivos a expedição de normas e instruções para a operacionalização do disposto
neste Decreto, bem como a fiscalização de seu exato cumprimento.

Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 34.321
[1] Vide Lei Municipal n. 11.381, de 17 de junho de 1993, à pág. 850.

[2] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

[3] Vide Decreto Municipal n. 33.593, de 12 de agosto de 1993, à pág. 881.

LEI N. 11.602,
DE 12 DE JULHO DE 1994
AUTORIZA O EXECUTIVO A ADAPTAR PELO MENOS UM VEÍCULO ÀS NECESSIDADES DAS PESSOAS

DEFICIENTES FÍSICAS EM TODAS AS LINHAS DE ÔNIBUS DA CIDADE DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 15 de junho de 1994, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a manter pelo menos um veículo adaptado às necessi-
dades das pessoas deficientes físicas em todas as linhas de ônibus da Cidade de São Paulo.

Art. 2º Os horários destes ônibus serão afixados nos pontos iniciais, intermediários e finais,
para conhecimento dos usuários.
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Art. 3º O Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua publicação.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

LEI N. 11.655,
DE 18 DE OUTUBRO DE 1994
DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE

ÔNIBUS ÀS MULHERES COM MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei.
Faz saber que, nos termos do disposto no inciso I do artigo 84 da Resolução n. 2/91, a Câ-
mara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica assegurada a gratuidade de transporte coletivo nas linhas de ônibus e trolebus
operadas pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC e empresas particula-
res permissionárias de serviço de transporte coletivo às mulheres com mais de 60 (sessenta)
anos de idade.

Art. 2º O Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

LEI N. 11.656,
DE 18 DE OUTUBRO DE 1994[1]

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DEMARCAÇÃO, PELOS POSTOS DE SERVIÇOS E DE

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE FAIXA PARA A PASSAGEM DE PEDESTRES NAS CALÇADAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que, nos termos do disposto no inciso I do artigo 84 da Resolução n. 2/91, a Câ-
mara Municipal de São Paulo decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º As calçadas limítrofes dos postos de serviços e abastecimentos de combustíveis que
servem de acesso a veículos automotores deverão ser demarcadas, em toda a sua extensão,
com faixas para a passagem de pedestres.

Art. 2º Os postos terão prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação desta Lei para se
adaptarem ao disposto no artigo 1º.

Art. 3º Aos infratores desta Lei será aplicada multa de 10 UFM, diariamente, até o seu inte-
gral cumprimento.
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Art. 4º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias após sua
publicação.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre a Lei n. 11.656/94
[1] Vide Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito, à

pág. 176.

CONVÊNIO,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1994
CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CONSTITUINDO A COMISSÃO REGIONAL

DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES – CRPT, PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E

PROGRAMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO E DE TRÁFEGO METROPOLITANOS

Convênio que entre si estabelecem o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de
Estado dos Transportes Metropolitanos – STM, e o Município de São Paulo, por intermédio da
Secretaria Municipal de Transportes – SMT, objetivando a constituição da Comissão Regional
de Planejamento de Transportes – CRPT – para compatibilização dos planos, projetos e pro-
gramas regionais de transportes públicos.

Aos 25 dias do mês de outubro de 1994, o Estado de São Paulo, representado pelo Excelentís-
simo Senhor Governador, Luiz Antonio Fleury Filho, e por intermédio da Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos – STM, esta com sede à Rua Butantã n. 285, São Paulo – Capital,
inscrita no CGC/MF sob o n. 66.858.689/0001-06, neste ato representada por seu titular, Jorge
Fagali Neto, doravante simplesmente denominada STM, e o Município de São Paulo, represen-
tado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Paulo Maluf, e por intermédio da Secretaria Municipal
de Transportes – SMT, esta com sede na Avenida das Nações Unidas n. 7.123, inscrita no
CGC/MF sob n. 463.921.550.001-11, neste ato representada por seu titular, Walter Coronado
Antunes, doravante simplesmente denominada SMT, resolvem, de comum acordo, estabelecer
o presente Convênio, que reger-se-á pelas cláusulas que se seguem:

Cláusula Primeira
Do Objeto

O presente Convênio tem por objeto a constituição da Comissão Regional de Planejamento
de Transportes – CRPT, para compatibilização dos planos, projetos e programas de trans-
portes públicos e de tráfego de caráter metropolitano dos Municípios integrantes da Região
Metropolitana de São Paulo – RMSP que envolvam novas redes de sistemas integrados de
transportes ou novos projetos vinculados a sistemas integrados de média e alta capacidade,
respeitadas as legislações federal, estadual e municipal, inclusive dos municípios que vierem
a aderir ao presente Convênio.

§ 1º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT será composta pelo Secretá-
rio dos Transportes Metropolitanos, que será seu Presidente, pelo Secretário Municipal de Trans-
portes de São Paulo e pelos Prefeitos dos Municípios que vierem a aderir ao presente Convênio.

§ 2º A adesão de que trata esta cláusula efetivar-se-á mediante termo específico, de acordo
com o padrão anexo, pelo qual o Município aderente adquire condições de partícipe, subme-
tendo-se às cláusulas e condições deste Convênio.
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§ 3º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT funcionará na sede da Se-
cretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, na Rua Butantã n. 285 – Pinheiros – São Pau-
lo – Capital.

§ 4º A Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT reunir-se-á, sempre que
convocada com antecedência mínima de 8 dias por seu Presidente, para apreciação de ma-
téria submetida pelo Comitê Executivo instituído nos termos da cláusula terceira deste Convê-
nio, e suas decisões serão tomadas por maioria simples, competindo ao Presidente também
o voto de desempate.

Cláusula Segunda
Das Atribuições da CRPT

Para a consecução do objeto deste ajuste compete à CRPT:
I – promover a compatibilização das políticas de transportes públicos integrados, visando ao

planejamento e à execução de planos, programas e projetos resultantes deste Convênio;
II – promover a integração entre os serviços de transportes públicos metropolitanos e os

municipais;
III – promover a compatibilização física, operacional e tarifária dos sistemas de média ca-

pacidade municipais com os sistemas de média e alta capacidade metropolitanos;
IV – racionalizar os processos de execução bem como de operacionalização do sistema,

de modo a otimizar os investimentos e possibilitar a adequação de custos operacio-
nais, objetivando melhorar a acessibilidade e a eficiência do sistema integrado de
transporte na Região Metropolitana de São Paulo;

V – atestar a compatibilização com as diretrizes e interesses metropolitanos dos projetos
encaminhados pelo Comitê Executivo, com vista à obtenção de financiamentos junto
ao Banco Mundial ou outro organismo internacional;

VI – promover e coordenar a compatibilização dos planos diretores de transportes metro-
politanos e municipais urbanos;

VII – prestar apoio administrativo e logístico para a realização das atividades previstas nes-
te Convênio, bem como promover sua divulgação institucional.

Cláusula Terceira
Da Estrutura de Administração

Para o cumprimento do objeto deste Convênio e com a atribuição básica de prestar apoio ad-
ministrativo à Comissão Regional de Planejamento de Transportes – CRPT, fica instituído o Co-
mitê Executivo com a seguinte composição:

I – Coordenador;
II – Secretário;
III – Membros.

§ 1º A Coordenação do Comitê Executivo será exercida pelo Secretário dos Transportes Me-
tropolitanos.

§ 2º Integrarão o Comitê Executivo como membros:
1. o Secretário Municipal de Transportes como representante do Município de São Paulo, que

será o seu secretário;
2. os Coordenadores de Assistência aos Municípios – CAM, de Transporte Coletivo – CTC e de

Planejamento e Gestão – CPG, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM e os Di-
retores do Departamento de Transportes Públicos – DTP e do Departamento de Operação
do Sistema Viário – DSV, da Secretaria Municipal de Transportes – SMT;

3. o presidente, ou representante por ele indicado, da Companhia do Metropolitano de São
Paulo – METRÔ, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, da Empresa Me-
tropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP, da Companhia Munici-
pal de Transportes Coletivos – CMTC e da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET;

4. os prefeitos representantes de cada uma das sub-regiões.
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§ 3º O prefeito representante de cada sub-região será indicado pela maioria dos prefeitos dos
municípios integrantes da respectiva sub-região, que aderirem ao presente Convênio.

§ 4º Para os fins deste Convênio os Municípios da Região Metropolitana de São Paulo ficam
agrupados nas seguintes sub-regiões:
1. Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da

Serra;
2. Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana do

Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar;
3. Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Mairiporã;
4. Guarulhos, Arujá e Santa Isabel;
5. Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Sa-

lesópolis e Biritiba-Mirim;
6. São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pi-

res e Rio Grande da Serra.

§ 5º Ao Coordenador compete convocar as reuniões e elaborar previamente a pauta das ma-
térias a serem submetidas à apreciação do Comitê Executivo.

Cláusula Quarta
Do Comitê Executivo

O Comitê Executivo tem as seguintes atribuições específicas:
I – propor medidas que viabilizem a implementação dos planos, programas e projetos

de transportes públicos e de tráfego que envolvam novas redes de sistemas integra-
dos de transportes de alta e média capacidade;

II – elaborar estudos de planos táticos de integração e tarifários e de eventuais altera-
ções das prioridades na aplicação de recursos financeiros;

III – compatibilizar os planos tático-operacionais com as estratégias que vierem a ser de-
finidas;

IV – elaborar estudos visando à compatibilização entre os planos integrados de transpor-
tes públicos, respeitando as políticas de uso do solo e habitacional;

V – propor estudos e pesquisas necessárias ao alcance do objeto da CRPT;
VI – constituir grupos de trabalho não permanentes, visando a resultados específicos re-

lacionados com o objeto da CRPT;
VII – analisar e instruir os projetos que lhe forem submetidos pelos partícipes, encami-

nhando-os à apreciação da CRPT;
VIII – dar conhecimento de suas deliberações aos interessados;
IX – elaborar e aprovar o regimento interno.

§ 1º As deliberações do Comitê Executivo serão submetidas à votação, tendo direito a voto o
Coordenador e seus membros.

§ 2º As matérias serão consideradas aprovadas por maioria simples e desde que favorável o
voto do Secretário dos Transportes Metropolitanos quando envolvam o interesse metropolita-
no, respeitada a autonomia municipal, e naquelas de interesse direto e exclusivo dos demais
partícipes, com o voto favorável do representante do Município de São Paulo ou do represen-
tante da sub-região.

§ 3º Compete, ainda, ao Comitê Executivo elaborar orçamentos que retratem as necessida-
des dos recursos financeiros para implementação das medidas propostas e aprovadas pe-
los partícipes.

§ 4º O suporte técnico-administrativo ao Comitê Executivo será prestado pelas unidades da
administração centralizada e descentralizada dos partícipes, respeitadas as respectivas atri-
buições e competências e conforme for estabelecido no regimento interno.
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Cláusula Quinta
Do Grupo Permanente de Planejamento Integrado – GPPI

O Grupo Permanente de Planejamento Integrado – GPPI, previsto no Protocolo de Intenções
firmado entre a STM e a SMT, em 14 de maio de 1993, fica mantido com a composição, as
finalidades e atribuições constantes daquele protocolo, anexo ao presente ajuste, desenvol-
vendo atividades de assessoria ao Comitê Executivo.

Cláusula Sexta
Das Disposições Gerais

Demonstrada a compatibilização com os planos, projetos e programas regionais de transpor-
tes públicos, os municípios diretamente beneficiários de projetos aprovados e decorrentes da
execução do presente Convênio poderão contar com o apoio da STM no sentido de viabilizar
a obtenção de financiamento externo e/ou interno junto a fontes financiadoras, desde que
atendidas às exigências necessárias a esse fim.

Cláusula Sétima
Das Alterações

Poderão os participantes, de comum acordo, promover alterações no avençado ou modifica-
ções em suas cláusulas, mediante termo aditivo.

Cláusula Oitava
Da Vigência, da Denúncia e da Rescisão

O prazo de vigência do presente Convênio é de 5 anos, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante notificação prévia de, no mí-
nimo, 30 dias, ou rescindido por inadimplemento de suas cláusulas, respondendo cada partí-
cipe, em qualquer das hipóteses e até a data do rompimento, por todos os atos praticados e
obrigações assumidas em decorrência deste ajuste.

Cláusula Nona
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir quaisquer questões decorrentes da exe-
cução deste Convênio, que não forem resolvidas administrativamente.
E por estarem certas e ajustadas, assinam o presente Convênio em 4 vias de igual teor e for-
ma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
Termo de Adesão
Na qualidade de integrante da Região Metropolitana de São Paulo, por este termo, o Município de
______________________________, conforme Autorização Legislativa n. __________, vem aderir ao
Convênio n. ______, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos – STM e o Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal
dos Transportes – SMT, que tem por objeto a constituição da Comissão Regional de Planejamento
de Transportes – CRPT visando à compatibilização dos planos, projetos e programas de transpor-
tes públicos e de tráfego nos Municípios integrantes da Região Metropolitana de São Paulo.
Por este termo o Município de ______________________________ reconhece e ratifica todas
as disposições das cláusulas constantes do referido Convênio, às quais se submete para seu
fiel cumprimento.
São Paulo, _____ de __________ de 1994.
PREFEITO MUNICIPAL DE ________________________________________
SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS – _____________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES – _____________________________________
Testemunhas:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
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PORTARIA SMT/GAB N. 283,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994
DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DE BILHETE PARA UTILIZAÇÃO NO

SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando a necessidade de padronizar os bilhetes, utilizados no Sistema Municipal de
Transporte Coletivo;

Considerando a necessidade de melhorar o gerenciamento, o controle das remissões dos bilhetes;

Considerando a necessidade de dotar o Sistema de maior confiabilidade e segurança dos bilhetes;

Considerando a necessidade de ampliar a integração das viagens nas diversas modalidades
de transporte na Região Metropolitana de São Paulo;

Considerando que a atualização ou inovação tecnológica deve objetivar a compatibilização
entre os modais, visando menores custos e prazos de implantação;

Considerando que a padronização dos bilhetes deve contemplar a integração com os trans-
portes sob gestão de outros entes públicos, expede a seguinte Portaria:

Art. 1º Os bilhetes para utilização no Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo, que
abrange o transporte metroviário, ferroviário de passageiros e por ônibus, incluídos os corredo-
res metropolitanos, devem atender às normas de padronização estabelecidas nesta Resolução.

Art. 2º Os bilhetes utilizados no Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo deverão pos-
sibilitar:

I – a utilização de integração tarifária, de no mínimo 3 modais distintos;
II – a remissão em dados armazenados nas leituras de bilhetes;
III – segurança contra fraude e extravios;
IV – a tarifa zonal ou quilométrica;
V – a grade tarifária das linhas intermunicipais;
VI – a identificação da linha e da empresa operadora;
VII – a utilização dos equipamentos já implantados na Companhia do Metropolitano de

São Paulo – METRÔ, na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e na
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A. – EMTU/SP;

VIII – comunicação entre os sistemas;
IX – compatibilização com os sistemas em fase de implantação no transporte municipal

pela Prefeitura de São Paulo.

Art. 3º Para atender às finalidades no artigo anterior, os bilhetes deverão possuir capacidade
de no mínimo 120 “bits”.

§ 1º No caso de sistemas já existentes e que não comportem a capacidade indicada no caput
deste artigo, deverão esses ser objeto de adaptação, assegurada a utilização dos bilhetes já
existentes.

§ 2º A adaptação de que trata o parágrafo anterior deverá ser efetivada nos prazos de implan-
tação que forem estabelecidos.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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LEI N. 11.733,
DE 27 DE MARÇO DE 1995[1]

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 14 de março de 1995, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado, no Município de São Paulo, no âmbito da Secretaria Municipal do Verde
e do Meio Ambiente – SVMA, órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, o
Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso.
Art. 2º Para implementação do Programa serão instalados no território do Município de São
Paulo centros de inspeção e certificação de veículos, de forma a controlar as emissões de po-
luentes pela frota licenciada no Município de São Paulo.
Art. 3º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA selecionará, por con-
corrência pública, empresa ou consórcio de empresas tecnicamente capacitadas para, por
concessão, e pelo prazo de 10 (dez) anos, renovável por igual período, prestar serviços de im-
plantação à operação dos centros de inspeção.
§ 1º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA fiscalizará a prestação dos
serviços de que trata o caput deste artigo.
§ 2º A concessionária cobrará dos proprietários de veículos integrantes da frota licenciada no
Município de São Paulo preço público pelos serviços de que trata o caput deste artigo, nos
valores aprovados pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, no pro-
cedimento licitatório.
§ 3º O laudo de emissão de poluentes realizado pela concessionária deverá ser emitido em 2
(duas) vias, sendo uma delas, obrigatoriamente, remetida à Secretaria Municipal do Verde e
do Meio Ambiente – SVMA.
Art. 4º A concessionária deverá repassar mensalmente ao poder concedente 6% (seis por
cento) do produto arrecadado em razão da prestação dos serviços objeto da concessão.
Art. 5º A inspeção e a certificação de veículos da frota licenciada no Município de São Pau-
lo são obrigatórias e deverão ser feitas anualmente, com antecedência máxima de 90 (noven-
ta) dias da data-limite para licenciamento anual dos veículos.
Parágrafo único. No primeiro ano de funcionamento do programa serão obrigatórias a inspe-
ção e a certificação dos veículos de ano modelo 1989 em diante, e, em cada ano subseqüen-
te, a inspeção e a certificação abrangerão também os veículos de modelos anteriores a 1989,
incorporando um modelo anual, em ordem decrescente, a cada novo ano.
Art. 6º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, através do Departamento
de Controle da Qualidade Ambiental, estabelecerá os padrões máximos de emissão de poluen-
tes atmosféricos pela frota circulante, observados os limites constantes dos anexos à Resolução
n. 7, de 31 de agosto de 1993, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
Parágrafo único. Competirá aos Agentes Ambientais do Departamento de Controle de Quali-
dade Ambiental exercer a fiscalização e proceder à autuação dos veículos que estiverem em
desacordo com os padrões adotados.
Art. 7º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA divulgará, em conjun-
to com os demais órgãos municipais, através de campanhas educativas e de esclarecimento,
a implantação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, dando ampla pu-
blicidade dos locais onde se encontram instalados os centros de inspeção e certificação obri-
gatória de veículos integrantes da frota licenciada do Município de São Paulo.
Art. 8º O disposto na presente Lei será regulamentado pelo Executivo no prazo de 60 (ses-
senta) dias, se necessário.
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Art. 9º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre a Lei n. 11.733/95
[1] Vide Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito, à

pág. 176.

DECRETO N. 35.121,
DE 12 DE MAIO DE 1995
INSTITUI O PROGRAMA PLURIANUAL DE QUALIDADE DO TRANSPORTE, NO ÂMBITO DO TRANSPORTE

COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e
Considerando a necessidade de dotar o Município de São Paulo de um sistema de transporte
coletivo moderno e compatível com as exigências de qualidade que o usuário requer;
Considerando as profundas mudanças que estão ocorrendo no sistema de transporte coletivo
do Município, em termos de reestruturação organizacional, melhorias operacionais e implan-
tação de novas infra-estruturas;
Considerando, neste contexto de mudanças, a necessidade de padronizar e elevar globalmente
os níveis de qualidade das empresas operadoras do sistema de transporte coletivo do Município;
Considerando, ainda, a grande importância que têm os Programas de Qualidade nos moder-
nos enfoques de gestão e, portanto, a necessidade de incorporá-los à gestão do transporte
coletivo, decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Plurianual de Qualidade do Transporte, no âmbito do sis-
tema de transporte coletivo do Município de São Paulo, sob a coordenação-geral da Secreta-
ria Municipal de Transportes – SMT.
Art. 2º Caberá a São Paulo Transporte S/A., a colaboração e parceria com as empresas
contratadas para a execução dos serviços de operação no Sistema de Transporte Coletivo,
administrar o Programa e definir as diretrizes básicas do Modelo de Gestão da Qualidade do
Transporte, com vistas ao aprimoramento contínuo dos níveis de qualidade e produtividade.
Art. 3º O Modelo de Gestão da Qualidade do Transporte servirá de referência básica de ava-
liação, com vistas à instituição de um mecanismo de Premiação da Qualidade às empresas
contratadas para a operação no Sistema de Transporte Coletivo do Município que mais se
destacarem no esforço de alcançar a qualidade do serviço prestado.
Art. 4º Os recursos necessários à Premiação da Qualidade às empresas operadoras serão
provenientes do Fundo Permanente para o Incentivo à Qualidade e Produtividade, alimentado
com as receitas do Sistema Municipal de Transportes Coletivos, na forma a ser estabelecida
em regulamento específico.
Art. 5º O Secretário Municipal de Transportes poderá baixar normas necessárias à execu-
ção deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Paulo Maluf – Prefeito do Município.
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LEI N. 11.805,
DE 19 DE JUNHO DE 1995
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A EXCURSÕES DE

TURISMO, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 25 de maio de 1995, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no Município de São Paulo, um terminal rodoviário que se destina a ser-
vir, exclusivamente, ao embarque e desembarque de passageiros de excursões de turismo,
nacionais e internacionais.

§ 1º Os veículos de excursões de turismo deverão utilizar, para o embarque e desembarque
de passageiros, exclusivamente, o terminal rodoviário a ser criado.

§ 2º Os itinerários das linhas que utilizarem o terminal rodoviário para excursões serão fixados
pelo Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, ouvida a Secretaria Municipal de Transpor-
tes – SMT.

Art. 2º Fica o Executivo autorizado a doar área para a construção do terminal, atendidos os
requisitos legais pertinentes.

Parágrafo único. A autorização para a doação dada por este artigo não exclui a necessidade
de apreciação por esta Casa, de projeto de lei específico sobre a área objeto da doação.

Art. 3º A construção do terminal poderá ser concedida à iniciativa privada, por meio do
devido processo licitatório, que se reembolsará do investimento mediante a exploração dos ser-
viços de embarque e desembarque de passageiros, pelo prazo a ser fixado em regulamento
pelo Executivo.

Art. 4º As empresas de turismo que procederem ao embarque e desembarque de passa-
geiros fora da área do terminal serão multados em 100 UFM – Unidades de Valor Fiscal do
Município, dobradas na reincidência.

Art. 5º Esta Lei será regulamentada pelo Executivo em 90 (noventa) dias, a contar da sua
publicação.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das verbas orçamentá-
rias próprias, suplementadas se necessário.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

PORTARIA SMT/GAB N. 117,
DE 26 DE JUNHO DE 1995
DETERMINA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS, PELA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A. PARA

AUTOMATIZAR A COBRANÇA DE TARIFAS POR MEIOS ELETRÔNICOS, NO SISTEMA MUNICIPAL DE

TRANSPORTES COLETIVOS

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por
Lei especialmente pelo artigo 1º da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991,[1] e

Considerando a Ordem Interna n. 5/95 do Sr. Prefeito publicada no DOM em 23 de junho de
1995;
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Considerando que a instituição dos validadores eletrônicos de cobrança nos ônibus que inte-
gram o Sistema Municipal de Transportes Coletivos, constitui etapa indispensável para a ra-
cionalização dos transportes, ora em desenvolvimento pela Administração do Município, além
de possibilitar inúmeros benefícios para os usuários;

Considerando, porém, a necessidade de minimizar o eventual impacto social decorrente des-
ta evolução tecnológica, resolve:

I – A São Paulo Transporte S/A., na condição de operadora exclusiva e contratante das
empresas particulares que executam a operação no Sistema Municipal de Transpor-
tes Coletivos, Modalidade Comum, a que se refere a Lei n. 11.037/91, deverá de
imediato adotar as providências necessárias para a implantação da automatização
de cobrança de tarifas, por meios eletrônicos, nos ônibus que integram os lotes con-
tratados para a operação no referido sistema.

II – O processo de implantação deverá iniciar-se imediatamente, conforme cronograma
a ser elaborado pela São Paulo Transporte S/A., e terminar no prazo máximo de 12
meses, de forma a atender, concomitantemente, a conveniência da operação e a ca-
pacidade de fornecimento dos equipamentos que deverão ser instalados nos ônibus.

III – A responsabilidade pela aquisição, instalação e manutenção dos bens e equipamen-
tos necessários caberá a cada empresa contratada, com estrita obediência a espe-
cificações que forem fixadas pela São Paulo Transporte S/A.

IV – Os custos decorrentes da aquisição, instalação e manutenção dos bens e equipa-
mentos a que se refere o inciso III, serão objeto de depreciação e remuneração es-
pecíficas, a constar da planilha de remuneração das empresas contratadas.

V – Além da formulação de um adequado cronograma de instalação, caberá à São Pau-
lo Transporte S/A., juntamente com as empresas por ela contratadas e em colabora-
ção com os sindicatos e demais entidades interessadas, implementar outras medidas
que contribuam para amenizar o impacto social da medida objeto desta Portaria.

VI – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Notas sobre a Portaria SMT/GAB n. 117/95
[1] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

LEI N. 11.840,
DE 28 DE JUNHO DE 1995
FICA INSTITUÍDA A CARTEIRA ESPECIAL PARA OBESOS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 7 de junho de 1995, decretou e eu promul-
go a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo obrigado a proporcionar aos cidadãos obesos carteira especial para
permitir sua entrada, sem passar pela roleta, nos ônibus que servem as linhas municipais.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei o cidadão obeso é todo aquele que não consegue pas-
sar pela roleta dos ônibus por motivo de sua gordura.
Art. 2º O Poder Executivo tem o prazo de sessenta dias, a partir da data da publicação, para
regulamentar a presente Lei.
Art. 3º As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta das dotações orçamen-
tárias, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulo Maluf – Prefeito do Município.
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DECRETO N. 35.250,
DE 28 DE JUNHO DE 1995[1]

REGULAMENTA A LEI N.11.656, DE 18 DE OUTUBRO DE 1994,[2] QUE DISPÕE SOBRE A

OBRIGATORIEDADE DE DEMARCAÇÃO, PELOS POSTOS DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTO DE

COMBUSTÍVEIS, DE FAIXA PARA PASSAGEM DE PEDESTRES NAS CALÇADAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:

Art. 1º A demarcação das calçadas limítrofes dos postos de serviços e abastecimento de
combustíveis de que trata a Lei n. 11.656, de 18 de outubro de 1994, deverá ser feita por fai-
xa em toda a extensão do perímetro do lote voltado para a via pública.

Art. 2º A faixa de que trata o artigo anterior deverá obedecer aos seguintes requisitos:
I – possuir traço contínuo de 20cm (vinte centímetros) de largura, conforme desenho

constante do Anexo Único, integrante deste Decreto;
II – ser de cor amarela, nos padrões já adotados para a sinalização viária, pelo Departa-

mento de Operação do Sistema Viário – DSV (notação MUNSSEL HIGHWAY –
10YR7, 5/14, com tolerância de 10YR6, 5/14 e de 8,5YR7, 5/14);

III – estar contida na calçada, tendo como uma das bordas o limite do alinhamento do
lote, consoante Anexo Único, integrante deste Decreto;

IV – ser mantida em bom estado de conservação e limpeza, de modo a garantir sua per-
manência e visualização;

V – possibilitar sua percepção pelos deficientes visuais, por meio de ranhuras, granula-
ções ou qualquer outra textura diferenciada, mantendo-se o nível do piso.

Art. 3º O material a ser empregado para a demarcação da faixa de que trata este Decreto
deverá ser:

I – antiderrapante;
II – durável;
III – resistente, quando em contato com resíduos de derivados de petróleo.

Art. 4º A fiscalização do disposto neste Decreto caberá à Secretaria das Administrações Re-
gionais – SAR.

Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade, será expedida, pela Administração Re-
gional competente, intimação aos responsáveis pelos Postos de Serviços e de Abastecimento
de Combustíveis para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequarem o local às normas estabelecidas
neste Decreto.

Art. 5º O não atendimento da intimação prevista no parágrafo único do artigo 4º deste De-
creto acarretará a aplicação de multa diária no valor de 10 (dez) Unidades de Valor Fiscal do
Município de São Paulo – UFM, até a cessação da irregularidade.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias a contar de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 35.250/95
[1] Vide Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito, à

pág. 176.

[2] Vide Lei Municipal n. 11.656, de 18 de outubro de 1994, à pág. 888.
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ANEXO ÚNICO INTEGRANTE DO DECRETO N. 35.250, 
DE 28 DE JUNHO DE 1995
Demarcação das calçadas limítrofes dos postos de serviços e abastecimento de combustíveis:

LEI N. 11.851,
DE 10 DE JULHO DE 1995
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO SISTEMA DOS CORREDORES SEGREGADOS

EXCLUSIVOS PARA O TRÁFEGO DE ÔNIBUS – FUNCOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,

Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 22 de junho de 1995, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, junto à Secretaria Municipal de Transportes, nos termos dos artigos 71 a
74 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, um Fundo Especial denominado Fundo Mu-
nicipal do Sistema dos Corredores Segregados Exclusivos para o Tráfego de Ônibus – FUNCOR.

Parágrafo único. O Fundo, de natureza contábil e caráter rotativo, terá duração de 8 (oito)
anos, a partir do início da operação do primeiro corredor do Sistema, prorrogável por mais
2 (dois) anos.

Art. 2º Constituirão receitas do FUNCOR:
I – dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe forem destinados;
II – rendimentos provenientes da aplicação financeira de seus recursos;
III – excesso da arrecadação tarifária, a que se refere o artigo 6º da Lei n. 11.037, de 25

de julho de 1991;
IV – o valor integral arrecadado pela imposição de multas às empresas contratadas para

a execução dos serviços de operação do Sistema Municipal de Transportes Coleti-
vos de Passageiros por descumprimento das normas específicas que regulam o for-
necimento do referido Sistema;

V – outras rendas eventuais.

Art. 3º Os recursos do FUNCOR serão integralmente utilizados para o pagamento de servi-
ços e obras em vias segregadas, terminais de integração e de transferência, pontos de em-
barque e desembarque e outros investimentos de infra-estrutura necessários à implantação
do Sistema dos Corredores Segregados e Exclusivos para o Tráfego de Ônibus.

Parágrafo único. A utilização dos recursos do FUNCOR obedecerá a um cronograma de dispên-
dio anual, a ser elaborado pelo Conselho Deliberativo de que tratam os artigos 5º e 6º desta Lei.
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Art. 4º Os recursos do FUNCOR serão obrigatoriamente movimentados em conta especial,
pela Secretaria das Finanças, que aplicará suas disponibilidades no mercado financeiro.

Parágrafo único. O resultado dessas aplicações financeiras reverterá à própria conta.

Art. 5º A administração do FUNCOR será efetuada por um Conselho Deliberativo, auxiliado
por uma Secretaria Executiva, competindo ao Conselho o estabelecimento das diretrizes e de-
terminações para a operacionalização do Sistema.

Art. 6º O Conselho Deliberativo do FUNCOR terá a seguinte composição:
I – o Secretário Municipal de Transportes, que exercerá a Presidência;
II – o Secretário Municipal das Finanças;
III – o Secretário do Governo Municipal;
IV – o Secretário Municipal do Planejamento;
V – o Secretário Municipal de Vias Públicas;
VI – o Diretor Presidente da São Paulo Transportes S/A.

§ 1º O Conselho deliberará pela maioria de seus membros, cabendo ao Presidente o voto de
qualidade, na hipótese de empate.

§ 2º Os membros do Conselho Deliberativo não receberão remuneração pela participação no
Colegiado.

§ 3º O FUNCOR será representado pelo Presidente do Conselho.

Art. 7º O exercício das atribuições pertinentes à Secretaria Executiva será de competência
da São Paulo Transportes S/A., responsável pela operacionalização do Sistema de Transpor-
te Coletivo do Município de São Paulo, nos termos da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991,[1]

na qualidade de sucessora da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, ca-
bendo-lhe a execução das diretrizes e determinações originárias do Conselho Deliberativo.

Art. 8º O Secretário Municipal de Transportes encaminhará ao Prefeito, no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do encerramento de cada exercício financeiro, a prestação anual de
contas do Fundo.

Art. 9º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de
sua publicação.

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

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre a Lei n. 11.851/95
[1] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

DECRETO N. 35.408,
DE 18 DE AGOSTO DE 1995[1]

CONCEDE PRAZO PARA A DEMARCAÇÃO DE FAIXAS PARA PASSAGEM DE PEDESTRES NAS CALÇADAS

DOS POSTOS DE SERVIÇOS E DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,

Considerando que a Lei n. 11.656, de 18 de outubro de 1994,[2] instituiu a obrigatoriedade de
demarcação, nas calçadas dos postos de serviços e abastecimento de combustíveis, de fai-
xa para passagem de pedestres;

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1995

900 O



Considerando que a demarcação das aludidas faixas, consoante exigências contidas no
Decreto n. 35.250, de 28 de junho de 1995,[3] demandará tempo superior ao estabelecido
no referido diploma legal;

Considerando, ainda, que, conforme esclarecimentos prestados pelo Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, poucas empresas do mercado
nacional têm condições de executar tais serviços, decreta:

Art. 1º Fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias para a demarcação de faixas para pas-
sagem de pedestres nas calçadas limítrofes dos postos de serviços e de abastecimento de
combustíveis, nos termos do disposto no Decreto n. 35.250, de 28 de junho de 1995.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 35.408/95
[1] Vide Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito, à

pág. 176.

[2] Vide Lei Municipal n. 11.656, de 18 de outubro de 1994, à pág. 888.

[3] Vide Decreto Municipal n. 35.250, de 28 de junho de 1995, à pág. 898.

PORTARIA SMT/GAB N. 228,
DE 15 DE SETEMBRO DE 1995[1]

REVOGA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA SMT/GAB N. 17/94

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que compete à Secretaria Municipal de Transportes, regulamentar o uso das vias
sob jurisdição municipal;

Considerando, também, o interesse manifesto da comunidade em colaborar com o poder público,
arcando com a implantação de obras de melhoria do sistema viário e a sinalização de trânsito;

Considerando, ainda, que a implantação de tais medidas contribui para a melhoria do desem-
penho do sistema viário, em benefício da comunidade;

Considerando, finalmente, que o disposto nesta Portaria reforça o conceito de cidadania da po-
pulação, promovendo a integração do Governo com a iniciativa privada, resolve:

Art. 1º Ficam autorizadas as pessoas jurídicas de direito público e privado e as pessoas fí-
sicas a implantar, arcando com as respectivas despesas, nas vias sob jurisdição municipal,
obras de melhoria do sistema viário e/ou sinalização de trânsito, obedecidas as disposições
desta Portaria.

Art. 2º As solicitações deverão ser previamente submetidas ao exame do Departamento de
Operação do Sistema Viário – DSV e, quando se tratar de ponto de táxi, lotação e carga a fre-
te, ao Departamento de Transportes Públicos – DTP, para apreciação quanto aos aspectos
técnicos e legais.

§ 1º As solicitações somente serão atendidas, se:
a. forem constatados problemas de fluidez, acessibilidade e segurança viária, que possam ser

solucionados ou minimizados através das medidas propostas;
b. existirem condições físicas, funcionais e operacionais de trânsito, favoráveis à implantação

das medidas pretendidas;
c. tratar-se de ponto de táxi, lotação ou carga a frete regularmente estabelecido.
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§ 2º O projeto que se enquadrar nos itens a e b deste artigo, poderá ser elaborado pelo DSV ou
fornecido pelo interessado, respeitadas as especificações e normas próprias para cada situação.

§ 3º O projeto que se enquadrar no item c deste artigo deverá ser elaborado pelo DTP e for-
necido ao interessado para a implantação, com o acompanhamento desse Departamento.

Art. 3º A solicitação aprovada será comunicada formalmente ao solicitante, que adotará as
providências necessárias à implantação do projeto, na forma do artigo 1º desta Portaria.

Art. 4º Os dispositivos de sinalização de trânsito implantados nos termos desta Portaria pas-
sarão a integrar o patrimônio municipal, podendo o DSV deles dispor, a qualquer momento,
no interesse público, a critério exclusivo daquele Departamento.

Art. 5º As disposições constantes desta Portaria aplicam-se à implantação de projetos de
obras de melhoria do sistema viário e/ou sinalização de trânsito, através de:

I – definição de área de estacionamento regulamentado:
a. emergencial de curta duração (farmácia);
b. de curta duração para automóveis (escola, hospital);
c. regulamentado para uma espécie ou categoria de veículo (táxi, lotação, carga a

frete, ônibus de turismo, ônibus escolar, ambulância);
d. regulamentado para um tipo de condutor (deficiente físico).

II – definição de área de estacionamento proibido:
a. com parada permitida para carga e descarga junto a estabelecimentos de presta-

ção de serviços públicos (agências do correio, bancos);
b. com parada permitida para embarque e desembarque (hotéis, restaurantes, escolas);
c. com parada de emergência para embarque e desembarque (pronto-socorro, hos-

pital, posto de saúde).
III – utilização de equipamentos ou dispositivos de controle de trânsito para:

a. ordenação dos movimentos veiculares (semáforos, placas, prismas, tachas);
b. indução à redução da velocidade dos veículos (lombadas, mini-rotatórias, pintura

de solo);
c. ordenação e proteção aos pedestres (construção de ilhas, colocação de gradis,

placas, pinturas de solo, semáforos de pedestres, passarelas);
d. reconfiguração horizontal, vertical, longitudinal e transversal da via (correção de

curvas horizontais, de sobrelevação).

Parágrafo único. As tipificações não previstas neste artigo serão analisadas pelo DSV.

Art. 6º À parada de veículos junto a restaurantes situados em locais com estacionamento
regulamentado, do tipo Zona Azul, destinada a embarque e desembarque de passageiros,
aplicam-se as disposições contidas no Decreto Municipal n. 27.326/88, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto Municipal 28.066/89.

Art. 7º Os casos omissos e a regulamentação desta Portaria serão tratados pelo Diretor do
DSV ou DTP, segundo a competência.

Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial a Portaria SMT/GAB n. 17/94.

Nota sobre a Portaria SMT/GAB n. 228/95
[1] Revoga a Portaria SMT/GAB n. 17, de 12 de janeiro de 1994.
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DECRETO N. 35.512,
DE 20 DE SETEMBRO DE 1995
REGULAMENTA A LEI N. 11.840, DE 28 DE JUNHO DE 1995,[1] E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:

Art. 1º Fica assegurado aos cidadãos obesos o direito de acesso sem passar pela roleta nos
ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de São Paulo, median-
te pagamento da tarifa correspondente e apresentação da Carteira Especial de Obesos pre-
vista na Lei n. 11.840, de 28 de junho de 1995.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se obesa a pessoa que, em razão de
seu peso, não consegue passar pela roleta instalada nos ônibus.

Art. 2º A Carteira Especial de Obesos de que trata o artigo anterior será emitida pela São
Paulo Transporte S/A. após prévio cadastramento dos beneficiados, e expedida em caráter
pessoal e intransferível.

Parágrafo único. O uso indevido da carteira especial referida no caput deste artigo acarretará
o seu imediato cancelamento, sem prejuízo da adoção contra o infrator das medidas penais
e civis previstas em lei.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Transportes – SMT estabelecerá normas complementares
visando a adequação e a exeqüibilidade do benefício de que cuida o presente Decreto.

Art. 4º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 35.512/95
[1] Vide Lei Municipal n. 11.840, de 28 de junho de 1995, à pág. 897.

LEI N. 11.887,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1995
PROÍBE O EMPREGO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL, A CONDUÇÃO DE ANIMAIS COM CARGA E O

TRÂNSITO MONTADO NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E NAS SITUAÇÕES QUE DETERMINA, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 24 de agosto de 1995, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibido o emprego de veículos de tração animal, a condução de animais com car-
ga e o trânsito montado nos seguintes locais e situações existentes do Município de São Paulo:

I – em todas as suas vias públicas asfaltadas ou calçadas;
II – em toda área compreendida dentro de um raio de 8 (oito) quilômetros medido a par-

tir do “marco zero” existente na Praça da Sé;
III – em toda área definida por lei como área urbana do Município; e
IV – em todo tipo de evento que envolva risco de ocorrer maus-tratos e crueldades para

com os animais.
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§ 1º Para os fins desta Lei consideram-se todos tipos de animal, principalmente os das espé-
cies eqüina, muar, asinina e bovina.

§ 2º Ficam excluídos da proibição contida no caput deste artigo o emprego de animais pelo
Exército Brasileiro e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em qualquer situação, e o uso
de animais em exposições e em atividades desportivas, cívicas, religiosas ou de lazer e diver-
são pública, organizadas por associações próprias devidamente legalizadas.

Art. 2º Nas áreas e situações existentes no Município de São Paulo em que for permitido o
emprego de veículos de tração animal o seu uso será condicionado a alvará municipal, cuja
concessão dependerá do interessado se comprometer, sob as penas que esta Lei estabele-
ce, a cumprir as seguintes obrigações:

I – registrar o veículo e o animal no órgão municipal competente;
II – limitar o emprego do animal ao horário que vai das 6 (seis) às 18 (dezoito) horas, proi-

bido todo trabalho noturno e aos domingos;
III – manter local próprio ou cedido a título gratuito ou oneroso para pastagem do animal, dis-

tante no mínimo 200 (duzentos) metros de qualquer via pública asfaltada ou calçada;
IV – manter o animal no local de pastagem devidamente cercado ou amarrado, sem es-

torvo para o animal ou perigo para a circulação de pessoas e veículos;
V – não deixar o animal pastar em áreas públicas ou terrenos particulares cujo dono não

tenha expressamente permitido a pastagem;
VI – manter o animal devidamente ferrado, limpo, alimentado, com sua sede saciada e

com boa saúde, conforme atestado de veterinário concedido em período inferior a 4
(quatro) meses;

VII – manter o animal devidamente marcado, de modo indelével e através de método in-
dolor, com seu número de registro;

VIII – não abandonar o animal, quando não houver mais interesse em sua manutenção, de-
vendo então este ser encaminhado ao Serviço Municipal competente.

Art. 3º Os veículos de tração animal deverão possuir obrigatoriamente:
I – rodas com pneumáticos e molas;
II – sistema de freios com alavanca e lonas;
III – pintura em cor clara e traseira com luminoso ou pintura fosforescente;
IV – arreios ajustados à anatomia do animal; e
V – local reservado ao transporte de água e comida para o animal.

Art. 4º Fica proibido o uso de chicotes, aguilhão ou qualquer tipo de instrumento que pos-
sa causar sofrimento ou dor ao animal.

Art. 5º A infração de qualquer um dos dispositivos desta Lei implicará em multa de 3 (três)
UFM’s dobradas na reincidência.

Parágrafo único. A terceira reincidência implicará na triplicação da multa, na apreensão do ani-
mal e na proibição, por 5 (cinco) anos, de concessão ao infrator de novo alvará para uso de
veículo com tração animal.

Art. 6º Os animais apreendidos em virtude do disposto nesta Lei poderão sofrer qualquer
das destinações previstas no artigo 12 da Lei Municipal n. 10.309, de 22 de abril de 1987, a
critério do órgão responsável.

§ 1º Quando o órgão responsável decidir pelo leilão do animal, só poderá fazê-lo em região
do Município com características rurais, devendo o comprador comprometer-se a manter o
animal nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 2º Fica proibida a venda em leilão a quem já tenha sido multado por infração ao disposto
nesta Lei.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, con-
tados de sua publicação.
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Art. 8º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

LEI N. 11.894,
DE 17 DE OUTUBRO DE 1995[1]

DISPÕE SOBRE A SINALIZAÇÃO DAS ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS ÀS VIAS PÚBLICAS (LOMBADAS)

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que, nos termos do disposto no inciso I do artigo 84 da Resolução n. 2/91, a Câ-
mara Municipal de São Paulo decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Executivo providenciará as medidas necessárias no sentido de que todas as on-
dulações transversais às vias públicas, obstáculos mais conhecidos como “lombadas”, sejam
devidamente sinalizadas através de delineadores retro-reflexivos, de modo a indicar adequa-
damente a existência daqueles obstáculos aos motoristas.

Parágrafo único. A obrigatoriedade do uso dos dispositivos, a que se refere o caput, junto às
lombadas deverá seguir critérios e especificações estabelecidas pelo órgão de trânsito.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre a Lei n. 11.894/95
[1] Vide Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito, à

pág. 176.

PORTARIA SMT/GAB N. 332,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1995
DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DA ACEITAÇÃO DOS BILHETES (PASSES, VALES-TRANSPORTE E

ASSEMELHADOS) EMITIDOS PELA SPTRANS, PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LOTAÇÃO

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que o Decreto n. 28.570, de 28 de fevereiro de 1990, autorizou, 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 taxímetro, a serem especificados pela Secreta-
ria Municipal de Transportes;

Considerando que cabe à Secretaria Municipal de Transportes, o credenciamento necessário
à prestação dos serviços de que trata o Decreto n. 28.570, bem como a edição de normas e
diretrizes indispensáveis à sua execução, estabelecendo as características dos veículos, ca-
pacidade de transporte, tarifa a ser cobrada do usuário e demais providências correlatas;
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Considerando que o uso de bilhetes de transporte (passes, vales-transporte e assemelhados)
está largamente difundido no sistema de transporte coletivo como forma de pagamento das
passagens;

Considerando que a Lei n. 11.508, de 13 de abril de 1994, autorizou aos permissionários do
serviço previsto no Decreto n. 28.570, efetuarem a troca de vales-transporte junto aos postos
da antiga CMTC, atual São Paulo Transporte S/A.; e finalmente

Considerando que é dever da Administração criar condições que atendam aos interesses dos
usuários, resolve:

Art. 1º Os prestadores de serviço de transporte de passageiros, através de lotação, presta-
do por “peruas” ou outros veículos sem taxímetro, autorizado pelo Decreto n. 28.570, de 28
de fevereiro de 1990, ficam obrigados a aceitar os bilhetes de passagem (passes, vales-trans-
porte e assemelhados), emitidos pela São Paulo Transporte S/A., pelo seu valor nominal,
como contraprestação do serviço prestado.

Art. 2º Os bilhetes de passagem recebidos deverão ser apresentados à São Paulo Transpor-
te S/A. para remição, sendo vedado dar-lhe qualquer outra destinação.

Art. 3º A remição será efetuada em locais e horários a serem fixados pela São Paulo Trans-
porte S/A., a qual expedirá as normas e procedimentos concernentes à operacionalização
dessa atividade.

Art. 4º Para viabilizar a remição dos bilhetes de passagem, e manter outros entendimentos
com a Administração, os prestadores do serviço deverão organizar-se em forma de coopera-
tiva ou associações.

Art. 5º As cooperativas e associações oficialmente constituídas, deverão comparecer à São
Paulo Transporte S/A. para esclarecimentos sobre os procedimentos a serem adotados e as-
sinatura do respectivo convênio para remição de bilhetes de passagem.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

LEI N. 11.992,
DE 16 DE JANEIRO DE 1996
DISPENSA A PARADA DOS ÔNIBUS URBANOS NOS PONTOS NORMAIS DE PARADA DE EMBARQUE E

DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS PARA DESEMBARQUE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 19 de dezembro de 1995, decretou e eu
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os ônibus coletivos urbanos do Município de São Paulo não precisarão, para desem-
barque de passageiros portadores de deficiência física, obedecer às paradas obrigatórias dos
pontos, preestabelecidas.

Art. 2º Os ônibus poderão parar, para desembarque de passageiros nos locais indicados
por estes, desde que respeitado o itinerário original da linha.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.
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PORTARIA SMT/GAB N. 22,
DE 20 DE JANEIRO DE 1996
ATRIBUI À SPTRANS COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE VEÍCULOS PROVIDOS DE

TAXÍMETRO, DE LOTAÇÃO, PERUA ESCOLAR E TRANSPORTE DE CARGA A FRETE

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que é competência originária deste Município organizar, prover, controlar, fiscalizar
e prestar os serviços de transporte, quer coletivo ou individual, em suas várias modalidades, aí
compreendidos o transporte de passageiros através de ônibus, táxis, lotação, de escolares,
fretamento e mesmo o serviço de transporte de cargas dentro de seu território;

Considerando que a Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991[1] ao dispor sobre o Sistema Muni-
cipal de Transportes atribuiu a esta Secretaria competência exclusiva para o gerenciamento
desse Sistema, faculta a delegação ou contratação para execução das atividades pertinentes;

Considerando, ainda, a contratação da São Paulo Transportes S/A. para prestação de servi-
ços de gerenciamento, administração e engenharia de transportes, dentro do Sistema de
Transportes Urbanos do Município de São Paulo; e

Considerando, por fim, que a São Paulo Transportes S/A. conta com toda estrutura e pessoal
adequados para a fiscalização e vistoria de transporte individual e coletivo de passageiros, resolve:

Art. 1º Atribuir à São Paulo Transporte S/A. competência para fiscalização e vistoria de
veículos providos de taxímetro, de lotação prestado por “peruas” ou outros similares sem
taxímetro; perua escolar e transporte de carga a frete, de acordo com as ordens de serviço
emanadas pelo Departamento de Transportes Públicos.

Art. 2º A São Paulo Transporte S/A. disponibilizará instalações e equipamentos necessários
de modo a implementar as atividades de gestão, definidas no artigo 1º.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria SMT/GAB n. 10/96.

Nota sobre a Portaria SMT/GAB n. 22/96
[1] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

DECRETO N. 35.860,
DE 6 DE FEVEREIRO DE 1996
REGULAMENTA A LEI N. 11.005, DE 18 DE JUNHO DE 1991, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:

Art. 1º Os parques públicos municipais com grande freqüência de ciclistas, que tenham área
disponível e mediante prévio estudo, serão dotados de estacionamentos para bicicletas e tri-
ciclos, obedecidas as disposições deste Decreto.

Parágrafo único. Nos parques tombados, protegidos por legislação municipal de preservação,
ou enquadrados como Zona de Uso Z8-200, a instalação dos equipamentos de que trata o
caput deste artigo deverá ser submetida à prévia aprovação do Conselho Municipal de Pre-
servação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP
ou da Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA.

Art. 2º Nos parques onde se admita a circulação de bicicletas e triciclos, os estacionamentos se-
rão implantados em locais de fácil visão, nas imediações de equipamentos e serviços, tais como:
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I – sanitários;
II – restaurantes;
III – lanchonetes;
IV – sorveterias;
V – portões de acesso;
VI – prédio da administração do parque;
VII – quadra de jogos;
VIII – playgrounds ou áreas infantis.

Art. 3º Nos parques onde não se admita a circulação de bicicletas e triciclos, os estaciona-
mentos serão internos, devendo sua localização ser fixada pelo Departamento de Parques e
Áreas Verdes – DEPAVE, obedecidas as diretrizes gerais fixadas pela Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente – SVMA.

Art. 4º Os estacionamentos de que trata o artigo 1º deste Decreto poderão ser abertos ou
fechados, mantida a proporção de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de vagas para esta-
cionamento aberto.

Art. 5º Os estacionamentos abertos deverão ser gratuitos, descobertos, e equipados com
dispositivos de suporte destinados à fixação de bicicletas e triciclos.

Parágrafo único. O usuário do estacionamento deverá utilizar cadeados, correntes ou outros
dispositivos de segurança, sendo de sua inteira responsabilidade os eventuais prejuízos de-
correntes de furtos ou danos, que possam vir a ocorrer, durante o período de permanência.

Art. 6º Os estacionamentos fechados deverão ser cobertos, cercados ou tipo cofre, e vigia-
dos permanentemente, em parceria com a iniciativa privada, podendo seu uso ficar sujeito à
cobrança de preço.

§ 1º Os projetos de estacionamentos cobertos de que trata o caput deste artigo deverão aten-
der ao Código de Obras e Edificações, à legislação de uso e ocupação do solo, e ao do Pla-
no-Diretor e demais normas legais disciplinadoras do Sistema de Áreas Verdes do Município
de São Paulo.

§ 2º Os projetos para implantação de estacionamentos fechados deverão, sem qualquer ônus
financeiro para a Prefeitura, ser apresentados e, após aprovados, poderão ser explorados pela
iniciativa privada, mediante processo licitatório para outorga de permissão de uso de áreas si-
tuadas nos parques municipais.

§ 3º Por ocasião do processo licitatório, deverá ser amplamente divulgado que os projetos de
estacionamentos a serem instalados em troca de espaço para exploração de publicidade de-
verão ser previamente submetidos, pelo interessado, à aprovação da Comissão de Proteção à
Paisagem Urbana – CPPU, da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB.

§ 4º A permissão de uso a que se referem os parágrafos anteriores será a título precário e one-
roso, cabendo à permissionária o pagamento do preço estabelecido no procedimento licita-
tório, a ser recolhido mensalmente aos cofres públicos e corrigido nos termos da legislação
em vigor, ou a doação de bens, serviços e equipamentos à permitente.

§ 5º O número e localização dos estacionamentos serão indicados pela Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, que realizará o certame, fixando as responsabilidades
da permissionária, e fiscalizará o cumprimento das condições estabelecidas.

§ 6º A permissionária poderá, alternativamente:
a. explorar publicidade em espaço definido nos próprios equipamentos, após aprovação do

projeto e de sua inserção na paisagem de cada parque pela Comissão de Proteção à Pai-
sagem Urbana – CPPU, da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB,
que proporá, nos termos da legislação vigente, a expedição do decreto autorizatório;

b. efetuar cobrança de preço pelos serviços de estacionamento aos usuários nos par-
ques municipais, nele incluindo seguro contra furto.
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§ 7º Os anúncios a serem instalados nos estacionamentos fechados deverão obedecer aos
critérios fixados pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, e atender às
restrições a serem estabelecidas em decreto específico, proposto, caso a caso, pela Comissão
de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU, no tocante ao seu dimensionamento, localização no
equipamento e inserção no parque municipal, de forma a garantir a segurança e a estética da
paisagem urbana.

§ 8º Do Termo de Permissão de Uso, a ser formalizado pela Secretaria Municipal do Verde e
do Meio Ambiente – SVMA, além das cláusulas usuais e de outras que resguardem o interes-
se público, deverá constar que a permissionária fica obrigada a:
a. responder por tributos devidos em razão da atividade exercida – estacionamento de veícu-

los, publicidade, ou ambas conforme a hipótese;
b. responder por despesas relativas à autorização do anúncio junto à Secretaria da Habitação

e Desenvolvimento Urbano – SEHAB e, em sendo o caso, por taxas de licenciamento e de
fiscalização, após a expedição do decreto específico;

c. não utilizar a área para finalidade diversa daquela prevista no Termo de Permissão de Uso;
d. não permitir que terceiros se apossem da área, bem como dar conhecimento imediato à

permitente de qualquer turbação de posse;
e. responder, inclusive perante terceiros, por eventuais danos resultantes de obras, serviços,

trabalhos e atividades que realizar na área;
f. zelar pela limpeza e conservação da área, e suas benfeitorias, devendo providenciar, às

suas expensas, quaisquer obras de manutenção que se fizerem necessárias.

§ 9º Na hipótese de instalação de estacionamento com exploração de publicidade, deverão
constar do Termo de Permissão de Uso, além das condições previstas no parágrafo anterior,
as impostas à permissionária na autorização expedida pela Secretaria da Habitação e Desen-
volvimento Urbano – SEHAB.

§ 10. A instalação, conservação e remoção dos estacionamentos correrão por conta direta e
exclusiva da permissionária, não respondendo a Prefeitura por quaisquer danos causados a
terceiros, ou por estes aos estacionamentos.

§ 11. A permissão de uso de que trata este Decreto poderá ser revogada a qualquer tempo,
sem direito à indenização, após notificação prévia de 30 (trinta) dias à permissionária, findos
os quais o equipamento deverá ser imediatamente removido pelos responsáveis, sob pena
das medidas judiciais cabíveis.

Art. 7º Caberá ao Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE, obedecidas as di-
retrizes gerais fixadas pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, disci-
plinar e controlar a circulação de bicicletas e triciclos no interior dos parques, podendo propor
restrições por razões de segurança e preservação, baseadas em dados estatísticos de regis-
tros de ocorrência.

Art. 8º Na programação de eventos artísticos, culturais, esportivos ou recreativos no interior
dos parques, deverá ser prevista a vigilância dos estacionamentos abertos situados até 100
(cem) metros do evento, por meio de zeladoria a cargo dos promotores.

Parágrafo único. Por ocasião dos eventos referidos no caput deste artigo, será incentivada a
instalação de estacionamentos para uso pelas equipes funcionais, de fiscalização, e de vigi-
lância dos parques, de bicicletas e triciclos de carga.

Art. 9º Os estacionamentos serão sinalizados mediante placas indicativas padronizadas,
situadas internamente ou nos acessos aos parques, delas não podendo constar nomes,
símbolos, sons, logotipos e imagens que caracterizem, por qualquer forma, a publicidade
da permissionária ou de seus anunciantes.

§ 1º Nos acessos aos parques, as placas indicativas – placas de serviços auxiliares – serão
padronizadas e implantadas pelo Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV, da Se-
cretaria Municipal de Transportes – SMT.
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§ 2º Nos estacionamentos de que trata o artigo 6º deste Decreto a permissionária arcará com
o custo da implantação da sinalização referida no parágrafo anterior, em conformidade com
projeto elaborado e fornecido pelo Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV da
Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

DECRETO N. 35.861,
DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
DELIMITA E CARACTERIZA ÁREAS PARA OUTORGA DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO DE

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO SISTEMA DE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e

Considerando a implantação do programa de estacionamentos nos termos das Leis n.
10.256, de 11 de fevereiro de 1987 e n. 10.570, de 6 de julho de 1988;

Considerando o disposto no artigo 1º, § 3º, e artigo 5º das referidas leis;

Considerando, ainda, a necessidade de adequar aqueles diplomas legais aos novos paradig-
mas da gestão pública, que prima pela minimização da interferência do poder público na ati-
vidade econômica, decreta:

Art. 1º Fica delimitada a área da Praça Guilherme Kawall, configurada na planta anexa n.
PES/SMT – 018 da Secretaria Municipal de Transportes, rubricada pelo Prefeito como parte
integrante deste Decreto e assim descrita: delimitada pelo perímetro A-1/A-2/A-3/A-4/A-1, de
formato irregular, com área aproximada de 10.396,00m2 (dez mil, trezentos e noventa e seis
metros quadrados), confrontando, para quem do centro da praça olha para a Rua Cel. Irlan-
dino Sandoval: pela frente, linha reta A-1/A-2, cruzando o subsolo do leito da Rua Manduri, o
subsolo do passeio oposto à Praça Guilherme Kawall e cruzando o subsolo do leito da Rua
Cel. Irlandino Sandoval, medindo cerca de 94,50 metros; pela direita, linha reta A-2/A-3 no
subsolo do passeio oposto à Praça Guilherme Kawall, medindo cerca de 109,60 metros; pe-
los fundos, linha reta A-3/A-4, cruzando o subsolo do leito da Rua Dona Helena de Salles Gus-
mão, o subsolo do passeio oposto da Praça Guilherme Kawall e cruzando o subsolo do leito
da Rua Manduri, medindo cerca de 94,50 metros; pela esquerda, linha reta A-4/A-1, cruzan-
do o subsolo do leito da Rua Ibiapinópolis e o subsolo do passeio oposto à Praça Guilherme
Kawall, medindo cerca de 111,48 metros.

Art. 2º As tarifas relativas à operação dos estacionamentos serão equivalentes às praticadas
no mercado, considerada a região de implantação do empreendimento.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.
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DECRETO N. 35.862,
DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
DELIMITA E CARACTERIZA ÁREAS PARA OUTORGA DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO DE

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO SISTEMA DE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e

Considerando a implantação do programa de estacionamentos nos termos das Leis n.
10.256, de 11 de fevereiro de 1987 e n. 10.570, de 6 de julho de 1988;

Considerando o disposto no artigo 1º, § 3º e artigo 5º das referidas leis;

Considerando, ainda, a necessidade de adequar aqueles diplomas legais aos novos paradig-
mas da gestão pública, que prima pela minimização da interferência do poder público na ati-
vidade econômica, decreta:

Art. 1º Fica delimitada a área da Rua Estados Unidos, configurada na planta anexa n.
PES/SMT – 020 da Secretaria Municipal de Transportes, rubricada pelo Prefeito como parte
integrante deste Decreto e assim descrita: delimitada pelo perímetro A-1/A-2/A-3/A-4/A-5/A-
6/A-7/A-8/A-9/A-10/A-11/A-12/A-13/A-14/A-15/A-16/A-17/A-18/A-19/A-1, de formato irre-
gular, com cerca de 8.666,95m2 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis metros e noventa e cinco
decímetros quadrados), confrontando, para quem da Rua Estados Unidos olha para a Praça
Nicolau Scarpa: pela frente, linha reta A-1/A-2, cruzando o subsolo do leito da Rua Estados
Unidos, o subsolo da Praça Nicolau Scarpa e o subsolo do passeio da Rua Canadá, medindo
cerca de 53,33m; pela direita, linha quebrada A-2/A-3/A-4/A-5/A-6, medindo cerca de
511,88m, assim parcelada: trecho A-2/A-3, cruzando o subsolo do leito da Rua Canadá, me-
dindo cerca de 19,17m; trecho A-3/A-4, subsolo do passeio da Praça Nicolau Scarpa, medin-
do cerca de 28,81m; trecho A-4/A-5, subsolo do passeio da Praça Nicolau Scarpa, medindo
cerca de 25,66m; trecho A-5/A-6, subsolo do passeio da Rua Estados Unidos entre a Praça
Nicolau Scarpa e a Rua Colômbia, cruzando o subsolo do leito da Alameda Ministro Rocha
Azevedo, medindo cerca de 438,24m; pelo fundo, linha reta A-6/A-7, cruzando o subsolo do
leito da Rua Estados Unidos, medindo cerca de 15,00m; pela esquerda, linha quebrada A-
7/A-8/A-9/A-10/A-11/A-12/A-13/A-14/A-15/A-16/A-17/A-18/A-19/A-1, medindo cerca de
744,33m, assim parcelada: trecho A-7/A-8, pelo subsolo do passeio da Rua Estados Unidos,
medindo cerca de 97,16m; trecho A-8/A-9 no subsolo do passeio da Rua Padre João Manuel,
medindo cerca de 40,10m; trecho A-9/A-10, cruzando o subsolo do leito da Rua Padre João
Manuel, medindo cerca de 13,10m; trecho A-10/A-11 no subsolo do passeio da Rua Padre
João Manuel (lado oposto), medindo cerca de 40,07m, trecho A-11/A-12 pelo subsolo do
passeio da Rua Estados Unidos, medindo cerca de 58,78m; trecho A-12/A-13 no subsolo do
passeio da Rua Cristovão Diniz, medindo cerca de 40,00m; trecho A-13/A-14 cruzando o sub-
solo do leito da Rua Cristovão Diniz, medindo cerca de 10,20m; trecho A-14/A-15 no subsolo
do Passeio da Rua Cristovão Diniz (lado oposto), medindo cerca de 40,20m; trecho A-15/A-
16 pelo subsolo do passeio da Rua Estados Unidos entre a Rua Cristovão Diniz e a Rua Pei-
xoto Gomide, cruzando o subsolo do leito da Alameda Ministro Rocha Azevedo, medindo cerca
de 169,28m; trecho A-16/A-17 no subsolo do passeio da Rua Peixoto Gomide, medindo cerca
de 40,27m; trecho A-17/A-18, cruzando o subsolo do leito da Rua Peixoto Gomide, medindo
cerca de 12,00m, trecho A-18/A-19 no subsolo do passeio da Rua Peixoto Gomide (lado
oposto), medindo cerca de 40,00m e trecho A-19/A-1 no subsolo do passeio da Rua Estados
Unidos e o subsolo da Praça Nicolau Scarpa, medindo cerca de 143,17m.

Art. 2º As tarifas relativas à operação dos estacionamentos serão equivalentes às praticadas
no mercado, considerada a região de implantação do empreendimento.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.
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DECRETO N. 35.863,
DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
DELIMITA E CARACTERIZA ÁREAS PARA OUTORGA DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO DE

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO SISTEMA DE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e

Considerando a implantação do programa de estacionamentos nos termos das Leis n.
10.256, de 11 de fevereiro de 1987 e n. 10.570, de 6 de julho de 1988;

Considerando o disposto no artigo 1º, § 3º e artigo 5º das referidas leis;

Considerando, ainda, a necessidade de adequar aqueles diplomas legais aos novos paradig-
mas da gestão pública, que prima pela minimização da interferência do poder público na ati-
vidade econômica, decreta:

Art. 1º Fica delimitada a área da Praça Ramos de Azevedo, configurada na planta anexa n.
PES/SMT – 004 – revisão 1 da Secretaria Municipal de Transportes, rubricada pelo Prefeito
como parte integrante deste Decreto e assim descrita: delimitada pelo perímetro externo A-1/A-
2/A-3/A-4/A-5/A-6/A-7/A-8/A-1, pelo perímetro interno B-1/B-2/B-3/B-4/B-1, de formato irre-
gular, com cerca de 18.779,20m2 (dezoito mil, setecentos e setenta e nove metros e vinte de-
címetros quadrados), confrontando, para quem do Teatro Municipal olha para a Rua Coronel
Xavier de Toledo: pela frente, linha reta A-1/A-2, no subsolo do leito da Rua Coronel Xavier de
Toledo e Rua Conselheiro Crispiniano, e no subsolo do passeio oposto do Teatro Municipal, me-
dindo cerca de 94,60m, e linha reta B-1/B-2, no subsolo do passeio adjacente do Teatro Mu-
nicipal, medindo cerca de 60,16m; pela direita, linha reta A-2/A-3, no subsolo do calçadão da
Rua Conselheiro Crispiniano, medindo cerca de 160,00m, e linha reta B-2/B-3, no subsolo do
passeio adjacente do Teatro Municipal, medindo cerca de 94,60m; pelos fundos, linha quebra-
da A-3/A4/A-5/A-6, cruzando o subsolo do leito da Rua Conselheiro Crispiniano, no subsolo
do passeio oposto da Rua Conselheiro Crispiniano, e no subsolo do passeio oposto do Teatro
Municipal e da Praça Ramos de Azevedo, medindo cerca de 208,96m, assim parcelada: tre-
cho A-3/A-4, cruzando o subsolo da Rua Conselheiro Crispiniano, medindo cerca de 17,60m;
trecho A-4/A-5, no subsolo do passeio oposto da Rua Conselheiro Crispiniano, medindo cer-
ca de 24,21m; trecho A-5/A-6, no subsolo do passeio oposto do Teatro Municipal e da Praça
Ramos de Azevedo e subsolo do passeio oposto da Rua Formosa, medindo cerca de
167,15m, e linha reta B-3/B-4, no subsolo do passeio adjacente do Teatro Municipal, medindo
cerca de 60,00m; pela esquerda, linha quebrada A-6/A-7/A-8/A-1, no subsolo do leito da Rua
Formosa, na linha de projeção do Viaduto do Chá adjacente à Praça Ramos de Azevedo e sub-
solo do passeio oposto da Praça Ramos de Azevedo, cruzando o subsolo do leito do acesso
ao Viaduto do Chá pela Rua Coronel Xavier de Toledo, medindo cerca de 238,79m, assim par-
celada: trecho A-6/A-7, subsolo do leito da Rua Formosa, medindo cerca de 129,79m; trecho
A-7/A-8, linha de projeção do Viaduto do Chá adjacente à Praça Ramos de Azevedo, medin-
do cerca de 85,00m; trecho A-8/A-1, cruzando o subsolo do leito de acesso ao Viaduto do Chá
pela Rua Coronel Xavier de Toledo, medindo cerca de 24,00m e o trecho de B-4/B-1 no sub-
solo do passeio do Teatro Municipal, medindo cerca de 99,85m.

Art. 2º As tarifas relativas à operação dos estacionamentos serão equivalentes às praticadas
no mercado, considerada a região de implantação do empreendimento.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial, o Decreto n. 34.730, de 6 de dezembro de 1994.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.
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DECRETO N. 35.864,
DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996
DELIMITA E CARACTERIZA ÁREAS PARA OUTORGA DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇO DE

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO SISTEMA DE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e

Considerando a implantação do programa de estacionamentos nos termos das Leis n.
10.256, de 11 de fevereiro de 1987 e n. 10.570, de 6 de julho de 1988;

Considerando o disposto no artigo 1º, § 3º e artigo 5º das referidas leis;

Considerando, ainda, a necessidade de adequar aqueles diplomas legais aos novos paradig-
mas da gestão pública, que prima pela minimização da interferência do poder público na ati-
vidade econômica, decreta:

Art. 1º Fica delimitada a área da Praça Buenos Aires, configurada na planta anexa n.
PES/SMT – 003 – revisão 1, da Secretaria Municipal de Transportes, rubricada pelo Prefeito
como parte integrante deste Decreto e assim descrita: delimitada pelo perímetro A-1/A-2/A-3/A-
4/A-5/A-6/A-7/A-8/A-9/A-10/A-11/A-12/A-13/A-1, de formato irregular, com cerca de
35.300,98m2 (trinta e cinco mil, trezentos metros e noventa e oito decímetros quadrados), ex-
cluindo-se a área arborizada no interior da praça, confrontando, para quem de dentro da área
olha para a Avenida Angélica: pela frente, linha reta A-1/A-2, no subsolo do leito da Avenida
Angélica, medindo cerca de 148,76 metros; pela direita, linha quebrada A-2/A-3/A-4/A-5/A-6/A-7,
medindo cerca de 380,47 metros, no subsolo do passeio oposto da Rua Alagoas, no subso-
lo do passeio adjacente e oposto da Rua Bahia no subsolo da Rua Bahia, assim parcelada:
trecho A-2/A-3 no subsolo do passeio da Rua Alagoas, medindo cerca de 202,84 metros; trecho
A-3/A-4, no subsolo do passeio adjacente da Rua Bahia, medindo cerca de 52,13 metros; tre-
cho A-4/A-5 cruzando o subsolo da Rua Bahia, medindo cerca de 13,82 metros; trecho A-
5/A-6 no subsolo do passeio oposto da Rua Bahia, medindo cerca de 52,05 metros; trecho
A-6/A-7, no subsolo do passeio oposto da Rua Alagoas, medindo cerca de 59,63 metros; pelos
fundos, linha quebrada A-7/A-8/A-9/A-10/A-11/A-12/A-13, medindo cerca de 235,18 metros,
no subsolo da Rua Alagoas, no subsolo do passeio adjacente da Rua Alagoas, no subsolo
do passeio oposto da Rua Bahia, no subsolo do passeio adjacente da Rua Piauí, no subsolo do
passeio adjacente da Rua Armando Penteado, no subsolo das Ruas Armando Penteado e
Piauí, assim parcelada: trecho A-7/A-8, cruzando o subsolo da Rua Alagoas, medindo cerca
de 15,15 metros; trecho A-8/A-9 no subsolo do passeio oposto da Rua Alagoas, medindo
cerca de 59,20 metros; trecho A-9/A-10 no subsolo do passeio oposto da Rua Bahia, me-
dindo cerca de 118,87 metros; trecho A-10/A-11 no subsolo do passeio adjacente da Rua
Piauí, medindo cerca de 63,61 metros; trecho A-11/A-12 no subsolo do passeio adjacente da
Rua Armando Penteado, medindo cerca de 33,65 metros; trecho A-12/A-13 cruzando o sub-
solo das Ruas Armando Penteado e Piauí, medindo cerca de 37,55 metros; pela esquerda, li-
nha reta A-13/A-1 pelo subsolo do passeio oposto da Rua Piauí, cruzando o subsolo da Rua
Bahia, medindo cerca de 307,27 metros.

Art. 2º As tarifas relativas à operação dos estacionamentos serão equivalentes às praticadas
no mercado, considerada a região de implantação do empreendimento.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial, o Decreto n. 34.724, de 6 de dezembro de 1994.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

1996 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

913O



DECRETO N. 35.947,
DE 13 DE MARÇO DE 1996
DISCIPLINA A CATEGORIA COMUM-RÁDIO NO SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS

POR TÁXIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei n. 7.329, de 11 de julho de 1969;

Considerando, também, a necessidade de oferecer à população usuária do serviço de táxi um
sistema mais moderno e dinâmico de forma a garantir maior segurança e conforto, decreta:

Art. 1º O transporte individual de passageiros poderá contar com o serviço comum-rádio,
prestado por táxis de igual categoria, nos termos deste Decreto.

Art. 2º O serviço de que trata o artigo anterior dependerá de prévia e expressa autoriza-
ção da Prefeitura, a qual constará do Alvará de Estacionamento e somente poderá ser exe-
cutada por:

I – pessoa jurídica legalmente constituída sob forma de empresa comercial, para execu-
ção do serviço de transporte de passageiros por meio de táxis, e portadora de Ter-
mo de Permissão;

II – pessoa jurídica legalmente constituída sob forma de empresa comercial, para explo-
ração do serviço de rádio comunicação para táxis;

III – cooperativa ou associação constituída por motoristas profissionais autônomos por-
tadores de Alvarás de Estacionamento.

Art. 3º A pessoa jurídica, cooperativa ou associação que pretender explorar o serviço co-
mum-rádio deverá, preliminarmente, promover seu credenciamento junto à Secretaria Munici-
pal de Transportes – SMT, satisfazendo às seguintes exigências:

I – estar em situação regular perante a Secretaria Municipal de Transportes – SMT,
quando se tratar de empresa detentora de Termo de Permissão;

II – dedicar-se em caráter exclusivo à atividade relativa ao transporte de passageiros;
III – dispor de sede no Município de São Paulo;
IV – estar inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM;
V – dispor de licença para funcionamento de estação, ou documento equivalente, expe-

dido pelo Ministério das Comunicações de São Paulo, autorizando-a a executar ser-
viços de rádio;

VI – no caso de cooperativa ou associação, congregar unicamente motoristas autônomos
de táxis, apresentando quadro social de pelo menos 40 (quarenta) membros no ato
do pedido de credenciamento, e 100 (cem) membros após 2 (dois) anos da data da
expedição do respectivo Termo de Credenciamento.

Art. 4º A credenciada deverá requerer para cada veículo equipado com rádio transreceptor
o registro no respectivo Alvará de Estacionamento para o ingresso na categoria comum-rádio.

Art. 5º Do credenciamento deverão constar, além dos direitos e obrigações das credencia-
das, as seguintes exigências:

I – as entidades deverão manter controle próprio das chamadas, de forma a identificar
o dia, local, hora, nome do requisitante e o veículo que efetuou o atendimento, sen-
do que tais dados deverão ficar arquivados pelo período mínimo de 2 (dois) meses,
à disposição do Departamento de Transportes Públicos – DTP;

II – o Departamento de Transportes Públicos terá livre acesso às dependências das cre-
denciadas, podendo, inclusive, efetuar rádio-escuta para assegurar que as opera-
ções sejam realizadas dentro dos padrões aceitáveis.
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Art. 6º A autorização para exploração do serviço de que trata este Decreto obedecerá aos
seguintes requisitos:

I – quanto ao motorista:
a. estar inscrito há pelo menos 1 (um) ano no Cadastro Municipal de Condutores de

Táxis;
b. usar, em atividade, traje básico, conforme Portaria expedida pelo Secretário Muni-

cipal de Transportes;
c. não possuir anotação desabonadora no Prontuário Geral do Condutor, com data

inferior a 2 (dois) anos e considerada grave, a critério da Secretaria Municipal de
Transportes;

d. atender outras exigências que forem estipuladas por ato do Secretário Municipal
de Transportes;

II – quanto ao veículo:
a. ser de modelo aprovado por ato do Secretário Municipal de Transportes, e estar

em bom estado de conservação, comprovado mediante vistoria, pelo Departa-
mento de Transportes Públicos;

b. estar equipado com aparelho de rádio transreceptor devidamente homologado
pelo Ministério das Comunicações de São Paulo;

c. apresentar símbolos ou outros elementos de comunicação visual a serem aprova-
dos previamente pela Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 7º O serviço comum-rádio poderá ter tarifa específica a ser estabelecida por ato do Prefeito.

Art. 8º Os veículos que exploram o serviço comum-rádio terão locais próprios de estaciona-
mento estabelecidos por Portaria do Departamento de Transportes Públicos, da Secretaria
Municipal de Transportes.

Parágrafo único. Fica vedada aos veículos desta categoria a exploração do serviço de táxi-lo-
tação ou estacionamento em ponto privativo de táxi da categoria comum.

Art. 9º A falência, liquidação ou cessação definitiva das atividades da credenciada importa-
rá no cancelamento do respectivo Termo, passando automaticamente os Alvarás de Estabe-
lecimento para a categoria comum.

Art. 10. Será cancelado o credenciamento sempre que se configurar descumprimento das
normas previstas neste Decreto e demais normas legais em vigor, ou do Termo de Credencia-
mento, bem como de normas estabelecidas pelo Ministério da Comunicações de São Paulo.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, os Alvarás de Estacionamento passa-
rão automaticamente para a categoria comum, não assistindo aos permissionários nenhum di-
reito indenizatório.

Art. 11. O Secretário Municipal de Transportes poderá fixar os limites máximos de credencia-
das para os serviços relativos ao rádio-táxi.

Art. 12. Os táxis que operam o serviço comum-rádio são obrigados a atender pedidos de
passageiros na via pública quando não estiverem atendendo chamadas via rádio.

Art. 13. Ao serviço comum-rádio aplicar-se-á subsidiariamente, e no que couber, a legislação
relativa ao transporte individual de passageiros em veículos de aluguel providos de taxímetros.

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto n. 24.842, de 23 de outubro de 1987.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.
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PORTARIA SMT/GAB N. 87,
DE 12 DE ABRIL DE 1996
APROVA O “MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DOS ÔNIBUS URBANOS DA CIDADE DE SÃO PAULO”

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições lhe são conferidas por lei,

Considerando os termos da Lei n. 11.037/91,[1] que dispõe sobre o Sistema Municipal de
Transportes Urbanos, atribuindo a esta Secretaria, competência exclusiva para gerenciar
aquele Sistema;

Considerando que o Decreto n. 29.945/91, regulamentador do diploma legal mencionado, es-
tabelece que compete a esta Pasta fixar normas referentes aos instrumentos de comunicação
do sistema operacional com os usuários; e

Considerando a necessidade de normatizar e padronizar a comunicação visual adotada para
os ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de
São Paulo, resolve:
1. Aprovar o “Manual de Identidade Visual dos Ônibus Urbanos da Cidade de São Paulo”,

contido no anexo a esta Portaria.
2. Todos os ônibus utilizados na prestação dos serviços de transporte coletivo urbano, Mo-

dalidades Comum, Especial e Bairro a Bairro, deverão atender à padronização visual esta-
belecida no Manual referido no item anterior, enquanto que, os ônibus vinculados ao Siste-
ma Corredor deverão atender também ao “Projeto de Comunicação Visual para o Sistema
de Corredores”, ambos definidos pela São Paulo Transporte S/A. – SPTrans.

3. A padronização visual abrange elementos e padrões visuais relativos aos veículos.
4. Alterações ou inovações tecnológicas dos veículos, materiais e elementos não abrangidos,

referenciados ou omitidos no referido Manual deverão, para sua adoção, serem apreciados
anteriormente pela SPTrans.

5. As características e padronização visual do mobiliário urbano de apoio ao Sistema de
Transporte, serão divulgados em instrumento específico ao assunto.

6. Decorridos 30 dias da data de publicação desta Portaria, qualquer inclusão de veículos aos
lotes de serviço deverá atender à padronização visual definida no Manual.

7. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retificando a Portaria SMT/GAB n.
174/93, revogadas as disposições em contrário e em especial, as Portarias SMT/GAB
ns. 167/92 e 204/93.

ANEXOS DA PORTARIA SMT/GAB N. 87/96

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DOS ÔNIBUS URBANOS DA CIDADE DE SÃO PAULO

Apresentação

Veículos

A. Modalidade Comum:

1. Padronização Visual Externa:
1.1. Tipografia
1.2. Cores Aplicadas na Pintura dos Veículos
1.2.1. Sistema Alimentador:
– Pintura Externa
– Faixa
– Cores das Regiões

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1996

916 O



1.2.2. Sistema Corredor:
– Pintura Externa
– Faixa
1.3. Aplicações da Faixa:
1.3.1. Faixa Dianteira
1.3.2. Faixa Traseira
1.4. Elementos de Identificação:
– Desenhos Esquemáticos
1.5. Logomarcas e Inscrições Externas:
1.5.1. Logotipo da SPTrans
1.5.2. Inscrições Externas
1.6. Identificação da Empresa Operadora:
1.6.1. Logotipo
1.6.2. Nome
1.7. Prefixo do Carro
1.8. Indicadores de Entrada e Saída
1.9. Letreiro (Painel de Destino)
1.10. Itinerário:
– Frontal
– Lateral
– Interno
1.11. Placa, Número da Linha e Código de Fiscalização
1.12. Publicidade nos Veículos
2. Padronização Visual Interna:
2.1. Tipografia
2.2. Informações Operacionais e Legais
2.3. Desenhos Esquemáticos
2.4. Informações Institucionais e Educativas

B. Ônibus Modalidade Bairro a Bairro:

1. Padronização Visual:
1.1. Tipografia
1.2. Cores Aplicadas na Pintura dos Veículos:
– Pintura Externa
– Retângulo Lateral
1.3. Elementos de Identificação

C. Ônibus Modalidade Especial:

1. Padronização Visual:
1.1. Tipografia
1.2. Cores Aplicadas na Pintura dos Veículos:
– Pintura Externa
1.3. Elementos de Identificação
1.4. Prefixo

Apresentação

A comunicação visual no transporte urbano de passageiros tem importância fundamental no
Sistema, pois é o elemento que identifica e permite aos usuários e público em geral, um rela-
cionamento claro e objetivo com o serviço. Padronizada, a comunicação visual responderá in-
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clusive por um ganho na qualidade do serviço, traduzida em maior confiabilidade, pela inte-
gração dos diversos componentes do Sistema, através da identidade conferida a estes por
meio de cores, logotipos, formas etc.

Este Manual tem por finalidade normatizar e padronizar a comunicação visual dos ônibus vincula-
dos ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo, conferin-
do-lhe identidade visual por meio da definição do dimensionamento geral e formas de aplicação
nos diversos componentes do Sistema, dos elementos institucionais como a família tipográfica, pa-
drão cromático, tipos de pictogramas, logomarcas, dísticos e particularmente para os veículos, os
logotipos das Empresas Operadoras também deverão ser aplicados de forma padronizada.

Elementos visuais que caracterizam os demais sistemas de transporte da Cidade e que têm
articulação com os serviços sob responsabilidade da SPTrans estão considerados nas normas
deste Manual, de forma a garantir o reconhecimento dos seus aspectos operacionais e insti-
tucionais, sem prejuízo desta padronização.

Destaca-se a necessária compatibilização com os sistemas de informação e orientação da
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, Companhia do Metropolitano de São Paulo –
METRÔ e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, devido à operação integra-
da e complementar desses sistemas.

O Programa de Corredores terá implantação segundo estratégias específicas inclusive relati-
vas à comunicação visual do sistema. Os padrões de comunicação visual estão adequados
às normas deste Manual, e definidos pela São Paulo Transporte S/A.

A aplicação dos elementos visuais e respectivo dimensionamento geral, objetiva garantir con-
dições de legibilidade e estética, considerando ainda que a aplicação dos padrões visuais
ocorrerá em diversas situações, encontradas em função da variedade de tipos e modelos de
carroceria dos veículos que compõem a frota em circulação na cidade.

O Manual de Identidade Visual além de cumprir ao seu principal objetivo como descrito, atenderá
às normas e regulamentações reunindo e uniformizando nesse documento, todas as informações,
mensagens e simbologias gráficas necessárias à perfeita comunicação entre público e Sistema.

Veículos

A. Modalidade Comum:

1. Padronização Visual Externa:

1.1. Tipografia:

O alfabeto-padrão a ser utilizado deverá ser o tipo Helvética Médium, sempre em caixa alta
(letra maiúscula).

O espaçamento entre as letras e números deve ser adequado para garantir visibilidade, boa
legibilidade e o máximo de rendimento.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V X Y W Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2. Cores Aplicadas na Pintura dos Veículos:

A cor é um dos elementos institucionais de maior importância para a consolidação da Identi-
dade Visual do Sistema, e por esta razão, é necessário manter com o máximo rigor, o padrão
cromático em todas as suas aplicações.

As Modalidades de Serviço de Ônibus em São Paulo são diferenciadas pelas cores que com-
põem a pintura externa dos veículos.
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Outros elementos adotados na pintura deverão receber atenção especial:
– Pará-choques: Brancos
– Colunas das janelas: Brancas
– Rodas: Cinza Claro ou Alumínio
– Tubo de escapamento: Preto Fosco ou Alumínio
– Retrovisores externos: Preto Fosco
– Inscrições em fundo claro: cor da faixa externa
– Inscrições em fundo escuro ou vidros: Branco Brilhante
– Inscrição no letreiro: letras brancas com fundo preto fosco

1.2.1. Sistema Alimentador:
Pintura Externa
A pintura básica dos ônibus deverá ser na cor Branca em toda a parte externa da carroceria,
com a aplicação de uma faixa contínua, percorrendo as laterais, frente e traseira do carro.
Faixa
A faixa dos ônibus que compõem o Sistema Alimentador será da cor Vermelha, com largura
de 40cm, sendo que a tinta poderá ser à base de Poliuretano Alifático Brilhante ou Esmalte
Sintético (referência Vermelho Ibérico Volkswagen 76 ou similar).
Cores das Regiões
Para identificar as quatro áreas básicas de atuação dos veículos, atribuiu-se a cada uma de-
las uma cor específica, representada por tarja nas máscaras dianteira e traseira, centralizadas
em relação às laterais e inseridas na faixa vermelha.
Na frente do ônibus a tarja terá dimensões de 100cm x 15cm e estará inserida no topo da fai-
xa vermelha e na parte traseira; a tarja de identificação deverá estar centralizada a partir das
extremidades, medindo 80x40cm.
As cores para as áreas de atuação terão as seguintes variações:
Região Norte: Ocre
Tinta à base de Poliuretano Alifático Brilhante ou Esmalte Sintético (referência Amarelo Caju,
Volkswagen 73 ou similar).
Região Sul: Azul
Tinta à base de Poliuretano Alifático Brilhante ou Esmalte Sintético (referência Azul Firenze,
Volkswagen 76 ou similar).
Região Leste: Amarelo
Tinta à base de Poliuretano Alifático Brilhante ou Esmalte Sintético (referência Amarelo Impe-
rial, Volkswagen 76 ou similar).
Região Oeste: Verde
Tinta à base de Poliuretano Alifático Brilhante ou Esmalte Sintético (referência Verde Místico,
Volkswagen 73 ou similar).
1.2.2. Sistema Corredor:
Pintura Externa
A pintura básica dos ônibus deverá ser na cor Branca em toda a parte externa da carroceria,
com a aplicação de uma faixa nas laterais, frente e traseira do carro.
Faixa
A faixa, com altura de 40cm, para os ônibus que compõem o Sistema Corredor, será da cor
Verde, diferenciando-se assim do Sistema Alimentador.
Poderá ser utilizada tinta à base de Poliuretano Alifático Brilhante ou Esmalte Sintético (refe-
rência Ultraverde, General Motors 74 ou similar), caracterizada pela São Paulo Transporte S/A.
como Verde SC.
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1.3. Aplicações da Faixa:

1.3.1. Faixa Dianteira

A faixa dianteira deverá ter sua largura igual ou menor que a faixa lateral, nunca maior. A po-
sição da faixa dianteira e sua largura poderão variar de acordo com os diferentes tipos de veí-
culos, devendo seguir os exemplos:
– Quando não há problema relativo à interferência da carroceria ou do pára-brisa, a faixa se-

gue continuamente.

– Poderá ser deslocada para baixo em decorrência da altura do pára-brisa, mantendo a
mesma largura da faixa lateral que deverá ser interrompida.

– Poderá estar reduzida em sua altura, mantendo o alinhamento inferior da faixa lateral.

1.3.2. Faixa Traseira

A faixa traseira não deverá encostar nas lanternas, ficando a 2cm distantes delas. Também
não terá, preferencialmente, alterada sua altura em relação à lateral. Poderá sim, ser inter-
rompida ou deslocada conforme as seguintes situações:
– Quando não há problema em relação às lanternas, a faixa segue continuamente ao longo do carro.

– Poderá ser deslocada para cima conforme o exemplo.
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Somente na impossibilidade da faixa estar com as mesmas dimensões das laterais, devido à
existência de tela para ventilação do motor traseiro, poderá ser reduzida em sua altura junta-
mente com a tarja de identificação da região.

– Faixa e lanterna na mesma altura (total ou parcial), porém, a faixa sendo interrompida antes
da lanterna e continuando após esta sempre com 2cm de distância.

1.4. Elementos de Identificação

Os veículos que operam na Modalidade Comum devem ter aplicados na pintura externa os
seguintes elementos de identificação operacional:
– prefixo do veículo;
– painel de destino e itinerário; e
– indicadores de entrada, saída e mantenha distância.

Junto ao pára-brisa deverão existir as informações:
– valor da tarifa; e
– número de linha e código de fiscalização.

Os veículos devem ter ainda, os seguintes elementos de identificação institucional e dísticos:
– logomarca da São Paulo Transporte S/A.;
– identificação da Empresa Operadora (logotipo e nome);
– inscrição “Transporte: um direito do cidadão, um dever do Estado”;
– inscrição “Gás Natural”, quando o veículo for movido a Gás Metano Veicular ou Biogás;
– pictogramas especiais, como o relativo ao transporte de pessoas portadoras de deficiência.

O uso de adesivos plásticos na comunicação visual externa, fica condicionado à prévia apro-
vação pela SPTrans.

Os elementos de comunicação que devem estar no interior dos veículos são:
– identificação das Empresas Operadora e Gestora;
– telefones para reclamações;
– lotação do veículo;
– valor da tarifa;
– restrições legais, como a proibição ao fumo e ao uso de aparelhos sonoros;
– reserva de assentos e limitação de comunicação com o motorista;
– informações institucionais e sobre campanhas educativas; e
– “Jornal do Ônibus”.
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Desenhos Esquemáticos

A orientação básica para aplicação dos elementos de comunicação visual está apresentada
nos esquemas gráficos a seguir. Em sua maior parte, os elementos devem ser aplicados ao
longo da faixa vermelha, adequando-se às variações de carroceria e localização das portas.
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1.5. Logomarcas e Inscrições Externas:

As logomarcas da Administração Pública (Prefeitura Municipal e Secretaria de Transportes) e
da Empresa Gestora do Sistema de Transporte Coletivo (SPTrans), identificam os agentes pú-
blicos responsáveis pelos serviços de transporte por ônibus.

Nesse sentido, as logomarcas da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, que participam de operações integra-
das de transporte poderão também estar associadas aos serviços e portanto devem ser tam-
bém consideradas como elementos desta padronização visual.

1.5.1. Logomarca da SPTrans

A logomarca da São Paulo Transporte S/A. – SPTrans, deverá ser aplicada nas laterais do veí-
culo, na cor Branca:
– Lateral Direita: inserida na faixa, na parte dianteira, entre o logotipo da operadora e a placa

de itinerário.
– Lateral Esquerda: inserida na Faixa, abaixo da segunda janela a partir da frente.

Para melhor adequação às características dos veículos, a aplicação da logomarca poderá va-
riar conforme os exemplos.

1.5.2. Inscrições Externas

Dísticos e informações institucionais, têm sido associadas aos serviços de transporte, refor-
çando a imagem institucional dos agentes prestadores do serviço e a importância e significa-
do social do transporte como serviço de utilidade pública.

“TRANSPORTE: UM DIREITO DO CIDADÃO, UM DEVER DO ESTADO”

A inscrição “Transporte: um direito do cidadão, um dever do Estado”, estabelecida pelo De-
creto Municipal n. 19.795/84,[2] deverá ser impressa na cor da faixa lateral, aplicada abaixo da
linha do facão e alinhada preferencialmente ao prefixo do veículo.
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Gás Natural

Nos ônibus movidos a Gás Metano Veicular – GMV ou Biogás, a inscrição “Gás Natural” de-
verá ser aplicada na frente e traseira do veículo:
– Frente: inserida abaixo da tarja de identificação da região, centralizada e impressa na cor

Branca.
– Traseira: inserida no lado esquerdo, acima e da cor da faixa.

Mantenha Distância

Esta inscrição deve estar impressa na traseira do veículo, sempre que possível, na altura da
placa de licença, na cor da faixa.

Transporte de Pessoas Portadoras de Deficiência

Quando da utilização dos ônibus para as atividades especiais, como o transporte de pessoas
portadoras de deficiências, deverá ser inserido o respectivo pictograma na comunicação vi-
sual externa.

O pictograma internacional de acesso para pessoas portadoras de deficiência deverá ser es-
tampado diretamente na carroceria ou então, impresso em chapa metálica ou adesivo plástico,
aposto sobre a faixa lateral. Em ambos os casos, o pictograma terá fundo na cor Azul (refe-
rência Azul Firenze, Volkswagen 76 ou similar) e o símbolo será na cor Branca.

Deverá estar localizado nas laterais e partes frontal/traseira do veículo:
– Nas partes frontal e traseira: posicionado no lado direito do veículo, com as dimensões de

40 x 40cm. Na existência de impedimentos técnicos devidos à concepção da carroceria,
o pictograma deverá ser reduzido de forma proporcional, mas estando sempre sobre a fai-
xa lateral. Alternativamente, poderá ser aposto um adesivo do pictograma, no lado direito
do vidro dianteiro.

– Na lateral direita: posicionado à esquerda da placa de itinerário lateral e afastada em cerca
de 15cm, mantendo as mesmas dimensões de 40 x 40cm.

– Na lateral esquerda: à esquerda do logotipo da Empresa Operadora, mantendo as mesmas
dimensões e distanciamento da lateral oposta.
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1.6. Identificação da Empresa Operadora

1.6.1. Logotipo:

O logotipo da empresa operadora deverá estar aplicado em fundo de cor branca, posicionado, a
partir da frente, anteriormente ao prefixo do veículo, com as dimensões máximas de 75 x 35cm,
conforme o exemplo.

1.6.2. Nome:

O nome da Empresa Operadora deverá estar escrito em, no máximo, três linhas. Deverá ain-
da ser aplicado nas laterais e traseira do ônibus, centralizado dentro da faixa lateral, impresso
na cor branca, nas seguintes posições:
– Lateral direita: centralizado em relação à quarta janela, contada a partir da frente ou então, na

impossibilidade de estampagem neste local, deverá estar localizado após a porta traseira.
– Lateral esquerda: centralizado em relação à quinta janela, contada a partir da frente.
– Traseira: localizado à esquerda da faixa de identificação da região, podendo ser estampado

apenas o nome principal da operadora.

Deverá ser aplicado conforme as alternativas apresentadas, mantendo as dimensões básicas,
mantendo alinhamento à esquerda.

Exemplos de aplicação:
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Dimensionamento (cm) A B C D

Para Faixa 8 4 16 10

Para Traseira 8 1,5 – –

1.7. Prefixo do Carro:

O prefixo do carro terá de 5 a 7 dígitos, considerando o número do lote e a numeração se-
qüencial do veículo.

Este prefixo deverá ser aplicado nas laterais, frente, traseira e interior do ônibus. Deverá ainda
estar centralizado dentro da faixa lateral e impresso na cor branca. De modo geral temos:
– Lateral direita: deverá estar centralizado em relação à terceira janela, contada a partir da fren-

te, ou logo após a porta central, quando existir.
– Lateral esquerda: centralizado em relação à quarta janela, contada a partir da frente, incluí-

da a do motorista.
– Frente: no lado esquerdo do veículo.
– Traseira: no lado direito do veículo.
– Interno: na tampa da caixa de vista.

Na impossibilidade de estampagem do prefixo em forma seqüencial, o número do lote pode-
rá se localizar acima e centrado ao número do veículo.

Dimensões:

Dimensionamento (cm):

Laterais Frente Traseira Interno

H 26 12 12 4

A – 03 03 –

1.8. Indicadores de Entrada e Saída:

As indicações de entrada e saída do veículo deverão estar afastadas em 10 cm das laterais
das portas, centralizadas dentro da faixa lateral, sendo formadas pelo conjunto de seta/inscri-
ção, estampadas diretamente na carroceria na cor Branca.

Caso exista entrave construtivo da carroceria, a aplicação das setas poderá ser deslocada, mas
estando sempre o mais próximo possível da porta. O conjunto seta e inscrição de entrada de-
verá estar à esquerda da porta de embarque e o de saída, à direita das portas de desembarque.
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1.9. Letreiro (Painel de Destino):
O letreiro do ônibus deverá informar somente um único número da linha e o destino da via-
gem. O texto deverá ser impresso com o alfabeto-padrão Helvética Médium, sempre em cai-
xa alta (letras maiúsculas).
A altura dos caracteres deve manter a proporcionalidade em relação à caixa de vista do veí-
culo, sendo que na utilização de caixa com altura superior a 20cm, os caracteres deverão pos-
suir altura mínima de 16cm.
As letras preferencialmente, não deverão ser estreitadas. Caso o nome da linha seja muito ex-
tenso, deve ser adotada uma abreviatura.
O letreiro impresso em tecido deve ter as letras estampadas na cor Branca, com fundo na cor
Preta Fosca.
Quando o terminal do ônibus estiver localizado junto a uma estação do Metrô, o símbolo des-
te deverá constar no letreiro junto ao nome do destino.
No caso da utilização do Painel Eletrônico de Destino, a altura das letras deve ser proporcional
à altura da caixa de vista do veículo, porém o grau de visibilidade e luminosidade devem ser su-
ficientes para uma identificação a no mínimo 50 metros de distância do ponto de parada.

1.10. Itinerário:

O ônibus deverá apresentar informações referentes ao itinerário da linha, nas seguintes localizações:
– na parte frontal direita, apresentando o itinerário básico da linha;
– na lateral do veículo, junto à(s) porta(s) de embarque, apresentando o itinerário de forma re-

sumida; e
– no interior do veículo, junto ao posto de cobrança, apresentando o itinerário completo.

Tanto as informações de itinerário frontal como as de itinerário lateral ou no interior do veículo, po-
derão ser impressas em chapas metálicas, pintadas diretamente na carroceria, confeccionadas
em adesivos plásticos, ou ainda em qualquer outro material, tendo em vista a praticidade de ma-
nutenção e adequação à carroceria, devendo no entanto, obter-se prévia aprovação da SPTrans.

Em ambos os casos, o fundo terá a cor da faixa lateral e as letras serão da cor Branca.

No caso do ônibus realizar paradas em estações do Metrô, o logotipo do Metrô deverá estar
junto ao número da linha e ao nome da estação na qual irá parar.

Itinerário Frontal

A informação de itinerário frontal deve ser aplicada preferencialmente, à direita na parte fron-
tal do veículo, contida num espaço com dimensões máximas de 60 x 15cm.
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Itinerário Lateral

A informação de itinerário lateral deve localizar-se à esquerda da porta dianteira, distanciada
em 15cm da indicação de entrada.

Essa informação deve ter, no mínimo, dimensões de 35 x 25cm, apresentando o itinerário da
linha através das principais vias e locais de acesso.

No caso dos ônibus equipados com portas à esquerda (embarque em plataformas elevadas),
a informação deverá estar localizada à direita da porta de embarque ou junto ao teto, fixada
entre a porta e a janela do veículo.

Itinerário Interno

A informação apresentando, preferencialmente, o itinerário completo da linha, deve estar loca-
lizada junto ao posto de cobrança, em posição anterior à catraca.

1.11. Placa de Número de Linha e Código de Fiscalização:

Para proporcionar melhor visualização e legibilidade do número da linha por pessoas com vi-
são reduzida e para facilitar a identificação para efeito da fiscalização operacional, deverá ser
utilizada uma placa contendo o número e o código de fiscalização da linha.

Esta placa deverá ser impressa em chapa metálica, com dimensão de 72 x 20cm, nas cores
Preta e Branca, devendo ser apoiada em suporte próprio, posicionado na parte interna do veí-
culo, junto ao vidro frontal.

O número da linha é composto por 4 dígitos, sendo 4 algarismos ou 3 algarismos e 1 letra. O
código de fiscalização é composto por 2 algarismos.

1.12. Publicidade nos Veículos:

A área reservada para publicidade situa-se no lado esquerdo do veículo, no balanço traseiro,
medindo 37 x 230cm, conforme apresentado no esquema gráfico.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1996

928 O

35,00 cm

25,00 cm

LINHA      675H LINHA      107T

ESTR. M BOI MIRIM
GUARAPIRANGA
LGO. DO SOCORRO
LGO.TREZE
INTERLAGOS
G. CORBISIER
A. ARRUDA PEREIRA

JABAQUARA

TUCURUVI
NOVA CANTAREIRA
TIRADENTES
IPIRANGA
REPÚBLICA
AUGUSTA
FARIA LIMA

J. IBIRAPUERA -     JABAQUARA TUCURUVI - PINHEIROS

230 cm

40 cm37

72 cm

48 24

2,5
1,5
2,5

10,5

3

20 cm

CÓD. FISCALIZ. CÓD. FISCALIZ.NÚMERO DA LINHA NÚMERO DA LINHA

7298 729-H23 23



2. Padronização Visual Interna

2.1. Tipografia:

Todas as informações a serem dispostas nas áreas internas dos ônibus, deverão ser impres-
sas na cor da faixa lateral quando em fundo claro, e na cor Branca quando em vidros ou fun-
do escuro, utilizando a tipografia-padrão Helvética Médium e tendo destaque com molduras,
seguindo as dimensões apresentadas adiante. O uso deste tipo também em caixa baixa, pode
ocorrer para informações complementares, como por exemplo, endereços e referências legais
que fazem parte deste sistema de comunicação visual.

2.2. Informações Operacionais e Legais:

Deverão ser adotadas informações operacionais e legais para orientação aos usuários, posi-
cionadas e dimensionadas conforme estabelecido. Seja utilizando o alfabeto-padrão, seja
adotando pictogramas no conjunto, essas informações devem ter destaque com molduras.

Prefixo do Veículo

Seguindo a tipografia-padrão e dimensões adequadas, o prefixo do veículo deverá estar loca-
lizado na tampa da caixa de vista (Decreto Municipal n. 8.251, de 13 de junho de 1969).

Identificação da Empresa Operadora

O nome, endereço e telefone da Empresa Operadora deverá estar localizado na tampa da cai-
xa de vista, conforme o Decreto Municipal n. 8.251/69.

Identificação da SPTrans

O nome, endereço e telefone da Empresa Gestora, SPTrans, deverá estar localizado na tam-
pa da caixa de vista, conforme o Decreto Municipal n. 8.251/69.

Telefone de Reclamação

A informação “Reclamações 158” deverá estar localizada na tampa da caixa de vista e junto
às portas de saída (Decreto Municipal n. 8.251/69).

“É PROIBIDO FUMAR”

Deve estar localizada na tampa da caixa de vista e afixado no vidro da janela localizada na po-
sição central da carroceria, em ambos os lados, atendendo ao Decreto Municipal n. 17.451,
de 22 de julho de 1981.

“PROIBIDO O USO DE APARELHOS SONOROS”

Deve estar localizada na tampa da caixa de vista, conforme a Lei Municipal n. 6.681, de 21 de
junho de 1965.

“ASSENTO RESERVADO PARA GESTANTES, MULHERES PORTANDO BEBÊS OU CRIAN-
ÇAS DE COLO, IDOSOS E DEFICIENTES FÍSICOS. AUSENTES PESSOAS NESSAS CONDI-
ÇÕES, O USO É LIVRE”

Deve estar localizada junto aos bancos reservados, conforme a Lei Municipal n. 10.012, de 13
de dezembro de 1985.[3]

“RESPEITAR O IDOSO É RESPEITAR A SI MESMO!”

Deve estar localizada na tampa da caixa de pistões da porta de entrada, conforme o Decreto
Municipal n. 35.411, de 18 de agosto de 1995.

A inscrição “FALE AO MOTORISTA SOMENTE O NECESSÁRIO” e informações sobre a lotação
do veículo, lugares sentados e em pé, devem estar localizadas na tampa da caixa de vista.

O valor da TARIFA deve ser afixado ao lado direito no vidro dianteiro e junto ao posto de co-
brança.

Serão apresentados a seguir, os layout’s das informações, que podem ser aplicadas isoladas
ou, quando na caixa de vista, em um único espaço.
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As informações a serem indicadas na tampa da caixa de vista, devem estar aplicadas no vão
existente entre os puxadores de abertura da mesma, impressas na chapa metálica ou utilizan-
do adesivo plástico.

Para tanto e em função dos diferentes modelos de carroceria, esses elementos poderão es-
tar dispostos num único adesivo, procurando manter as características gráficas já definidas,
promovendo-se, se for o caso, redução proporcional nas dimensões.

Poderão ser utilizados outros meios de comunicação para as informações internas ao veícu-
lo, inclusive aparelhos eletrônicos e/ou sonoros, para veiculação das informações, porém com
prévia aprovação da São Paulo Transporte S/A. – SPTrans e em locais que assegurem a legi-
bilidade e/ou audição dos usuários.

2.3. Desenhos Esquemáticos
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É RESPEITAR A SI MESMO"

Decreto Municipal n. 35.411/95

26,5 cm



2.4. Informações Institucionais e Educativas:

Em cumprimento à Lei Municipal n. 11.429, de 25 de outubro de 1993, serão destinados espaços
nos ônibus para divulgação de campanhas educativas na área de saúde pública e, veiculação de in-
formações/mensagens institucionais ou de utilidade pública, estendendo-se inclusive, aos eventos
culturais, beneficentes, artísticos, esportivos e científicos promovidos ou apoiados pela Prefeitura.
Estão proibidas as informações de natureza político-partidária ou religiosa, bem como propa-
gandas de fumo, bebidas alcoólicas e outras que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins
de divulgação do nazismo.
Preferencialmente, os anteparos localizados atrás do motorista ou junto ao Posto de Cobran-
ça (lado esquerdo) devem estar reservados à afixação do “Jornal do Ônibus”.
Os espaços para veiculação das demais informações situam-se nos anteparos localizados
junto ao Posto de Cobrança (lado direito) e junto à(s) porta(s) de saída.
Quando da inexistência de vidros nos anteparos os cartazetes de informações deverão ser afi-
xados no lado interno da vidraça traseira.
A veiculação será realizada através de cartazetes, com dimensões de 32,5cm x 45cm, nos lo-
cais definidos anteriormente.
B. Modalidade Bairro a Bairro:
1. Padronização Visual
1.1. Tipografia:
O alfabeto-padrão a ser utilizado, tanto na comunicação visual externa como na interna, de-
verá ser o mesmo adotado para a Modalidade Comum, descrita nos itens A.1.1 e A.2.1.
1.2. Cores Aplicadas na Pintura dos Veículos:
Pintura Externa

A pintura básica dos ônibus deverá ser na cor Branca em toda a parte externa da carroceria,
com aplicação de retângulo na cor Azul nas laterais da carroceria.

1996 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

931O

12 cm

7,5 cm

19 cm

12 cm

20 cm

LOTAÇÃO:

00 SENTADOS
00 EM PÉ

32 cm

São Paulo Transporte S/A. - SPTrans
Rua Santa Rita, 500

Tel.: 158

VIAÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA.

Rua São Francisco, 100 - Tel.: 266.0000

Tel.: 0800 - 146600 (Ligação Gratuita)

TARIFA
R$ 0,65

19 cm

32 cm

Modelo a ser adotado para a tampa da caixa de vista (valores mínimos)

99 456 LOTAÇÃO

37 51

RECLAMAÇÕES
158

FALE AO MOTORISTA
SOMENTE O NECESSÁRIO

18 cm 8 cm 12 cm
70 cm

VIAÇÃO SÃO FRANCISCO LTDA.
Rua São Francisco, 100 - Lapa
Tel: 0800-146600 (Ligação Gratuita)

São Paulo Transporte S/A.
Rua Santa Rita, 500 - Pari

Tel.: 158



Outros elementos que deverão receber atenção especial na pintura são:
– Pará-choques: Brancos
– Colunas das Janelas: Brancas
– Rodas: Cinza Claro ou Alumínio
– Tubo de escapamento: Preto Fosco
– Retrovisores externos: Preto Fosco
– Inscrições em fundo claro: Azul Brilhante
– Inscrições em fundo escuro ou vidros: Branco Brilhante
– Inscrição no letreiro: letras brancas com fundo preto fosco

Retângulo Lateral

Nas laterais dos veículos deve ser inserido um retângulo de 40cm de altura e 150cm de com-
primento, na cor Azul, onde será aposto o prefixo.

1.3. Elementos de Identificação:

Os veículos que operam na Modalidade Bairro a Bairro devem ter aplicados na pintura exter-
na os seguintes elementos de identificação operacional:
– prefixo do veículo;
– painel de destino e itinerário;
– indicadores de entrada e saída, inseridos num quadrado de cor Azul (ver referência de cor),

com 40cm de lado, impressos na cor Branca;
– mantenha distância.

No interior do veículo deverão estar afixadas as seguintes informações:
– valor da tarifa (junto ao pára-brisa);
– restrições legais; e
– reserva de assentos e limitações de comunicação com o motorista.

A aplicação dos elementos de comunicação visual externa deve seguir as orientações básicas
dos exemplos gráficos indicados para a Modalidade Comum, nos itens A.1.6, A.1.8, A.1.9 e
A.1.10, adotando-se a cor Azul para as aplicações.

A comunicação visual interna deverá ser idêntica àquela definida para Modalidade Comum
(item A.2), usando as cores Azul ou Branca conforme o fundo da aplicação. Devem ser obser-
vados ainda:
– Indicadores de entrada e saída: inseridos num quadrado de 40cm de lado, na cor Azul (ver

referência de cor), impressos na cor Branca.
– Prefixo: composto por oito dígitos, abrangendo o número do alvará e numeração seqüencial do

veículo, inserido nas laterais num retângulo Azul de 40cm de altura e 150cm de comprimento,
impresso na cor Branca. Tanto na parte frontal como na traseira, o número do alvará será apos-
to na extremidade esquerda e o número seqüencial do veículo, na extremidade direita.

Dimensionamento (em cm):

Lateral Traseira Frente Interno

H 26 12 12 4
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Área destinada
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C. Modalidade Especial:

1. Padronização Visual:

1.1. Tipografia:

O alfabeto-padrão a ser utilizado, tanto na comunicação visual externa como na interna, de-
verá ser o mesmo adotado para a Modalidade Comum, descrita nos itens A.1.1 e A.2.1.

1.2. Cores Aplicadas na Pintura dos Veículos:

Pintura Externa

A pintura básica dos ônibus deverá ser feita na cor Prata (referência Prata Andino Metálico, Gene-
ral Motors 85 ou similar), com aplicação de uma faixa na cor Verde (referência Verde Místico, Volks-
wagen 73 ou similar), ao longo do veículo, limitada entre a “linha do facão” e a base das janelas.

Outros elementos que deverão receber atenção especial na pintura são:
– Pará-choques: Prata
– Colunas das janelas: Preto Fosco ou Prata
– Rodas: Cinza Claro ou Alumínio
– Tubo de escapamento: Preto Fosco ou Alumínio
– Retrovisores externos: Preto Fosco
– Inscrições em fundo claro: Verde Brilhante
– Inscrições em fundo escuro ou vidros: Branco Brilhante
– Inscrição no letreiro: letras brancas com fundo preto fosco

1.3. Elementos de Identificação:

Os ônibus destinados à operação na Modalidade Especial devem ter aplicado em sua identi-
dade visual o pictograma característico, na cor Branca.
– Nas laterais: deve estar centralizado entre as caixas de rodas.
– Na traseira: deve estar centralizado entre as extremidades.

1.4. Prefixo:

O prefixo (número do lote e número seqüencial do veículo), deverá estar aplicado nas laterais
e traseira do veículo, mantendo as dimensões estabelecidas para as demais modalidades.
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Prefixo
Alvará e numeração

seqüencial do veículo

Indicação de entrada

Placa de intinerário lateral
Indicação de
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4444 44444444 4444

Numeração
seqüencial
do veículo

Numeração
seqüencial
do veículo

Número do
alvará

Número do
alvará

MANTENHA DISTÂNCIA

T R A N S P O R T E

ESPECIAL
PREFEITURA DE SÃO PAULO



– Nas laterais: abaixo da última janela.
– Na traseira: no lado esquerdo do veículo.

Notas sobre a Portaria SMT/GAB n. 87/96
[1] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

[2] Vide Lei Municipal n. 19.795, de 18 de junho de 1984, à pág. 753.

[3] Vide Lei Municipal n. 10.012, de 13 de dezembro de 1985, à pág. 755.

LEI N. 12.044,
DE 17 DE ABRIL DE 1996
INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A SEMANA DA BICICLETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que, nos termos do disposto no inciso I do artigo 84 da Resolução n. 2/91, a Câ-
mara Municipal de São Paulo decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de São Paulo, a Semana da Bicicleta, a ser
comemorada, anualmente, na segunda semana de julho.

Art. 2º O evento ora instituído passa a integrar o calendário oficial da Cidade de São Paulo.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua publicação.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

DECRETO N. 36.071,
DE 9 DE MAIO DE 1996
INSTITUI, NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
MODALIDADE COMUM, SERVIÇO DESTINADO A ATENDER PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e

Considerando os termos da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991,[1] que dispõe sobre o Sis-
tema Municipal de Transportes Urbanos, e da sua regulamentação, através do Decreto n.
29.945, de 25 de julho de 1991;[2]

Considerando a necessidade de regulamentar o disposto na Lei n. 11.602, de 12 de julho de
1994,[3] de forma a garantir um serviço de transporte público com segurança, conforto e que
confira maior autonomia às pessoas com mobilidade reduzida;

Considerando, ainda, a necessidade de aprimorar os serviços e ações que buscam melhorar
as oportunidades e condições de acessibilidade para as pessoas que têm grandes prejuízos
de sua mobilidade, decreta:
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Art. 1º Fica instituído, integrando o Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, Modali-
dade Comum, serviço destinado a atender, exclusivamente, às pessoas portadoras de defi-
ciência motora, mental e múltipla, temporária ou permanente, em alto grau de dependência.
Parágrafo único. O serviço regulamentado por este Decreto será executado conforme normas
estabelecidas no artigo 3º e seguintes da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991, passando a
integrar os contratos firmados pela São Paulo Transporte S/A. para a execução da operação
no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, Modalidade Comum, e de acordo com a
programação a ser fixada em função das necessidades e demandas específicas.
Art. 2º O planejamento, organização, controle e fiscalização do serviço estabelecido por
este Decreto serão de competência da Secretaria Municipal de Transportes, que poderá, por
ato do Secretário, delegar, total ou parcialmente, sua execução à São Paulo Transporte S/A.
Art. 3º O serviço será operado com veículos do tipo “van”, perua ou similar, devidamente adap-
tados para o transporte confortável e seguro de passageiros ambulantes ou semi-ambulantes.
Parágrafo único. A adaptação dos veículos, bem como as características dos equipamentos
auxiliares e complementares necessários ao serviço, serão definidas em conformidade com as
normas vigentes e de acordo com as especificações a serem estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Transportes.
Art. 4º Os veículos destinados ao serviço, constituindo frota especial integrante dos lotes de ser-
viços, estarão sujeitos, além dos requisitos peculiares ao serviço, às condições de operação, ma-
nutenção e remuneração dos contratos de serviço do Sistema de Transporte Público por Ônibus.
Art. 5º Serão usuários do serviço de que trata este Decreto, as pessoas portadoras de defi-
ciência física que não apresentem condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos
meios de transporte convencionais ou que manifestem grandes restrições ao acesso e uso de
equipamentos urbanos.
§ 1º Os usuários deverão ser individualmente reconhecidos, habilitados e cadastrados como
clientela potencial do serviço, e terão identificados os seus principais destinos e pólos das viagens.
§ 2º O cadastro deverá ser efetuado pelo Programa de Atendimento à Pessoa Deficiente –
PRODEF, vinculado à Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar Social – FABES, com a co-
laboração do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente e de instituições e organizações reco-
nhecidamente dedicadas à promoção de pessoas com mobilidade reduzida.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Transportes e a São Paulo Transporte S/A. deverão esta-
belecer diretrizes e desenvolver estudos para a implementação de medidas e programas de
intervenção na área de transportes públicos, com o objetivo de buscar a igualdade de condi-
ções para a vida independente das pessoas com mobilidade reduzida, especialmente em re-
lação à utilização dos seguintes equipamentos urbanos:

I – Sistema de Transporte Acessível – Integração entre os sistemas de transporte aces-
síveis, Sistema de Corredores e Terminais de Integração, linhas de ônibus especiais,
e o serviço ora instituído, no âmbito municipal, e, ainda, o sistema de integração com
o transporte metroviário;

II – Veículos Acessíveis – Adaptação de, no mínimo, 400 (quatrocentos) veículos opera-
cionais do Sistema Municipal de Transportes Coletivos, que deverão conter disposi-
tivos apropriados para o embarque, desembarque e viagem confortável e segura de
pessoas portadoras de deficiência e restrições físicas;

III – Sistema de Comunicação – Adequação dos dispositivos de comunicação sonoros e
luminosos às condições de deficiência sensoriais, auditivas e visuais da população.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação as disposições em contrário.
Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 36.071/96
[1] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

[2] Vide Decreto Municipal n. 29.945, de 25 de julho de 1991, à pág. 858.

[3] Vide Lei Municipal n. 11.602, de 12 de julho de 1994, à pág. 887.
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DECRETO N. 36.072,
DE 9 DE MAIO DE 1996
INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:

Art. 1º Fica instituída, diretamente subordinada à Secretaria da Habitação e Desenvolvimen-
to Urbano – SEHAB, a Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, para a elaboração de
normas, fiscalização e controle da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física
a edificações, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos.

Art. 2º A Comissão ora instituída será integrada por 11 (onze) membros, designados pelo
Prefeito, a saber:

I – um representante do Gabinete do Prefeito/Secretaria do Governo Municipal – SGM;
II – um representante da Secretaria das Administrações Regionais – SAR;
III – um representante da Secretaria de Vias Públicas – SVP;
IV – um representante da Secretaria Municipal de Transportes – SMT;
V – dois representantes da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB;
VI – um representante da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET;
VII – um representante da São Paulo Transporte – SPTrans;
VIII – um representante da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB;
IX – um representante do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente – CMPD;
X – um representante do Centro de Vida Independente de São Paulo – CVI/SP.

Parágrafo único. Cada representante terá um suplente.

Art. 3º A Comissão será presidida por um dos representantes da Secretaria da Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEHAB, designado pelo Titular da Pasta.

Art. 4º Constituem atribuições da Comissão:
I – elaboração de normas relativas à matéria de sua competência, especialmente pro-

pondo planos integrados de acessibilidade, envolvendo a intervenção das várias Se-
cretarias Municipais;

II – fiscalização e controle da fiscalização da aplicação das normas legais do Município,
a saber:
a. indicação da situação de infração à norma e acionamento das unidades compe-

tentes da Prefeitura para aplicação das penalidades previstas;
b. exame das irregularidades da edificação, quanto à acessibilidade da pessoa por-

tadora de deficiência física.
III – apresentação de propostas de intervenção nas vias públicas, compreendendo sina-

lização, rebaixamento de guias e regularização do pavimento do passeio público;
IV – providências para adaptação da frota de transporte público, inclusive táxis, de forma

a permitir o acesso pela pessoa portadora de deficiência;
V – providências objetivando a reserva de locais para estacionamento, na área central e

nas áreas de maior concentração de comércio e serviços, incluindo áreas de estacio-
namento controlado – zonas azuis;

VI – providências visando à garantia para uso de vias de acesso restrito;
VII – elaboração de programa para cadastramento e expedição de credencial, de forma a

permitir a identificação da pessoa portadora de deficiência;
VIII – efetivação da cobrança de ações do Poder Público e do particular, para implemen-

tação das normas definidas pela Comissão.

Art. 5º A locação ou a renovação de contratos de locação de imóveis destinados a abrigar re-
partições públicas municipais deverá ser objeto do prévio exame da CPA, exclusivamente para
verificação do atendimento às disposições do artigo 4º da Lei n. 11.345, de 14 de abril de 1993.
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Art. 6º A CPA divulgará sua atuação, de forma a maximizar o atendimento às normas de
acessibilidade.

Art. 7º A Comissão poderá celebrar Termos de Cooperação Técnica com entidades nacio-
nais e internacionais, para troca de experiência na área de sua atuação.

Art. 8º A Comissão poderá solicitar a colaboração de servidores de unidades da Prefeitura,
quando necessário à consecução de seus fins.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

DECRETO N. 36.073,
DE 9 DE MAIO DE 1996
DISPÕE SOBRE A RESERVA DE VAGA NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS PAGOS, TIPO ZONA AZUL,
PARA VEÍCULOS DIRIGIDOS OU CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA AMBULATORIAL, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:

Art. 1º Ficam criadas, nos estacionamentos rotativos pagos, tipo Zona Azul, vagas rotativas
especiais para o estacionamento exclusivo de veículos dirigidos ou conduzindo pessoas por-
tadoras de deficiência ambulatorial.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se portadora de deficiência ambulatorial:
a. a pessoa com incapacidade motora autônoma permanente nos membros inferiores (MMII)

ou membros superiores e inferiores (MMSS/MMII), que a obrigue a utilizar, temporária ou
permanentemente, cadeira de rodas, aparelhagem ortopédica ou próteses;

b. a pessoa com incapacidade motora autônoma decorrente de incapacidade mental.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Transportes – SMT, através do Departamento de Operação
do Sistema Viário – DSV, estabelecerá normas e procedimentos visando à adequação e exe-
qüibilidade da reserva de vagas de que trata este Decreto.

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotação orça-
mentária própria.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

LEI N. 12.076,
DE 13 DE JUNHO DE 1996
DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE VALES-TRANSPORTE SEM VALOR FACIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 22 de maio de 1996, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O vale-transporte será emitido na forma de bilhetes, sem qualquer valor facial.
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Art. 2º O vale-transporte de que trata esta Lei terá validade por prazo indeterminado, para
efeito de pagamento de passagem, sem qualquer acréscimo.

Art. 3º O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data
de sua publicação.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações or-
çamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

PORTARIA SMT/GAB N. 153,
DE 12 DE JUNHO DE 1996
DETERMINA À SPTRANS A ELABORAÇÃO DO “MANUAL DOS PADRÕES TÉCNICOS DE VEÍCULOS”

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando os termos da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991,[1] que dispõe sobre o Sis-
tema Municipal de Transportes Urbanos, atribuindo a esta Secretaria, competência exclusiva
para gerenciar aquele Sistema;

Considerando que o Decreto n. 29.945, de 25 de julho de 1991,[2] regulamentador do diplo-
ma legal mencionado, estabelece em seu artigo 8º, inciso V, que esta Pasta é responsável pela
inclusão/exclusão e definição das especificações técnicas de veículos;

Considerando os constantes avanços da engenharia veicular e a necessidade de dispor aos
usuários, ônibus e equipamentos modernos, dotados de tecnologia avançada, como forma de
garantir o máximo conforto e segurança; e

Considerando a necessidade de caracterizar e padronizar os ônibus a serem vinculados ao
Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo, resolve:
1. As especificações técnicas dos veículos, previstas no inciso V do artigo 8º do Decreto n.

29.945/91, serão definidas pela São Paulo Transporte S/A. – SPTrans.
2. Caberá à SPTrans, elaborar o “Manual dos Padrões Técnicos de Veículos”, instrumento

obrigatório a ser seguido na construção e inclusão de ônibus ao Sistema de Transporte Co-
letivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo.

3. A partir de 60 dias da publicação desta Portaria, em todo acréscimo ou renovação de frota por
veículos “novos”, deverão ser adotadas as especificações técnicas contidas no Manual referi-
do no item anterior, devendo as Empresas Operadoras e Fabricantes solicitá-lo à SPTrans.

4. Quando da inclusão de ônibus “usados” ao Sistema, também deverão ser adotadas espe-
cificações técnicas da SPTrans, definidas com base nas legislações específicas à época de
fabricação destes veículos.

5. Na necessidade de atualização das especificações técnicas ou implementação de novas tecno-
logias aos ônibus e equipamentos veiculares, a SPTrans deverá analisar previamente as propos-
tas, para eventual aprovação e aplicação ao Sistema de Transporte da Cidade de São Paulo.

6. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Notas sobre a Portaria SMT/GAB n. 153/96
[1] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.

[2] Vide Decreto Municipal n. 29.945, de 25 de julho de 1991, à pág. 858.
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LEI N. 12.081,
DE 13 DE JUNHO DE 1996
DISPÕE SOBRE A COLOCAÇÃO DE MAPA DA REGIÃO DE VIZINHANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DOS POSTOS

DE GASOLINA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 22 de maio de 1996, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os postos de gasolina da Cidade de São Paulo devem fixar nas suas dependências
mapa da região de vizinhança correspondente, a fim de facilitar a localização dos motoristas
e da população em geral.

§ 1º Os postos de gasolina atingidos por esta Lei são preferencialmente aqueles que:
I – possuem área mínima de 900 (novecentos) m2;
II – encontram-se localizados em corredores e avenidas.

§ 2º É facultado aos demais postos, na medida de suas possibilidades econômicas, atender
ao disposto no caput deste artigo.

§ 3º Os mapas da região de vizinhança aos postos de gasolina devem ser fixados em local de
fácil acesso e boa iluminação, em escala 1:100.

Art. 2º O display para colocação destes mapas pode conter publicidade, desde que a área
ocupada por esta seja de 1:10 da informação transmitida.

Art. 3º Os órgãos competentes da Administração Pública devem:
I – fornecer informação sobre a circulação do trânsito local a ser incluída na orientação

dos municípios;
II – fiscalizar a execução desta Lei conforme regulamentação.

Art. 4º O descumprimento desta Lei resulta em multa no valor de 1.000 (um mil) UFIR’s aos
proprietários de postos de gasolina, sendo esta aumentada em 100% no caso de reincidência.

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

LEI N. 12.117,
DE 28 DE JUNHO DE 1996
DISPÕE SOBRE O REBAIXAMENTO DE GUIAS E SARJETAS PARA POSSIBILITAR A TRAVESSIA DE

PEDESTRES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 12 de junho de 1996, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Público Municipal promoverá o rebaixamento de guias e sarjetas em todas
as esquinas e faixas de pedestres do Município de São Paulo com a finalidade de possibilitar
a travessia de pedestres portadores de deficiências físicas.
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Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo serão priorizados:
I – terminais rodoviários e ferroviários;
II – serviços de assistência à saúde;
III – serviços educacionais;
IV – praças e centros culturais;
V – centros esportivos;
VI – conjuntos habitacionais;
VII – principais vias.

Art. 2º Os editais da licitação para pavimentação, recapeamento, instalação ou reforma de
guias e sarjetas deverão, obrigatoriamente, conter o previsto nesta Lei.

Art. 3º A partir da entrada em vigor desta Lei, o Executivo deverá manter programa para cor-
rigir a ausência de rebaixamento nas vias existentes.

Parágrafo único. A execução dos rebaixamentos dos pontos priorizados nesta Lei deverá ser
realizada no prazo máximo de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua publicação.

Art. 4º Os rebaixamentos de guias e sarjetas deverão ser identificados através da colocação
de Símbolo Internacional de Acesso, conforme o disposto no inciso XXV do artigo 4º da Lei
Federal n. 7.405, de 12 de novembro de 1985.

Art. 5º O Conselho Municipal da Pessoa Deficiente deverá participar da implementação des-
ta Lei, fiscalizando os padrões de qualidade dos rebaixamentos e as prioridades estabeleci-
das no parágrafo único do artigo 1º.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das verbas pró-
prias do Orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

LEI N. 12.140,
DE 5 DE JULHO DE 1996
ACRESCENTA ARTIGO E ALTERA A REDAÇÃO, INTRODUZINDO PARÁGRAFOS, 
DO ARTIGO 1º DA LEI N. 10.950[1], DE 24 DE JANEIRO DE 1991

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 25 de junho de 1996, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte lei,

Art. 1º O artigo 1º da Lei n. 10.950, de 24 de janeiro de 1991 passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“As empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo integrantes do Sistema Muni-
cipal de Transporte Coletivo deverão substituir seus veículos movidos a diesel ou converter
seus motores por outros movidos a gás natural”.

§ 1º Nos dois primeiros anos de vigência desta Lei a conversão ou substituição dos veículos
de que trata o caput deste artigo deverá efetuar-se à proporção de 5% a.a. (cinco por cento
ao ano) da frota diesel existente no período anterior, elevando-se para 10% a.a. (dez por cen-
to ao ano) a partir do terceiro ano da vigência desta Lei.

§ 2º Caberá ao Executivo, observados os prazos fixados pela presente Lei, a avaliação técni-
ca da implantação do combustível natural de que trata esta Lei podendo, justificadamente, re-

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1996

940 O



duzir ou aumentar em até 50% (cinqüenta por cento) a quantidade de veículos a serem con-
vertidos ou substituídos fixada no parágrafo anterior.

Art. 2º O descumprimento ao disposto nesta Lei ensejará multa trimestral de 2.500 (duas mil
e quinhentas) UFIRs por veículo não convertido, aplicada à empresa prestadora do serviço de
transporte coletivo.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das verbas or-
çamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre a Lei n. 12.140/96
[1] Vide Lei Municipal n. 10.950, de 24 de janeiro de 1991, à pág. 843.

PORTARIA SMT/GAB N. 182,
DE 11 DE JULHO DE 1996[1]

REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE LOTAÇÃO

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que o Decreto n. 28.570, de 28 de fevereiro de 1990,[2] autorizou o serviço de
transporte de passageiros, através de lotação a ser prestado por “peruas” ou outros veículos
sem taxímetro;

Considerando que, de acordo com o artigo 2º, do mesmo Decreto, compete à Secretaria Mu-
nicipal de Transportes – SMT editar as normas e diretrizes indispensáveis à efetiva prestação
dos serviços de transporte de passageiros através de lotação, resolve:

Art. 1º O serviço de transporte de passageiros, através de lotação, autorizado pelo Decreto
n. 28.570, de 28.02.90, poderá ser executado por condutor habilitado autônomo, mediante
prévio credenciamento pelo Departamento de Transportes Públicos – DTP da Secretaria Mu-
nicipal de Transportes – SMT, atendidas as condições desta Portaria e as normas estabeleci-
das pelo Código Nacional de Trânsito e seu regulamento.

Art. 2º O serviço de que trata o item anterior será executado dentro do Município de São
Paulo, através de linha regular, com pontos inicial e final, tarifa e itinerário estabelecidos atra-
vés de Portarias, devendo, inclusive, fixar o número de operadores para cada linha.

Parágrafo único. A parada do veículo ao longo do itinerário das linhas deverá limitar-se ao tem-
po de embarque ou desembarque dos passageiros e em locais que não infrinjam o disposto
no Código Nacional de Trânsito e legislação complementar.

Art. 3º Competirá ao Departamento de Transportes Públicos a criação, extinção e a alte-
ração de linhas a autorização de veículos para operar no sistema; bem como a edição de
normas complementares com a finalidade de possibilitar a efetiva operacionalização dessa
modalidade.

Art. 4º O condutor credenciado e respectivo veículo só poderão operar uma única linha, es-
pecificada no respectivo credenciamento, sendo essa de caráter pessoal e intransferível, fican-
do vedado o uso do veículo credenciado para outra atividade remunerada e a concessão de
credencial para quem já seja permissionário de outra modalidade de transporte público.
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Art. 5º Excepcionalmente, o condutor credenciado para a linha regular poderá ser autoriza-
do a operar linha eventual e temporária, estabelecida para atender a eventos esportivos, cul-
turais e emergenciais.

Art. 6º O veículo a ser utilizado no serviço de que trata esta Portaria deverá atender às exi-
gências estabelecidas no Código Nacional de Trânsito, Regulamento do Código e Resoluções
do CONTRAN, ser de modelo previamente aprovado pelo Departamento de Transportes Pú-
blicos e apresentar as seguintes características:

I – ser do tipo “peruas” ou assemelhados, com no mínimo 3 portas laterais, possuir ca-
bine fechada com vidros e ser apropriada para o transporte de passageiros;

II – ter capacidade para no mínimo 9 e no máximo 16 passageiros, incluindo o motorista;
III – ser da categoria aluguel;
IV – estar em perfeito estado de funcionamento, conservação e higiene, e ser adequado

para o transporte de passageiros, devidamente comprovado através vistoria realiza-
da pelo Departamento de Transportes Públicos;

V – ser de modelo previamente aprovado e com no máximo 10 anos fora o ano de fabricação;
VI – não possuir películas, cortinas ou outros dispositivos semelhantes, afixados nos vi-

dros e janelas;
VII – atender as Normas de Comunicação Visual, de acordo com o estabelecido pelo De-

partamento de Transportes Públicos e a pintura básica na cor branca ou bege, em
toda parte externa da carroceria.

§ 1º Os veículos já autorizados a prestar serviços de lotação, na data da publicação desta
Portaria e que não se enquadrarem no estabelecido nos incisos V e VII deste artigo, deverão
ser substituídos obrigatoriamente no exercício de 1998, por ocasião da renovação da res-
pectiva credencial.

§ 2º Poderá ser utilizado neste serviço veículo adquirido através de arrendamento mercantil ou
leasing, desde que o interessado no credenciamento figure como único arrendatário perante
a instituição financeira.

Art. 7º A substituição do veículo autorizado, indicado na credencial, somente poderá ser fei-
ta por outro de fabricação mais recente, observadas as exigências da legislação pertinente e
o disposto no artigo 6º.

Parágrafo único. Em caráter excepcional e a critério do Departamento de Transportes Públi-
cos, o estabelecido no caput deste artigo poderá ser dispensado quando a substituição for
motivada por roubo, furto ou perda total do veículo, devidamente comprovado.

Art. 8º Na hipótese de depósito das placas do veículo utilizado no serviço de lotação, essa
só será permitida pelo prazo máximo de 90 dias, após o que será cancelada automaticamen-
te a respectiva credencial, respeitando a validade da credencial.

Art. 9º Para obter o credenciamento o interessado deverá apresentar o comprovante de
aprovação do veículo em vistoria, juntamente com os originais e uma cópia dos seguintes
documentos:

I – requerimento DTP/Guia de Arrecadação indicando a linha de seu interesse e com-
provando o recolhimento dos preços públicos devidos;

II – cédula de identidade – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
III – Carteira Nacional de Habilitação – CNH em vigor, de categoria compatível com a capa-

cidade do veículo a ser conduzido, expedida ou registrada pelo DETRAN de São Paulo;
IV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, em seu nome, Nota Fis-

cal se for veículo zero quilômetro ou CRV com transferência autorizada e firma reco-
nhecida ou na forma do § 2º, do artigo 6º;

V – IPVA em vigor;
VI – inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários e o comprovante de quitação

anual no caso de renovação;
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VII – comprovante de residência atualizado;
VIII – certidão de distribuição criminal e da Vara das Execuções Criminais da Comarca de

São Paulo com as devidas certidões explicativas quando houver anotação;
IX – Apólice de Seguro ou comprovante de pagamento equivalente a favor de passagei-

ros e de terceiros no valor mínimo de 7.000,00 UFIR’s;
X – comprovante de conclusão do curso de treinamento e orientação, reconhecido pela

SMT/DTP, expedido há menos de 1 ano.

Parágrafo único. Será negado o credenciamento e a renovação para o condutor cujas certi-
dões apresentarem condenação:
a. por crime doloso contra a pessoa, o patrimônio, os costumes e a família;
b. por crime culposo, se reincidente num período de cinco anos;
c. por contravenção penal dolosa contra a pessoa, o patrimônio e a incolumidade pública;
d. por crime tipificado na lei antitóxico.

Art. 10. Aprovada a documentação mencionada no artigo anterior, o interessado deverá
apresentar-se no DETRAN, munido da guia de arrecadação/protocolo devidamente chancela-
da pelo Departamento de Transportes Públicos, para promover o registro do veículo na cate-
goria, para transporte de passageiro por lotação.

Art. 11. Após o registro pelo DETRAN, o interessado deverá apresentar o veículo ao Depar-
tamento de Transportes Públicos, juntamente com o Certificado de Registro de Veículo – CRV
e Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo – CRLV, para vistoria final e obtenção
do respectivo comprovante de aprovação do veículo em vistoria, não podendo para tal ultra-
passar 30 dias da data protocolada no documento do inciso I, do artigo 9º.

Parágrafo único. No caso de leasing deverá ser apresentado o Certificado de Registro de Li-
cenciamento de Veículo – CRLV, juntamente com o contrato de arrendamento mercantil.

Art. 12. Satisfeitas as exigências previstas nesta Portaria será expedida a Credencial pelo
prazo de um ano, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério do Departamento de
Transportes Públicos e do Regulamento de Infrações.

Art. 13. A renovação da Credencial deverá ser solicitada anualmente pelo condutor a partir
dos trinta dias que antecedem seu vencimento.

§ 1º Não sendo revalidada até 30 dias após a data fixada para vencimento, a credencial ficará
automaticamente cancelada, comunicando-se o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

§ 2º Para renovação do credenciamento, deverão ser apresentados os requisitos previstos no
artigo 9º, no que couber, e Requerimento DTP/Guia de Arrecadação solicitando a renovação
com aprovação do veículo em vistoria e recolhimento do devido preço público.

Art. 14. Os autorizados para o serviço de lotação ficarão sujeitos às infrações previstas no
Regulamento de Infrações para o Transporte por Lotação sem Taxímetro – RIL, que se classi-
ficam em Advertência, Suspensão, Apreensão e Descredenciamento.

Art. 15. Ocorrendo o descredenciamento somente poderá ser pleiteada nova credencial de-
corridos 3 anos.

Parágrafo único. Havendo o descredenciamento o Departamento de Transportes Públicos co-
municará ao DETRAN, para o que couber.

Art. 16. Ocorrendo invalidez ou incapacidade que impossibilite a prestação de serviço devi-
damente comprovada por documento hábil, o motorista credenciado poderá indicar outro
condutor para dirigir o veículo enquanto perdurar a inatividade, preenchidos os requisitos pre-
vistos no artigo 9º, no que couber, e não possua credencial em seu nome.

Art. 17. Ao espólio, à viúva e aos herdeiros de motoristas autônomos é assegurado o direito
de indicar condutor para dirigir o veículo desde que preencha os requisitos previstos no arti-
go 9º, no que couber.
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Art. 18. Será negada a credencial ao motorista interessado que tiver sido cassado ou des-
credenciado em outra modalidade de transporte público ou que apresente anotação desabo-
nadora grave a critério do Departamento de Transportes Públicos.

Art. 19. Não será expedida ou renovada a credencial a quem esteja em débito com o Muni-
cípio por falta de pagamento de tributos próprios da atividade ou multas que digam respeito
ao veículo ou ao serviço permitido, até que se comprove a quitação.

Art. 20. A cobrança da tarifa desse sistema deverá ser efetuada pelo próprio motorista cre-
denciado, ficando vedada a utilização de outra pessoa como cobrador.

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Transportes
Públicos.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário em especial a Portaria SMT/GAB n. 19/94.

Notas sobre a Portaria SMT/GAB n. 182/96
[1] Revoga a Portaria SMT/GAB n. 19, de 5 de março de 1994.

[2] Vide Decreto Municipal n. 28.570, de 28 de fevereiro de 1990, à pág. 835.

LEI N. 12.153,
DE 29 DE JULHO DE 1996
DISCIPLINA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS QUE PREJUDIQUEM A LIVRE CIRCULAÇÃO DOS

VEÍCULOS AUTOMOTORES NA AVENIDA PAULISTA

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 25 de junho de 1996, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Toda manifestação pública na Avenida Paulista, que prejudique a livre circulação de
veículos automotores, dependerá de prévio aviso à Companhia de Engenharia de Tráfego do
Município de São Paulo – CET.

§ 1º O prévio aviso será feito pelos organizadores da manifestação (vetado), informando a
data, o horário e o trecho a ser utilizado.

§ 2º A CET adotará as medidas necessárias.

Art. 2º É desnecessário o prévio aviso previsto no artigo anterior, quando as manifestações
ocorrerem aos sábados, domingos e feriados, bem como nos dias úteis, das 21:00 horas até
às 7:00 horas do dia seguinte.

Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo o Executivo regu-
lamentá-la no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.
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LEI N. 12.156,
DE 1º DE AGOSTO DE 1996
REGULAMENTA A EXPLORAÇÃO PELA INICIATIVA PRIVADA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 25 de junho de 1996, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Executivo através de permissão de uso legará à iniciativa privada, a exploração de
sanitários públicos, sem ônus para o Município.

Art. 2º A localização dos sanitários objeto de permissão será estabelecida pelo Executivo,
em locais de grande afluxo de pessoas.

Art. 3º Nos pontos inicial e final de ônibus urbano ou interurbano as concessionárias ou per-
missionárias deverão instalar sanitários públicos, podendo explorá-los na forma do disposto
nesta Lei, franqueando o seu uso aos seus empregados.

Parágrafo único. Quando se tratar de estação terminal ou de transbordo, com várias linhas
usuárias, a instalação dos sanitários públicos será obrigatória e de responsabilidade solidária
das empresas usuárias na proporção de um sanitário para cada 10 (dez) linhas ou fração e
sua operacionalização será objeto do decreto regulamentador.

Art. 4º O projeto construtivo obedecerá preferencialmente a uma padronização e suas ca-
racterísticas gerais obedecerão a normas fixadas pelo Executivo.

Art. 5º O uso pelo público dos sanitários objeto desta Lei poderá ser feito através de cobrança
de tarifa, a qual será fixada pelo Executivo.

Art. 6º O permissionário poderá explorar publicidade nos sanitários públicos, mediante cri-
térios fixados pelo Executivo.

Art. 7º O Executivo estabelecerá sistemas de fiscalização, visando garantir a higiene e lim-
peza dos sanitários bem como condições mínimas para sua operacionalização.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada em
até 90 (noventa) dias de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

DECRETO N. 36.296,
DE 7 DE AGOSTO DE 1996
REGULAMENTA A LEI N. 12.140, DE 5 DE JULHO DE 1996,[1] E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto na Lei n. 12.140, de 5 de julho de 1996;

Considerando que a qualidade do ar de São Paulo tem atingido níveis críticos de poluentes;

Considerando que os benefícios advindos do uso do gás natural justificam sua imediata im-
plantação como combustível automotor;

Considerando, ainda, que o número de variáveis e agentes envolvidos no processo de subs-
tituições dos ônibus ou motores demandam providências de ordem técnica, estudos e plane-
jamento das conversões e avaliação de impacto nos custos do sistema, decreta:
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Art. 1º A alteração do combustível dos veículos que operam no Sistema Municipal de Trans-
porte Coletivo, prevista no artigo 1º da Lei n. 12.140, de 5 de julho de 1996, será precedida,
em qualquer de suas etapas, por um Plano de Alteração de Combustível – PAC.

§ 1º O PAC será elaborado pela São Paulo Transporte S/A., órgão gestor dos Transportes Pú-
blicos do Município, em articulação com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambien-
te, com cronologia tal que possibilite a implementação da citada lei, a partir de 1997.

§ 2º O PAC considerará as múltiplas variáveis para a consecução das metas e os vários órgãos
envolvidos nos âmbitos federal, estadual e municipal, bem como a legislação pertinente.

§ 3º O PAC deverá priorizar os aspectos de disponibilidade e proximidade de redes de gás,
os tipos de equipamentos rodantes e demais aspectos técnicos e de segurança.

§ 4º O PAC conterá informações dos lotes, linhas, quantidades e tipo de veículos a gás que
substituirão os a diesel.

Art. 2º A São Paulo Transporte S/A. expedirá Ordens de Serviço às empresas por ela con-
tratadas para a operação do Sistema Municipal de Transporte Coletivo, na modalidade co-
mum, de forma a dar cumprimento às metas estabelecidas no artigo 1º da Lei n. 12.140, de
5 de julho de 1996, e em conformidade com o PAC.

§ 1º Caso ocorram dificuldades de implantação de infra-estrutura de abastecimento de gás
uniformemente para todos os lotes que compõem a frota, poderá haver compensações entre
lotes, desde que não se alterem as metas estabelecidas.

§ 2º Será exigido, das empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo, um programa
de treinamento para técnicos e pessoal de operação e manutenção.

Art. 3º A avaliação técnica prevista no artigo 1º, § 2º, da Lei n. 12.140, de 5 de julho de
1996, será efetuada pela Secretaria Municipal de Transportes, através da São Paulo Transpor-
te S/A. e pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, respeitados os respectivos
campos de competência.

Parágrafo único. A avaliação técnica se dará após a implantação de cada etapa, ou seja, após
a operacionalização de cada percentual anual, conforme artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.140, de
5 de julho de 1996.

Art. 4º Os veículos ou motores a gás natural, originais de fábrica, deverão conter, no Manual do
Proprietário ou documento que o integre, para efeito de acompanhamento e controle, os valores
máximos de emissão dos poluentes: monóxido de carbono (CO); hidrocarbonetos (HC); óxidos
de nitrogênio (NOx); ruído e outras informações, em conformidade com a Lei Federal n. 8.723, de
28 de outubro de 1993, as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em con-
sonância com o Programa Nacional de Controle da Poluição por Veículos Automotores –
PROCONVE, respeitado o sistema metrológico em vigor no Brasil.

§ 1º O Manual do Proprietário ou documento que o integre, para veículos ou motores discrimi-
nados no caput deste artigo, deverá conter, dentre outras, informações sobre o sistema de ar-
mazenamento e alimentação de gás, apresentando o desenho isométrico da tubulação de alta
pressão, especificação técnica de válvulas, equipamentos e materiais utilizados, bem como as
seguintes especificações dos cilindros de alta pressão:
a. fabricante;
b. lote de fabricação;
c. número de série;
d. capacidade hidráulica, por cilindro e total;
e. data de fabricação;
f. data da instalação;
g. data da primeira reinspeção;
h. pressão de trabalho.
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§ 2º Todas as informações sobre o sistema de armazenamento, alimentação e dispositivos de
segurança deverão estar referenciadas ao respectivo número de chassi de instalação.

§ 3º Será de integral responsabilidade do proprietário do veículo o cumprimento dos prazos
de reinspeção dos cilindros de alta pressão.

Art. 5º Fica autorizada a transformação ou conversão, para motores ciclo Otto a gás natu-
ral, de motores ciclo Diesel em uso.

§ 1º A transformação ou conversão dos motores de que trata o caput deste artigo, deverá es-
tar devidamente homologada pelos órgãos competentes ou entidades delegadas por esses
órgãos, para os níveis de emissões, ruídos e condições estruturais e de armazenamento de
gás natural no veículo, bem como ter regularizado o respectivo Certificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículos.

§ 2º O veículo que utilizar motor transformado ou convertido deverá atender a todas as exigên-
cias previstas para veículos originais de fábrica, conforme previsto no artigo 4º, caput e §§ 1º,
2º e 3º, deste Decreto.

§ 3º Os veículos transformados ou convertidos para gás natural, que admitirem funcionamento
alternado com outros combustíveis, quando circularem com combustível diferente do gás natu-
ral estarão sujeitos à penalidade de que trata o artigo 2º da Lei n. 12.140, de 5 de julho de 1996.

Art. 6º Compete à Empresa Gestora dos Transportes Públicos do Município – São Paulo
Transporte S/A., a aplicação das penalidades previstas no artigo 2º da Lei n. 12.140, de 5 de
julho de 1996, e no § 3º, do artigo 5º, deste Decreto.

Art. 7º Os veículos e/ou motores importados em razão da necessidade de cumprir as me-
tas estabelecidas no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.140, de 5 de julho de 1996, deverão atender
a todas as exigências para veículos originais de fábrica, conforme previsto no artigo 4º e seus
parágrafos e as prescritas para motores transformados ou convertidos, consoante disposto
no artigo 5º e seus parágrafos, todos deste Decreto.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 36.296/96
[1] Vide Lei Municipal n. 12.140, de 5 de julho de 1996, à pág. 940.

LEI N. 12.157,
DE 9 DE AGOSTO DE 1996
INTRODUZ ALTERAÇÕES NO “PROGRAMA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO”,
INSTITUÍDO PELA LEI N. 11.733, DE 27 DE MARÇO DE 1995,[1] E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 8 de agosto de 1996, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a antecipar o cronograma de implantação do “Programa de
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso”, instituído pela Lei n. 11.733, de 27 de março de 1995.

Art. 2º Os veículos que em razão de sua destinação ou emprego devam circular com maior
intensidade poderão ser obrigados a se submeter a mais de uma inspeção anual.

Art. 3º O proprietário que circular com veículo, sem a devida certificação ambiental na for-
ma estabelecida pela Prefeitura, sofrerá a aplicação de multa no valor de 300 (trezentas) Uni-
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dades Fiscais de Referência – UFIRs, por evento, sem prejuízo das sanções de trânsito apli-
cáveis e das restrições ao licenciamento anual de veículos.

§ 1º Os débitos oriundos da aplicação das penas previstas nesta Lei serão inscritos como dí-
vida ativa do Município.

§ 2º As penalidades referidas nesta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades competen-
tes, vinculados à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, Departamento
de Operação do Sistema Viário – DSV e Companhia de Engenharia de Tráfego – CET.

Art. 4º Poderá ser adotado, a critério da autoridade, sistema eletrônico de fiscalização de
veículos.

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamen-
tárias próprias.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre a Lei n. 12.157/96
[1] Vide Lei Municipal n. 11.733, de 27 de março de 1995, à pág. 894.

DECRETO N. 36.305,
DE 13 DE AGOSTO DE 1996
REGULAMENTA A LEI N. 11.733, DE 27 DE MARÇO DE 1995,[1] QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO

PROGRAMA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO, ALTERADA PELA LEI N. 12.157, 
DE 9 DE AGOSTO DE 1996[2]

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:

Art. 1º Fica definido que a frota alvo do Programa I/M – SP, para o exercício de 1997, será
composta por veículos fabricados a partir de 1999 até 1986, incluindo os extremos, de acor-
do com o artigo 5º da Lei n. 11.733, de 27 de março de 1995 e Resolução CONAMA n. 7/93.

§ 1º A frota alvo será composta por todos os veículos equipados com motores ciclo Otto e
Diesel; excetuando-se os veículos militares, agrícolas, de competição, tratores, máquinas de
terraplenagem e pavimentação.

§ 2º A frota alvo, que será inspecionada anualmente, deverá seguir os parâmetros definidos
no parágrafo único do artigo 5º da Lei n. 11.733/95, ficando dispensados da inspeção os veí-
culos novos, no ano do exercício do registro inicial (1º registro).

§ 3º A critério da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA e em função da
legislação pertinente, outros veículos poderão ser excluídos da composição da frota alvo, por
meio de Portaria.

§ 4º A ampliação da frota alvo, para os anos subseqüentes, será estabelecida em Portaria da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

Art. 2º A aprovação na inspeção realizada pelo Programa será atestada através de um cer-
tificado e um selo emitidos pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

§ 1º O referido selo será afixado no veículo, em local adequado e visível, a fim de facilitar a
fiscalização, cabendo ao proprietário a responsabilidade pela sua conservação durante o pe-
ríodo de validade.

§ 2º Para o veículo rejeitado ou reprovado, a Concessionária emitirá Relatório de Inspeção in-
dicando a razão da rejeição ou reprovação.
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Art. 3º O calendário para execução das inspeções e certificações de veículos da frota licen-
ciada no Município de São Paulo será definido anualmente, através de Portaria expedida pela
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

§ 1º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente deverá dar ampla divulgação a este
calendário, com adequada antecedência.

§ 2º A antecipação de que trata o artigo 1º da Lei n. 12.157, de 9 de agosto de 1996, será defi-
nida, com a devida antecedência, através de Portaria expedida pela Secretaria Municipal do Ver-
de e do Meio Ambiente, com base em estudos de viabilidade técnico-operacional e ambiental.

Art. 4º Os veículos componentes da frota de uso intenso referidos no artigo 2º da Lei n.
12.157, de 9 de agosto de 1996 são:

I – Ônibus (municipais de permissionárias, alternativos e especiais);
II – Táxis (de empresas, cooperativas e autônomos);
III – Lotação;
IV – Veículos de transporte escolar; e
V – Veículos pertencentes à frota de coleta de lixo que prestam serviços à Prefeitura do

Município de São Paulo e a terceiros.

§ 1º A partir de 1997, inclusive, a frota de uso intenso poderá ser obrigada a mais de uma ins-
peção anual, a critério da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, devendo haver
diferenciação na forma de identificação para a Certificação Ambiental.

§ 2º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente fará avaliações do Programa que
poderão implicar a ampliação da frota de uso intenso, visando atingir as metas ambientais
para a redução da emissão de poluentes.

Art. 5º Os procedimentos de inspeção e os padrões máximos de emissões de gases po-
luentes, particulares e ruídos, serão aqueles especificados através de Portaria expedida pela
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, em conformidade com o artigo 12 da Lei
Federal n. 8.723, de 28 de outubro de 1993, e com as normas gerais aplicáveis, estabeleci-
das pelas Resoluções pertinentes.

Art. 6º As multas previstas no artigo 3º da Lei n. 12.157, de 9 de agosto de 1996 são apli-
cáveis por dia de utilização irregular do veículo, limitadas ao máximo de 4 por mês.

§ 1º Os débitos oriundos da aplicação das multas deverão ser quitados no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados a partir de sua emissão.

§ 2º As multas serão processadas pela Companhia de Processamento de Dados do Municí-
pio de São Paulo – PRODAM.

Art. 7º O preço público a ser cobrado dos proprietários dos veículos, pela Concessionária,
devido à realização da inspeção, será divulgado, através de Portaria, pela Secretaria Munici-
pal do Verde e do Meio Ambiente.

Art. 8º O sistema eletrônico de fiscalização de veículos, previsto no artigo 4º da Lei n.
12.157, de 9 de agosto de 1996, poderá ser adotado, a critério da Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente.

Art. 9º Todo veículo que sofrer modificação na motorização, alterando ou não o combustível ori-
ginal, deverá, compulsoriamente, efetuar nova inspeção a fim de obter nova Certificação Ambiental.

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Notas sobre o Decreto n. 36.305/96
[1] Vide Lei Municipal n. 11.733, de 27 de março de 1995, à pág. 894.

[2] Vide Lei Municipal n. 12.157, de 9 de agosto de 1996, à pág. 947.
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DECRETO N. 36.329,
DE 22 DE AGOSTO DE 1996
REGULAMENTA A LEI N. 12.153, DE 29 DE JULHO DE 1996,[1] QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE

MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS QUE PREJUDIQUEM A LIVRE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES NA

AVENIDA PAULISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:

Art. 1º Toda manifestação pública na Avenida Paulista, que prejudique a livre circulação de veí-
culos automotores, dependerá de prévio aviso à Companhia de Engenharia de Tráfego – CET.

Art. 2º O prévio aviso previsto no artigo anterior será feito pelos organizadores da manifestação,
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias de sua realização, contendo as seguintes informações:

I – dia, horário e trecho a ser percorrido;
II – data, nome, endereço, telefone, horário comercial e assinatura da pessoa responsá-

vel pela sua organização;
III – número estimado de participantes, identificação de veículos automotores participan-

tes, e outros dados pertinentes.

Art. 3º Os organizadores da manifestação assinarão Termo de Compromisso, assumindo
pessoalmente a responsabilidade por danos ao patrimônio público e privado que eventual-
mente venham a ser cometidos pelos participantes do evento.

Art. 4º O Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV estabelecerá a forma e os re-
quisitos de protocolo do prévio aviso, bem como definirá os procedimentos que a Companhia
de Engenharia de Tráfego – CET seguirá para a adoção das medidas necessárias, incluindo o
planejamento, acompanhamento e operacionalização das manifestações públicas.

Art. 5º À Companhia de Engenharia de Tráfego – CET adotará as medidas necessárias e,
em especial:

I – analisará a conformidade do prévio aviso às disposições deste Decreto e da legisla-
ção pertinente e convocará o interessado para sanar eventuais omissões ou dúvidas;

II – elaborará estudos sobre o impacto do evento no trânsito e proporá ao organizador,
quando for o caso, alternativas de data, horários, trajetos, ocupação e demais carac-
terísticas do evento;

III – planejará a operacionalização do evento, conforme o prévio aviso, ou, quando for o
caso, conforme o combinado com os organizadores.

Art. 6º A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET encaminhará ao Diretor do Departa-
mento de Operação do Sistema Viário – DSV o prévio aviso, as manifestações técnicas e
eventuais alterações propostas em relação ao evento.

Art. 7º É competente para a adoção das providências previstas na legislação vigente, em es-
pecial as constantes do artigo 45 do Decreto Federal n. 62.127, de 16 de janeiro de 1968 – Re-
gulamento do Código Nacional de Trânsito – RCNT, o Diretor do Departamento de Operação
do Sistema Viário – DSV, considerada a interferência no trânsito.

Art. 8º A realização da manifestação pública em desacordo com as disposições deste De-
creto será comunicada ao Órgão do Ministério Público e autoridades policiais competentes,
para as providências cabíveis.

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

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 36.329/96
[1] Vide Lei Municipal n. 12.153, de 29 de junho de 1996, à pág. 944.
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DECRETO N. 36.430,
DE 4 DE OUTUBRO DE 1996
DISCIPLINA AS CONDIÇÕES PARA VENDA DO “BILHETE DO TRABALHADOR”, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,

Considerando que, apesar da legislação trabalhista determinar que o pagamento do salário
dos trabalhadores deve ser feito até o quinto dia útil de cada mês, é prática da maioria dos
empregadores efetuar tal pagamento exatamente no último dia permitido;

Considerando a conveniência de instituir mecanismos de estímulo para a venda antecipada
dos referidos bilhetes, que poderá representar economia para o usuário não abrangido pelo
benefício do vale-transporte;

Considerando, por fim, a necessidade de melhorar o atendimento prestado nos postos de
venda de bilhetes de passagem, prejudicado pelas filas geradas pelo grande número de ad-
quirentes de vale-transporte, passe escolar e bilhete do trabalhador, que se concentram na-
queles locais nos cinco primeiros dias de cada mês, decreta:

Art. 1º O Bilhete do Trabalhador, para utilização em todas as linhas de Ônibus do Sistema de
Transporte Coletivo do Município de São Paulo, nas Modalidades Comum e Bairro a Bairro, terá
seu preço de venda equivalente a 90% (noventa por cento) do valor da tarifa oficial vigente.

Art. 2º O Bilhete do Trabalhador poderá ser adquirido por pessoa física, mediante apresentação
de documento de identidade, junto aos postos de venda mantidos pela São Paulo Transporte S/A.,
ou nos locais por ela autorizados, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 10º (décimo) dia
útil de cada mês, na quantidade mínima de 1 (uma) dezena e máxima de 10 (dez) dezenas.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o parágrafo único do artigo 2º do Decreto n. 36.136, de 11 de ju-
nho de 1996.

Paulo Maluf – Prefeito do Município.

PORTARIA SMT/GAB N. 343,
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996
EXPEDE O REGULAMENTO DE INFRAÇÕES – RIN

O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que o Decreto n. 28.570, de 28 de fevereiro de 1990,[1] autorizou o serviço de
transporte de passageiros, através de lotação a ser prestado por “peruas” ou outros veículos
sem taxímetro;

Considerando que para a efetiva fiscalização desse sistema, necessário se faz a edição de
normas disciplinadoras, resolve:

Art. 1º Expedir o Regulamento de Infrações – RIL – a ser aplicado aos veículos e operado-
res cadastrados para prestação de serviço de transporte de passageiros através de lotação,
sem taxímetro.

Art. 2º A inobservância das obrigações estabelecidas na regulamentação desse serviço de
transporte, sujeitará o infrator às seguintes normas disciplinadoras:

I – advertência;
II – suspensão;
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III – retenção;
IV – apreensão;
V – descredenciamento.

Art. 3º Para efeito de aplicação deste Regulamento, as infrações classificam-se em Graves,
Médias e Leves, conforme abaixo:

Penalidades do Grupo Leve:

I – não trajar-se adequadamente;
II – não tratar com polidez e urbanidade os passageiros e o público;
III – não devolver objetos ou valores esquecidos ou deixados no interior do veículo;
IV – transitar com veículo em más condições de higiene;
V – não apresentar no veículo elementos de identificação ou orientação exigidos pelo De-

partamento de Transportes Públicos;
VI – afixar no veículo inscrições ou cartazes sem autorização do DTP;
VII – deixar de comunicar ao Departamento de Transportes Públicos, no prazo de 30 (trinta)

dias, qualquer alteração de residência ou endereço postal, ou fornecê-los erroneamente;
VIII – deixar de cumprir aviso, ofício, convocação ou intimação da SMT, entregue com an-

tecedência necessária para seu cumprimento;
IX – utilizar veículo no serviço com equipamentos que não sejam originais de fábrica ou

aprovados pelo Departamento de Transportes Públicos;
X – não apresentar no veículo afixado em local determinado pelo Departamento de

Transportes Públicos, a tabela de tarifas e/ou similar.

Penalidade do Grupo Médio:

XI – transitar com veículo em más condições de conservação;
XII – recusar passageiros, salvo nos casos previstos em lei;
XIII – desobedecer regulamento de linha de lotação aprovado pelo Departamento de

Transportes Públicos;
XIV – transitar com intimação expedida pelo DTP, com prazo vencido;
XV – arregimentar passageiros de outras modalidades de transportes;
XVI – alterar ou danificar sinalização de trânsito ou bens públicos;
XVII – permitir que condutor não registrado como preposto opere o serviço;
XVIII – transitar com placa deslacrada;
XIX – transitar com o veículo com combustível para o qual não está autorizado;
XX – praticar atos de agitação ou balbúrdia;
XXI – dar fuga à pessoa perseguida pela polícia, sob acusação de prática de crime;
XXII – utilizar o veículo para outra finalidade que não a autorizada;
XXIII – conduzir o veículo sem usar o cinto de segurança ou com a falta deste.

Penalidades do Grupo Grave:

XXIV – desrespeitar a capacidade legal de lotação do veículo;
XXV – obrigar os passageiros a descerem antes do local de destino;
XXVI – abandonar o veículo na via pública, para impossibilitar a ação da fiscalização;
XXVII – transitar com veículo em más condições e ou sem os equipamentos de segurança

obrigatórias;
XXVIII – ostentar qualquer tipo de propaganda não autorizada pela Prefeitura;
XXIX – utilizar-se de meios enganosos para se apropriar de importâncias indevidas do pas-

sageiro;
XXX – utilizar tabelas de tarifas não autorizadas ou fraudadas;
XXXI – adulterar as placas de identificação do veículo ou utilizar placas não pertencentes ao

mesmo;
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XXXII – utilizar veículo movido por combustível não autorizado em legislação específica;
XXXIII – efetuar transporte remunerado com veículo diferente daquele autorizado na credencial;
XXXIV – dirigir em estado de embriaguez alcoólica ou sob efeito de substância tóxica de qual-

quer natureza;
XXXV – não exibir à fiscalização os documentos que forem exigidos ou evadir-se quando

abordado pela mesma;
XXXVI – operar em linha para a qual não está autorizado;
XXXVII – alterar itinerário sem motivos justificáveis e sem autorização;
XXXVIII – deixar de operar a linha a qual está autorizado, sem prévia justificativa ou ciência do coor-

denador da linha;
XXXIX – dirigir o veículo de forma a comprometer a segurança dos usuários e demais ocupan-

tes das vias públicas;
XL – dificultar, retardar ou impedir a ação da fiscalização;
XLI – interromper a viagem sem motivo justificado;
XLII – abastecer ou efetuar manutenção do veículo com passageiro a bordo;
XLIII – falsificar e/ou utilizar documento falso em informação prestada à SMT;
XLIV – trafegar com porta aberta;
XLV – operador do sistema fumar no interior do veículo.

Art. 4º Aos infratores serão aplicadas as penas de advertência, suspensão, apreensão e o
descredenciamento, de acordo com a gravidade da falta cometida conforme abaixo:

Penalidades Graves – PG

Suspensão do veículo da linha por 24 horas sem retenção:
– na reincidência, suspensão do veículo da linha por 24 horas, com retenção;
– na reincidência, suspensão do veículo da linha por 48 horas, com retenção e assim su-

cessivamente.

Penalidades Médias – PM

– advertência por escrito;
– na reincidência, suspensão do veículo da linha por 24 horas, com retenção;
– na reincidência, suspensão do veículo da linha por 48 horas, com retenção e assim suces-

sivamente.

Penalidades Leves – PL

– advertência por escrito;
– na reincidência, suspensão do veículo da linha por 24 horas, sem retenção;
– na reincidência, suspensão do veículo da linha por 24 horas, com retenção;
– havendo nova reincidência, suspensão do veículo da linha por 48 horas, com retenção, e
assim sucessivamente.

Art. 5º Caberá o descredenciamento automaticamente:
I – ao credenciado que no prazo de 120 (cento e vinte) dias reincidir em 3 (três) pe-

nalidades do Grupo Grave – PG em diferentes datas;
II – ao credenciado que no prazo de 120 (cento e vinte) dias reincidir em 5 (cinco) penalidades

do Grupo Médio – PM em diferentes datas;
III – ao credenciamento que for encontrado operando o serviço em estado de embria-

guez, ou sob efeito de substâncias tóxicas;
IV – ao credenciado que for encontrado operando o serviço durante o prazo de duração

da pena de suspensão, com o veículo credenciado ou outro.
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, considera-se reincidência o cometimento da mesma
infração ou infração do mesmo grupo, em diferentes datas, dentro do período de 120 (cento
e vinte) dias.
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Art. 7º Os veículos que forem autuados com retenção terão o prazo de 72 horas após a li-
beração para correção da irregularidade, a ser constatada através de nova vistoria.

Art. 8º O veículo que for objeto de infração cuja penalidade resultar na suspensão da linha
com retenção, será encaminhado ao pátio da Prefeitura.

§ 1º Se houver evasão do motorista condutor, ou se este não for ou não comprovar a devida
habilitação para conduzir o veículo, caberá à Prefeitura a remoção do mesmo com a cobrança
do devido preço público.

§ 2º O veículo retido por força deste Regulamento será liberado ao seu legítimo proprietário,
mediante a apresentação do Certificado de Registro de Veículo CRV e Cédula de Identidade –
RG originais, nos dias úteis.

Art. 9º Considera-se infração, para efeitos desta Portaria a inobservância de qualquer pre-
ceito que disciplina o transporte remunerado de passageiros em veículos sem taxímetro e de-
mais atos expedidos para sua regulamentação.

Art. 10. As infrações para as quais não haja penalidade específica serão classificadas no Grupo
Leve, sem prejuízo das demais.

Art. 11. A aplicação das penalidades será procedida pelo Departamento de Transportes
Públicos ou seus agentes autorizados.

Art. 12. Os infratores autuados por este Regulamento poderão apresentar Recurso, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da infração.

Parágrafo único. As defesas apresentadas serão julgadas por Comissão Especial a ser cons-
tituída pelo Departamento de Transportes Públicos para esse fim.

Art. 13. O Departamento de Transportes Públicos poderá apreender o veículo, com vistas ao
cumprimento das disposições contidas na regulamentação em vigor e quando:

I – o condutor abandonar o veículo na via pública para impossibilitar a ação da fiscalização;
II – o condutor deixar de portar ou exibir à autoridade competente ou a seus agentes os

documentos exigidos para a operação do serviço;
III – o veículo transitar:

a. produzindo fumaça;
b. com defeito em qualquer dos equipamentos obrigatórios, ou com a falta destes;
c. em más condições de segurança;
d. usando combustível não autorizado.

IV – ordenada judicialmente;
V – o condutor for encontrado em estado de embriaguez ou sob efeito de substância tó-

xica de qualquer natureza;
VI – não estiver devidamente autorizado a operar o serviço de lotação;
VII – for alterada a característica do veículo sem autorização;
VIII – tiver falsificada a placa de identificação.

Art. 14. As penalidades serão impostas aos proprietários dos veículos, aos seus condutores,
ou a ambos conforme o caso.

Art. 15. Aos condutores caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos por
eles praticados na direção dos veículos.

Parágrafo único. Não sendo possível identificar o condutor infrator, a responsabilidade recairá
sobre o proprietário do veículo.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Nota sobre a Portaria SMT/GAB n. 343/96
[1] Vide Decreto Municipal n. 28.570, de 28 de fevereiro de 1990, à pág. 835.
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PORTARIA DTP/GAB N. 82,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
DISPÕE SOBRE AS NORMAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL A SEREM CUMPRIDAS PELOS VEÍCULOS

UTILIZADOS NO SERVIÇO DE LOTAÇÃO

O Diretor do Departamento de Transportes Públicos, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e

Considerando o inciso VII do artigo 6º da Portaria SMT/GAB n. 182/96,[1] que dispõe sobre o
atendimento às normas de comunicação visual;

Considerando ainda que o veículo identificado por linha e número possibilita rápida visualiza-
ção ao usuário, agilizando assim o embarque de passageiros nos pontos, resolve:

Art. 1º O veículo a ser utilizado no serviço de lotação de que trata o Decreto n. 28.570/90[2]

deverá apresentar as seguintes características:
I – no teto do veículo deverá ser instalado um rack luminoso, conforme desenho cons-

tante do Anexo I da presente Portaria, com as seguintes especificações:
a. tamanho do luminoso:

– comprimento: 0,50m;
– altura: 0,15m.

b. inscrição: LOTAÇÃO na cor azul.
II – nas laterais do veículo, pintura ou faixa adesiva na cor azul 5522 (esmalte extra-rápi-

do 242 da Coral ou equivalente) de 0,26m, conforme desenho constante do Anexo
II da presente Portaria, com as seguintes especificações:
a. inscrição: LOTAÇÃO mais o número e nome da linha com letras maiúsculas, na

cor branca;
b. o alfabeto-padrão a ser utilizado deve ser o tipo Helvética Médium, as letras da

inscrição LOTAÇÃO deverão ter 0,18m de altura e do número e nome da linha de-
verão ter 0,06m de altura;

c. o nome da linha a ser inscrito deverá ser de acordo com o Anexo III.
III – na frente do veículo, pintura ou adesivo com as seguintes especificações:

a. inscrição: número da linha na cor azul 5522 (esmalte extra-rápido 242 da Coral ou
equivalente);

b. o alfabeto-padrão a ser utilizado deve ser o tipo Helvética Médium, as letras da
inscrição deverão ter 0,12m de altura.

IV – na traseira do veículo, pintura ou faixa adesiva na cor azul 5522 (esmalte extra-rápi-
do 242 da Coral ou equivalente) de 0,20m, conforme desenho constante do Anexo
IV da presente Portaria, com as seguintes especificações:
a. inscrição: RECLAMAÇÕES TEL.: 158 e o número da credencial do operador, em

letras maiúsculas e na cor branca;
b. o alfabeto-padrão a ser utilizado deve ser o tipo Helvética Médium, as letras da

inscrição deverão ter 0,06m de altura.

Art. 2º Os credenciados na modalidade de transporte coletivo por lotação sem taxímetro
terão o prazo de 90 (noventa) dias para apresentarem a comunicação visual descrita no arti-
go anterior sob pena de autuação pelo RIL – Portaria SMT/GAB n. 343/96.

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

Notas sobre a Portaria DTP/GAB n. 82/97
[1] Vide Portaria SMT/GAB n. 182, de 1º de julho de 1996, à pág. 941.

[2] Vide Decreto n. 28.570, de 28 de fevereiro de 1996, à pág. 835.
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ANEXO I À PORTARIA DTP/GAB N. 82/97
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ANEXO III À PORTARIA DTP/GAB N. 82/97
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9-001 CAPÃO REDONDO - SANTO AMARO
9-002 JD. DAS ROSAS - SANTO AMARO
9-003 COHAB JUSCELINO - ⇑⇓ ITAQUERA
9-004 COHAB J. BONIFÁCIO - ⇑⇓ ITAQUERA
9-005 PQ. REGINA - SANTO AMARO
9-006 MORRO GRANDE - LAPA
9-008 CIDADE LÍDER - ⇑⇓ ARTUR ALVIM
9-010 3ª DIVISÃO - SÃO MATEUS
9-011 COHAB TAIPAS - LAPA
9-012 JD. SÃO PAULO - GUAIANAZES
9-013 CIDADE TIRADENTES - ⇑⇓ PENHA
9-015 COHAB P. MAIA - GUAIANAZES
9-016 JD. ROMANO - ITAIM PAULISTA
9-017 JD. DAS OLIVEIRAS - ITAIM PAULISTA
9-018 CID. TIRADENTES - GUAIANAZES
9-019 JD. CAMARGO NOVO - ITAIM PTA.
9-021 COHAB JUSCELINO - GUAIANAZES
9-022 CEM. DA SAUDADE - ⇑⇓ VL. MATILDE
9-023 PRAÇA MAIACÁ - ⇑⇓ PENHA
9-024 CEM. DO LAJEADO - GUAIANAZES
9-025 VILA IOLANDA - GUAIANAZES
9-026 ITAIM PAULISTA - GUAIANAZES
9-027 VILA MARA - SÃO MIGUEL
9-028 JD. ROBRU - SÃO MIGUEL
9-029 CONJ. J. BONIFÁCIO - GUAIANAZES
9-030 JD. ROBRU - GUAIANAZES
9-032 JD. VISTA ALEGRE - CENTRO
9-033 DIVISA FERRAZ - GUAIANAZES
9-034 PQ. TIETÊ - CENTRO
9-035 CONJ. ALAMANDAS - ⇑⇓ A. ALVIM
9-036 ITAQUERA - ⇑⇓ ARTUR ALVIM
9-038 CID. KEMEL I - ITAIM PTA.
9-039 CID. KEMEL II - ITAIM PTA.
9-040 JD. NÉLIA - ITAIM PTA.
9-041 JD. MIRIAM - ITAIM PTA.
9-042 ⇑⇓ ARTUR ALVIM - ITAIM PTA.
9-043 CID. SAT. STA. BÁRBARA - S. MATEUS
9-044 ⇑⇓ ARTUR ALVIM - JD. MARÍLIA
9-045 JD. DOS IPÊS - ITAIM PTA.
9-046 JD. FANGANIELLO - GUAIANAZES
9-047 EST. JARAGUÁ - CIRCULAR
9-048 ERM. MATARAZZO - ⇑⇓ VL. MATILDE
9-049 JD. CAMPOS - SÃO MIGUEL
9-050 VL. TALARICO - ⇑⇓ VL. MATILDE
9-051 JD. TABOÃO - SANTO AMARO
9-052 JD. R. PIRANI - S. MATEUS
9-053 JD. PEDRO J. NUNES - ⇑⇓ A. ALVIM
9-054 JD. GUACURI - JABAQUARA

9-055 VL. NOVA CURUÇÁ - S. MIGUEL
9-056 PQ. BOA ESPERANÇA - S. MATEUS
9-057 BURGO PAULISTA - ⇑⇓ PATRIARCA
9-058 JD. NORDESTE - ⇑⇓ PATRIARCA
9-059 SÃO MIGUEL - ⇑⇓ ARTUR ALVIM
9-060 JD. DOS IPÊS - SÃO MIGUEL
9-061 B. DOS PIMENTAS - SÃO MIGUEL
9-062 PQ. TIETÊ - LAPA
9-063 VL. CARMOSINA - ⇑⇓ ITAQUERA
9-064 VL. ANY - JD. AIMORÉ
9-065 JD. SANTO ANDRÉ - S. MATEUS
9-066 VL. REGINA - ⇑⇓ ITAQUERA
9-067 VL. NHOCUNÉ - ⇑⇓ PATRIARCA
9-068 DIV. GUARULHOS - SÃO MIGUEL
9-069 DIV. GUARULHOS - ERM. MATARAZZO
9-070 ERM. MATARAZZO - DIV. GUARULHOS
9-071 DIV. GUARULHOS - ERM MATARAZZO
9-073 VL. RUI BARBOSA - ⇑⇓ VL. MATILDE
9-074 ⇑⇓ ARTUR ALVIM - PQ. SAVOY CITY
9-075 JD. QUISIANA - ITAIM PTA.
9-076 VL. NHOCUNÉ - ⇑⇓ GUILHERMINA
9-077 CONJ. RES. STO. ANTONIO - LAPA
9-078 VL. MARA - ITAIM PTA.
9-079 VL. RIO BRANCO - ⇑⇓ GUILHERMINA
9-080 N. S. CAMINHO VELHO - ITAIM PTA.
9-081 DIV. GUARULHOS - PONTE PEQUENA
9-082 CONJ. ARAUCÁRIA - ⇑⇓ ARTUR ALVIM
9-083 JD. SÃO NICOLAU - ⇑⇓ ARTUR ALVIM
9-084 JARAGUÁ - VILA AURORA
9-085 PERUS - CAIÚBA
9-086 VL. IOLANDA II - GUAIANAZES
9-087 PQ. DO CARMO - ⇑⇓ ITAQUERA
9-088 VL. DALILA - ⇑⇓ VL. MATILDE
9-089 S. MATEUS - JD. VL. CARRÃO
9-090 PERUS - JD. ADELFIORI
9-091 SANTANA - DIV. GUARULHOS
9-092 ⇑⇓ TATUAPÉ - VL. ANTONINA
9-093 GUAIANAZES - JD. LAJEADO
9-904 SANTANA - SHOP. CENTER NORTE
9-095 COHAB ANCHIETA - ⇑⇓ A. ALVIM
9-096 CERET - ⇑⇓ TATUAPÉ
9-097 C. STA. ETELVINA - CID. TIRADENTES
9-098 PARAISÓPOLIS - STO. AMARO
9-099 OSEC - RIO BONITO
9-100 JD. DO RUSSO - PERUS
9-101 ⇑⇓ BRESSER - FAC. SÃO JUDAS
9-102 JD. DANFER - ⇑⇓ PATRIARCA
9-103 VL. S. TEREZINHA - ⇑⇓ PATRIARCA
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9-104 JD. SOARES - GUAIANAZES
9-105 VL. PONTE RASA - ⇑⇓ PATRIARCA
9-106 S. MIGUEL - JD. STA. MARCELINA
9-107 PARAISÓPOLIS - BROOKLIN
9-109 SHOP. ARICANDUVA - ⇑⇓ GUILHERMINA
9-110 MOÓCA - ⇑⇓ TATUAPÉ
9-111 V. N. CACHOEIRINHA - PAISSANDU
9-112 ⇑⇓ ARTUR ALVIM - MAKRO
9-113 PARAISÓPOLIS - PINHEIROS
9-114 JD. JAPÃO - ⇑⇓ SANTANA
9-115 GUAIANAZES - JD. MIRIAM
9-116 VL. FORMOSA - ⇑⇓ TATUAPÉ
9-117 JD. PRINCESA - ⇑⇓ BARRA FUNDA
9-118 CANGAÍBA - ⇑⇓ GUILHERMINA
9-119 VL. NHOCUNÉ - ⇑⇓ ARTUR ALVIM
9-120 PQ. GRAJAÚ - STO. AMARO
9-121 BRASILÂNDIA - LAPA
9-122 JD. CELESTE - ⇑⇓ SÃO JUDAS
9-123 JD. BARRO BRANCO - ⇑⇓ SANTANA
9-124 JD. UMARIZAL - BROOKLIN
9-126 TREMEMBÉ - ⇑⇓ SANTANA
9-128 VL. PROGRESSO - ⇑⇓ ITAQUERA

9-129 CID. N. S. MIGUEL - ERM. MATARAZZO
9-130 ENG. GOULART - ⇑⇓ PENHA
9-131 VL. LIVIEIRO - SAÚDE
9-133 VL. FORMOSA - SHOP. ARICANDUVA
9-135 LAUZANE PTA. - PONTE PEQUENA
9-136 BOM RETIRO - DIV. SÃO PAULO
9-137 JD. JUSSARA - PINHEIROS
9-144 PQ. L. MUCCIOLO - SHOP. ARICANDUVA
9-150 C. TEOT. VILELA - SHOP. ARICANDUVA
9-156 VL. CISPER - ⇑⇓ GUILHERMINA
9-157 PQ. TAIPAS - CONJ. HAB. STA. MARTA
9-162 PQ. AMÉRICA - STO AMARO
9-167 VL. NOVA GALVÃO - ⇑⇓ SANTANA
9-168 JD. MORENO - P. XV DE NOVEMBRO
9-169 VL. ZATT - TREVO ANHANGÜERA
9-172 LAUZANE PAULISTA - LAPA
9-174 JD. BRASIL - ⇑⇓ BELÉM
9-175 JD. CIBELE - SÃO MATEUS
9-176 JD. MARILDA - JD. IPORANGA
9-177 ITAQUERA - SÃO MATEUS
9-178 VL EMA - SHOP. ARICANDUVA
9-179 PÇA. D. JOÃO NERY - GUAIANAZES

Anexo III à Portaria DTP/GAB n. 82/97 (Continuação)
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PORTARIA DSV/G. N. 9,
DE 11 DE ABRIL DE 1997
REGULAMENTA A CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS NA AVENIDA PAULISTA

O Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei,

Considerando que incumbe à autoridade de trânsito regulamentar o uso das vias públicas sob
sua jurisdição;

Considerando a permanente necessidade de melhorar as condições de circulação dos veícu-
los de transporte coletivo;

Considerando ainda o grande número de ônibus que circula na Avenida Paulista, dificultando
sobremaneira o trânsito no local, resolve:

Art. 1º Fica permitido o trânsito de ônibus na Avenida Paulista, no trecho devidamente sina-
lizado, situado entre as Ruas Teixeira da Silva e Consolação, no sentido de circulação da Pra-
ça Oswaldo Cruz para Rua da Consolação, somente aos veículos que operam linhas oficiais.

§ 1º Entende-se por linhas oficiais aquelas definidas pelo Poder Público e pertencentes ao Sis-
tema Municipal e Intermunicipal Regular de Transporte Coletivo.

§ 2º A permissão de que trata este artigo estende-se aos ônibus destinados a:
a. transporte de escolares, desde que devidamente autorizados para a atividade, pela Secre-

taria Municipal dos Transportes;
b. socorro mecânico de emergência;
c. serviços de saúde;
d. biblioteca móvel;
e. categoria oficial.

§ 3º Os veículos mencionados no parágrafo anterior deverão ter características externas que
os identifiquem para os serviços a que se destinam.

Art. 2º Fica permitido aos demais ônibus, que não se enquadram nas situações definidas no
artigo 1º e seus parágrafos, circular aos sábados, domingos e feriados, bem como nos perío-
dos das 10:00 às 16:00 horas e das 20:00 às 07:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Art. 3º Os casos omissos, não previstos nesta Portaria, serão analisados mediante solicita-
ções dirigidas ao Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor no dia 14 de abril de 1997, revogadas as disposições
em contrário.

LEI N. 12.328,
DE 24 DE ABRIL DE 1997
CRIA, NO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO, O SUBSISTEMA DE

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE MÉDIA CAPACIDADE, AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO DO

MUNICÍPIO A CONTRATAR, PELO REGIME DE CONCESSÃO, A PRESTAÇÃO E A EXPLORAÇÃO DOS

SERVIÇOS DO SUBSISTEMA INSTITUÍDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Celso Pitta, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 23 de abril de 1997, decretou e eu promul-
go a seguinte Lei:
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Capítulo I
Da Definição dos Serviços

Art. 1º Fica criado, integrando o Sistema Municipal de Transportes Urbanos de São Paulo,
definido no artigo 173 da Lei Orgânica do Município, o Subsistema de Transporte Coletivo de
Passageiros de Média Capacidade.

Art. 2º Consideram-se serviços integrantes do Subsistema de Transporte Coletivo de Pas-
sageiros de Média Capacidade aqueles que:

I – possam atender demandas horárias entre 12.000 (doze mil) e 35.000 (trinta e cinco
mil) passageiros por sentido em um único corredor de deslocamento das viagens,
consideradas uma única seção de contagem;

II – não interfiram, física e operacionalmente, com o sistema viário do Município, exceto
quando não existir outra alternativa viável;

III – utilizem veículos aptos a transitar em vias totalmente segregadas das demais moda-
lidades de tráfego.

Art. 3º Os serviços que integram o Subsistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Mé-
dia Capacidade deverão ser implantados e operados de acordo com os seguintes requisitos:

I – controle de arrecadação e bilhetagem preferencialmente distinto dos controles das
demais modalidades que integram o Sistema Municipal de Transportes Urbanos;

II – baixo impacto sobre o ambiente urbano;
III – integração arquitetônica e urbanística da sua infra-estrutura com o meio urbano ad-

jacente;
IV – integração com as demais modalidades do Sistema Municipal de Transportes Urbanos

e com outros modais que operam na Região Metropolitana de São Paulo, de forma a
melhorar as condições de acessibilidade da população e garantir economicidade de
utilização pelo usuário.

Capítulo II
Da Concessão

Art. 4º A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de
Transportes – SMT, poderá delegar, à empresa ou consórcio de empresas, por contrato de
concessão, a prestação e a exploração dos serviços ora criados, que poderão ser precedidas
de construção das obras de infra-estrutura e instalação de equipamentos correspondentes.

Parágrafo único. A outorga da concessão dar-se-á mediante licitação, na modalidade con-
corrência, que obedecerá, no que couber, as normas gerais da legislação sobre concessões,
licitações e contratos administrativos, observando-se sempre a garantia do princípio consti-
tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para o interesse coletivo e o pro-
cessamento e julgamento em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo.

Art. 5º A instauração do procedimento licitatório será precedida de decreto que, com base
em prévios estudos técnicos e econômicos, determinará:

I – o prazo de concessão, obedecido o limite máximo estabelecido nesta Lei;
II – a parcela ou o tramo a que se refira cada contrato de concessão;
III – as características básicas da infra-estrutura, dos equipamentos e dos veículos mais

adequados para o objeto de cada contrato de concessão;
IV – a obrigação, ou não, da concessionária, de assumir, total ou parcialmente, os custos

de implantação da infra-estrutura e dos equipamentos;
V – outras especificações pertinentes.

Art. 6º A licitação, a contratação e a execução das atividades de planejamento, gestão e fis-
calização dos serviços ora instituídos poderão ser atribuídas à São Paulo Transporte S/A., por
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delegação da Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de
Transportes – SMT.

Parágrafo único. Ocorrendo a delegação prevista no caput deste artigo, a Prefeitura, por in-
termédio da Secretaria Municipal de Transportes – SMT, assinará, como poder concedente,
cada contrato de concessão a seus aditamentos.

Art. 7º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I – poder concedente: a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Mu-

nicipal de Transportes – SMT;
II – objeto da concessão: prestação e exploração dos serviços do Subsistema de Trans-

porte Coletivo de Média Capacidade, ou seus segmentos específicos, dentro dos li-
mites do Município, que poderão ser precedidas de implantação de obras de infra-
estrutura e equipamentos;

III – concessionária contratada: pessoa jurídica ou consórcio de empresas, selecionado
mediante licitação, na modalidade de concorrência, ou empresa especialmente
constituída pelo consórcio vencedor da licitação;

IV – contratante: a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal
de Transportes – SMT, ou, por delegação desta, a São Paulo Transporte S/A.;

V – administração: a Administração Pública, direta ou indireta, do Município de São Paulo.

Art. 8º A concessão de que trata esta Lei pressupõe a prestação de serviço adequado à ple-
na satisfação dos usuários, conforme diretrizes estabelecidas nesta Lei, nos regulamentos,
editais e contratos.

Art. 9º O prazo de cada concessão prevista nesta Lei será de, no máximo, 15 (quinze) anos,
contados do início da operação comercial para cada parcela objeto da concessão, podendo
o edital prever as condições de prorrogação pelo prazo nele estabelecido, obedecido o limite
fixado neste artigo.

Art. 10. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investi-
mentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo po-
der concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo
o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.

Parágrafo único. Excepcionalmente, o poder concedente poderá arcar com o ônus e a forma-
lização dos expedientes necessários à obtenção das licenças e autorizações para a execução
do objeto da concessão, nos termos a serem especificados no edital de licitação.

Art. 11. A tarifa do serviço público concedido será fixada e reajustada por ato do Prefeito,
obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 178 da Lei Orgânica do Município.

§ 1º A tarifa paga pelo usuário corresponderá à aquisição de direito de ingresso e utilização
do serviço.

§ 2º Ressalvado o disposto no inciso IV do artigo 5º desta Lei, a concessionária terá a tarifa
como remuneração do seu investimento em projetos, equipamentos, sistemas e veículos,
bem como em implantação e custeio da operação, manutenção e atualização do trecho ob-
jeto da concessão, incluindo eventuais ônus com desapropriações e obras públicas neces-
sárias à implantação do empreendimento, podendo o edital de licitação contemplar receitas
acessórias ou complementares a serem destinadas à concessionária.

§ 3º A tarifa, representada por bilhete, cartão eletrônico ou qualquer outro meio seguro de
controle e validação, emitidos pela São Paulo Transporte S/A., compatibilizar-se-á com os
controles das demais modalidades e serviços do Sistema Municipal de Transportes Urbanos
ou de outros modais integrados física e tarifariamente com o referido sistema.

§ 4º Serão fixados no edital de licitação os critérios para a atualização da tarifa, com previsão de pe-
riodicidade, bem como mecanismos de ressarcimento às concessionárias nas hipóteses de redu-
ção ou estabilização tarifária, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
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§ 5º Ressalvados os tributos e contribuições que tenham o lucro como fato gerador, a cria-
ção, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da
proposta, quando comprovado seu impacto, importará na revisão da tarifa, para mais ou para
menos, conforme o caso.

§ 6º Ocorrendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-fi-
nanceiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

§ 7º Em casos excepcionais, a Prefeitura poderá estabelecer tarifa subsidiada, de forma a
atender, simultaneamente, ao interesse social da população usuária e ao equilíbrio econômi-
co-financeiro do contrato de concessão, desde que o subsídio à tarifa seja compatível com
prévia autorização orçamentária.

Art. 12. O poder concedente deverá integrar e compatibilizar a interconexão dos serviços in-
tegrantes do Subsistema de Transporte Coletivo de Média Capacidade com os sistemas de
ônibus e trolebus por ele administrados, e assistir a concessionária, caso seja solicitado, na
integração com o sistema metroviário ou outro meio em uso, com o objetivo de facilitar a lo-
comoção do usuário, garantir a economicidade da sua utilização e assegurar demanda com-
patível com a capacidade exigida de cada corredor ou trecho de transporte.

§ 1º A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Transportes – SMT e da
São Paulo Transporte S/A., elaborará o plano básico de transporte coletivo urbano, que inte-
grará o edital de licitação como anexo obrigatório.

§ 2º Quando do início da pré-operação comercial, o poder concedente implementará as de-
cisões necessárias à viabilidade do plano mencionado no parágrafo anterior.

Art. 13. O edital de licitação alusivo à concorrência, que precederá a outorga de cada conces-
são, será elaborado com observância das normas gerais aplicáveis, e conterá, especialmente:

I – o objeto, metas e prazo da concessão, com indicativo da integração e compatibilização
do sistema objeto da concessão com os corredores de tráfego e suas características;

II – a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
III – os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura

do contrato;
IV – prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos

e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
V – os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da habilitação jurídi-

ca, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, com-
patíveis com os compromissos e encargos a serem assumidos pela concessionária;

VI – as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem
como as provenientes de projetos associados, os quais não serão considerados para
aferição do equilíbrio econômico-financeiro;

VII – os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a al-
terações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da
prestação do serviço;

VIII – os critérios de reajuste e revisão de tarifa;
IX – os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento téc-

nico e econômico-financeiro da proposta;
X – a indicação dos bens reversíveis;
XI – as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à

disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;
XII – a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à exe-

cução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
XIII – as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese de participação de

empresas em consórcio;
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XIV – a minuta do contrato de concessão, contendo as cláusulas essenciais referidas no
artigo 17 desta Lei;

XV – os dados relativos à obra pública de infra-estrutura a ser construída, dentre os quais
os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização;

XVI – os critérios e fórmulas de cálculo das amortizações e depreciações de investimen-
tos, bens e equipamentos, para efeito da realização dos levantamentos e avaliações
que se fizerem necessários quando da extinção da concessão, ou para eventuais
indenizações.

Parágrafo único. O edital de licitação poderá exigir a apresentação da metodologia de execu-
ção, podendo, inclusive, solicitar documentação comprobatória da capacidade de obtenção
de recursos financeiros para a execução do objeto licitado.

Art. 14. No julgamento da licitação, conforme especificação do edital, incluindo regras e fór-
mulas precisas para avaliação financeira, poderão ser considerados, sem prejuízo de outros,
os seguintes critérios:

I – o menor valor da tarifa;
II – a maior oferta de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão, ou,

conforme o caso, a ser definido no decreto previsto no artigo 5º desta Lei, a maior
oferta de participação nos investimentos de infra-estrutura e equipamentos;

III – a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II deste artigo;
IV – melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;
V – melhor proposta em razão da combinação de propostas técnicas e de oferta de

pagamento pela outorga;
VI – melhor oferta de pagamento pela outorga, após qualificação de propostas técnicas;
VII – menor pagamento de subsídio por parte do poder concedente.

§ 1º O edital de licitação fixará o valor máximo para a tarifa.

§ 2º A oferta do menor valor de tarifa será aquela que apresentar, de acordo com os critérios
e especificações previstos no edital, o menor valor nominal economicamente viável, consis-
tente e de acordo com as estimativas de mercado.

§ 3º Será desclassificada a proposta manifestamente inexeqüível ou financeiramente incom-
patível com os objetivos da licitação.

§ 4º Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou sub-
sídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.

§ 5º Em igualdade de condições, far-se-á sorteio em sessão pública especialmente convocada.

Art. 15. O poder concedente ou a São Paulo Transporte S/A., no caso de delegação, realiza-
rá audiência pública antes da instauração do procedimento licitatório, demonstrando a conve-
niência da outorga da concessão, especificando objeto, área e prazo, bem como a intercone-
xão física com os demais sistemas.

Art. 16. Será permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio, observando-
se as seguintes condições:

I – apresentação de compromisso, por instrumento público ou particular, de constitui-
ção de consórcio, subscrito pelas consorciadas;

II – indicação da empresa responsável pelo consórcio;
III – apresentação dos documentos exigidos no inciso V do artigo 13, por parte de cada

consorciada;
IV – impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por in-

termédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Parágrafo único. O licitante vencedor ficará obrigado a promover, antes da celebração do con-
trato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I
deste artigo.
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Art. 17. O contrato de concessão conterá as cláusulas essenciais relativas:
I – ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
II – ao modo, à forma e às condições de prestação dos serviços, com detalhamento dos

encargos do concedente e da concessionária;
III – aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
IV – ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das

tarifas;
V – aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclu-

sive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do
serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamen-
tos e das instalações;

VI – aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
VII – a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de

execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
VIII – as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua

forma de aplicação;
IX – aos casos de extinção da concessão;
X – aos bens reversíveis;
XI – aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à con-

cessionária, quando for o caso;
XII – as condições para prorrogação do contrato;
XIII – a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária

ao poder concedente ou a quem este indicar;
XIV – a exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária;
XV – ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais, com redação

de cláusula referente à arbitragem.

§ 1º Deverá o contrato estipular os cronogramas físico-financeiros das obras e demais servi-
ços vinculados à concessão.

§ 2º Além da exigência de garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações
relativas às obras vinculadas à concessão, poderá o poder concedente exigir, ainda, garantias
relativas à fiel execução dos serviços concedidos, à guarda e utilização de bens de sua proprie-
dade e outras que se fizerem necessárias, desde que condizentes com o objeto da concessão
e compatíveis com a capacidade econômico-financeira exigida para a habilitação dos licitantes.

§ 3º O poder concedente poderá exigir que a concessionária mantenha em vigor apólices de segu-
ro de responsabilidade civil, de seguro para danos materiais cobrindo a perda, destruição ou dano
de todos os bens que integram a concessão, de seguro de lucros cessantes e de seguro de aci-
dente de trabalho, que se fizerem necessárias, para garantir uma efetiva e abrangente cobertura de
riscos inerentes ao desenvolvimento de todas as atividades abrangidas pela concessão.

Art. 18. Obedecidas as condições a serem determinadas pelo poder concedente, a conces-
sionária poderá explorar serviços, áreas comerciais e espaços, ou formalizar contratos de par-
ceria com outros interessados, desde que tais atividades não sejam específicas da concessão.

Art. 19. Os estudos, investigações, levantamentos e projetos efetuados pelo poder conce-
dente relativos à concessão estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da
licitação ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital.

Art. 20. A transferência do controle societário da concessionária, sem prévia anuência da
contratante, implicará a caducidade da concessão.

Art. 21. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia as
receitas futuras dos serviços objeto da concessão, até o limite que não comprometa a opera-
cionalização e a continuidade da prestação do serviço.
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Art. 22. O poder concedente poderá intervir na concessão, com a finalidade de assegurar a
adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a de-
signação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

Art. 23. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instau-
rar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar
responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regula-
mentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à con-
cessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização.

§ 2º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.

Art. 24. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço
será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que res-
ponderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

Art. 25. Extingue-se a concessão por:
I – advento do termo final previsto no contrato;
II – encampação;
III – caducidade;
IV – rescisão;
V – anulação;
VI – falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do ti-

tular, no caso de empresa individual.

§ 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e
privilégios transferidos à concessionária, conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.

§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, pro-
cedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.

§ 3º A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder
concedente, de todos os bens reversíveis.

§ 4º Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando-se
à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determi-
nação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos
26 e 27 desta Lei.

Art. 26. A reversão decorrente do advento do termo final previsto no contrato far-se-á com a
indenização das parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortiza-
dos ou depreciados, que tenham sido realizados, estritamente, com o objetivo de garantir a
implantação, continuidade e atualidade do serviço concedido.

Art. 27. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o
prazo da concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica, a qual
somente poderá se efetivar com a prévia indenização das parcelas dos investimentos realizados,
inclusive em obras de manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido efetuados para o cumprimento do contrato de concessão, deduzidos os ônus
financeiros remanescentes.

Art. 28. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente,
a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeita-
das as disposições deste artigo e as normas convencionadas entre as partes.
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§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando:
I – o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base

as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
II – a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regula-

mentares concernentes à concessão;
III – a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóte-

ses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
IV – a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para

manter a adequada prestação do serviço concedido;
V – a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos

prazos;
VI – a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regu-

larizar a prestação do serviço;
VII – a concessionária for condenada, em sentença transitada em julgado, por sonegação

de tributos, inclusive contribuições sociais.

§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da
inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de am-
pla defesa.

§ 3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à
concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste ar-
tigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enqua-
dramento, nos termos contratuais.

§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será
declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, cal-
culada no decurso do processo.

§ 5º A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 26 desta
Lei e será calculada de acordo com os procedimentos a serem estabelecidos em contrato,
descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária.

§ 6º Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de res-
ponsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou
com empregados da concessionária.

Art. 29. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação ju-
dicial especialmente intentada para esse fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, os serviços prestados pela concessionária
não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.

Art. 30. A concessão de que trata este Capítulo regular-se-á, no que couber, pelas normas
gerais da legislação federal e normas aplicáveis da legislação municipal disciplinadoras da li-
citação e dos contratos administrativos.

Capítulo III
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31. A prestação e exploração dos serviços integrantes do subsistema ora criado não se
incluem no objeto da concessão exclusiva outorgada, nos termos das Leis n. 8.424, de 18 de
agosto de 1976,[1] e n. 11.037, de 25 de julho de 1991,[2] à São Paulo Transporte S/A., suces-
sora da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, competindo-lhe, porém, as atribui-
ções específicas estabelecidas neste Capítulo.

Art. 32. Sem prejuízo das demais atribuições expressas previstas em lei, caberá à São Pau-
lo Transporte S/A. promover a execução das diretrizes e políticas instituídas pela Prefeitura do
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Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Transportes – SMT, para a
área de transportes coletivos de passageiros, competindo-lhe, especialmente:

I – realizar o planejamento dos serviços compreendidos no Sistema Municipal de Trans-
portes Coletivos de Passageiros;

II – promover, coordenar e fiscalizar a operação, a implementação, o aperfeiçoamento, a
administração e a expansão dos serviços e dos planos do Sistema Municipal de
Transportes Coletivos de Passageiros, bem como a aplicação dos recursos orça-
mentários destinados a tais finalidades;

III – opinar quanto à viabilidade e à prioridade técnica, econômica e financeira dos proje-
tos do Sistema Municipal de Transportes Coletivos de Passageiros;

IV – promover as licitações, bem como assinar contratos, outorgar permissões e au-
torizações referentes aos serviços do Sistema Municipal de Transportes Coletivos
de Passageiros, exercendo o seu controle e fiscalização, nos termos estabeleci-
dos na legislação;

V – coordenar, supervisionar e fiscalizar as operações das empresas contratadas, con-
cessionárias ou permissionárias dos serviços relativos ao Sistema Municipal de
Transportes Coletivos de Passageiros;

VI – propor ao Prefeito, por intermédio do Secretário Municipal de Transportes, a política
tarifária relativa aos serviços compreendidos no Sistema Municipal de Transportes
Coletivos de Passageiros, realizando os levantamentos e estudos técnicos, econômi-
cos e financeiros necessários;

VII – aplicar as penalidades por infrações relativas à prestação de serviços do Sistema Mu-
nicipal de Transportes Coletivos de Passageiros;

VIII – exercer as atividades a ela delegadas pela Secretaria Municipal de Transportes –
SMT, dentre aquelas previstas no artigo 1º da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991;

IX – participar de empreendimentos associados com entidades públicas ou privadas,
destinados ao aperfeiçoamento e à expansão dos serviços de transportes coletivos
de passageiros, ou ao levantamento de recursos necessários às suas finalidades, po-
dendo, para tanto, subscrever quotas e ações;

X – exercer as demais atividades destinadas à consecução de suas finalidades.

§ 1º As atribuições previstas neste artigo não se sujeitam ao prazo da concessão outorgada
à São Paulo Transporte S/A., sucessora da Companhia Municipal de Transportes Coletivos,
por força das Leis n. 8.424, de 18 de agosto de 1976 e n. 11.037, de 25 de julho de 1991.

§ 2º No prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Lei, a São Paulo
Transporte S/A. deverá promover a alteração dos seus estatutos sociais, de forma a abranger
as atividades estabelecidas neste artigo.

Art. 33. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 34. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Celso Pitta – Prefeito do Município.

Notas sobre a Lei n. 12.328/97
[1] Vide Lei Municipal n. 8.424, de 18 de agosto de 1976, à pág. 681.

[2] Vide Lei Municipal n. 11.037, de 25 de julho de 1991, à pág. 851.
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DECRETO N. 36.885,
DE 28 DE MAIO DE 1997
REGULAMENTA A LEI N. 11.851, DE 10 DE JULHO DE 1995,[1] QUE INSTITUIU O FUNDO MUNICIPAL DO

SISTEMA DOS CORREDORES SEGREGADOS EXCLUSIVOS PARA O TRÁFEGO DE ÔNIBUS – FUNCOR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Celso Pitta, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,

Considerando as disposições da Lei n. 11.851, de 10 de julho de 1995, que instituiu o Fundo
Municipal do Sistema dos Corredores Segregados Exclusivos para o Tráfego de Ônibus;

Considerando que, nos termos do inciso V, do artigo 30, da Constituição Federal de 5 de ou-
tubro de 1988, compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte co-
letivo, que tem caráter essencial”;

Considerando que o artigo 1º da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991, definiu que o Siste-
ma Municipal de Transportes Urbanos do Município de São Paulo será gerenciado exclusiva-
mente pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT;

Considerando que os artigos 2º e 3º da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991, atribuíram a
São Paulo Transporte S/A., sucessora da Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC, a função de operadora exclusiva do Sistema Municipal de Transportes Coletivos de
Passageiros e o papel de contratante das empresas privadas que viessem a ser contratadas
para executar a operação direta, no referido sistema, decreta:

Art. 1º Os recursos do Fundo Municipal do Sistema dos Corredores Segregados Exclusivos
para o Tráfego de Ônibus – FUNCOR, instituído pela Lei n. 11.851, de 10 de julho de 1995,
serão integralmente utilizados para o pagamento de serviços e obras em vias segregadas, ter-
minais de integração e de transferência, abrigos com os respectivos pontos de embarque e
desembarque e outros investimentos de infra-estrutura, inclusive desapropriações ou aquisi-
ções de imóveis necessários à implantação do Sistema dos Corredores Segregados Exclusi-
vos para o Tráfego de Ônibus, em cumprimento às obrigações assumidas pela Administração
do Município de São Paulo, nos contratos firmados pela São Paulo Transporte S/A., com a in-
terveniência-anuência da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Transportes.

Parágrafo único. O FUNCOR terá natureza contábil e caráter rotativo, com duração de 8 (oito)
anos, a partir do início da operação do primeiro corredor do sistema, implantado com os re-
cursos originários do fundo, prorrogável por mais 2 (dois) anos.

Art. 2º Constituirão receitas do FUNCOR:
I – dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe forem destinados;
II – rendimentos provenientes da aplicação de seus recursos;
III – excesso de arrecadação tarifária a que se refere o artigo 6º da Lei n. 11.037, de 25

de julho de 1991;
IV – o valor integral arrecadado pela imposição de multas às empresas contratadas para

a execução de serviços de operação no Sistema Municipal de Transportes Coletivos
de Passageiros por descumprimento das normas específicas que regulam o funcio-
namento do referido sistema, após trânsito em julgado definitivo das defesas e recur-
sos interpostos pelas empresas apenadas;

V – outras rendas eventuais.

Parágrafo único. Caracterizar-se-á o excesso de arrecadação tarifária, aludida no inciso III,
quando o saldo resultante do produto da arrecadação das tarifas pela utilização dos serviços
do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de São Paulo, em poder da
São Paulo Transporte S/A., exceder a importância necessária para o pagamento dos serviços
relativos a um período de 9 (nove) dias úteis de operação prestados pelas empresas privadas
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contratadas para executar a operação do referido sistema, de acordo com o artigo 3º e se-
guintes da Lei n. 11.037, de 25 de julho de 1991.

Art. 3º O FUNCOR será administrado por um Conselho Deliberativo, auxiliado por uma Se-
cretaria Executiva, competindo ao Conselho o estabelecimento das normas para a operacio-
nalização do Fundo, em cumprimento às determinações emanadas da Lei n. 11.851, de 10
de julho de 1995, e deste Decreto.

Art. 4º O Conselho Deliberativo do FUNCOR terá a seguinte composição:
I – o Secretário Municipal de Transportes, que exercerá a Presidência;
II – o Secretário Municipal das Finanças;
III – o Secretário do Governo Municipal;
IV – o Secretário Municipal do Planejamento;
V – o Secretário Municipal de Vias Públicas;
VI – o Diretor Presidente da São Paulo Transporte S/A.

§ 1º O Conselho Deliberativo do FUNCOR reunir-se-á, ordinariamente, no terceiro trimestre de
cada ano, para deliberar a respeito do cronograma de dispêndio anual, a ser incluído no or-
çamento municipal do ano seguinte, e extraordinariamente, por convocação do seu Presiden-
te, quando necessário.

§ 2º O Conselho deliberará pela maioria de seus membros, cabendo ao Presidente o voto de
qualidade, na hipótese de empate.

§ 3º Os membros do Conselho Deliberativo não receberão remuneração pela participação no
Colegiado.

§ 4º O FUNCOR será representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo.

Art. 5º O exercício das atribuições pertinentes à Secretaria Executiva será de competência
da São Paulo Transporte S/A., na qualidade de sucessora da Companhia Municipal de Trans-
portes Coletivos – CMTC, cabendo-lhe a execução das diretrizes e determinações originárias
da Lei n. 11.851, de 10 de julho de 1995, deste Decreto, e do Conselho Deliberativo.

Art. 6º Os recursos do FUNCOR serão obrigatoriamente movimentados em conta especial,
pela Secretaria das Finanças, que aplicará suas disponibilidades no mercado financeiro, rever-
tendo o resultado à própria conta.

Parágrafo único. A São Paulo Transporte S/A. transferirá para a conta especial mencionada
neste artigo, no primeiro dia útil de cada mês, se houver, as parcelas das receitas previstas
para o FUNCOR nos incisos III e IV do artigo 2º deste Decreto, originárias de recursos globais
por ela gerenciados, na condição de operadora exclusiva do Sistema Municipal de Transpor-
tes Coletivos de Passageiros.

Art. 7º Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a São Paulo Transporte S/A. providen-
ciará, igualmente, a abertura de conta especial vinculada ao FUNCOR, para operacionalizar,
mensalmente, o pagamento dos compromissos contratuais assumidos, com a utilização dos
recursos a serem transferidos pela Secretaria das Finanças, de acordo com cronograma de
dispêndio aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo.

§ 1º Os saldos existentes na conta especial a que se refere este artigo, enquanto não utiliza-
dos, serão aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, exceto quando a aplicação se revelar
antieconômica diante da exigüidade do prazo de disponibilidade previsto, revertendo o resul-
tado à própria conta.

§ 2º Para possibilitar a transferência de recursos necessários para o mês subseqüente, a São
Paulo Transporte S/A. encaminhará à Secretaria das Finanças, até o último dia útil de cada
mês, o extrato da conta especial referida neste artigo, bem como outros demonstrativos que
se fizerem necessários, contendo o detalhamento das operações realizadas no decorrer do
mês vincendo.
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Art. 8º A contabilização do FUNCOR será através de contas próprias, abertas para esse fim,
no Sistema Contábil da PMSP, ao qual ficará vinculado, devendo dispor da opção de relató-
rios e balancetes pertinentes à gerência e fiscalização do Fundo.

Art. 9º Nos termos do artigo 74 da Lei Federal n. 4.320, de 17.03.64, os recursos do FUN-
COR, além da auditoria peculiar do Tribunal de Contas do Município, poderão ser auditados
pelas Secretarias das Finanças e de Transportes, através do Departamento da Auditoria da
primeira ou empresas especializadas externas à Administração.

Art. 10. Nos contratos para pagamento futuro, em parcelas previamente ajustadas, compete
à São Paulo Transporte S/A., contratante dos serviços e obras para execução das vias segre-
gadas, terminais de integração e transferência, abrigos, pontos de embarque e desembarque
e outros investimentos de infra-estrutura necessários à implantação e operação do Sistema
dos Corredores a que se refere este Decreto:

I – emitir, ao aprovar cada medição periódica de obras e serviços, um “Atestado de Me-
dição Parcial – AMP”, do qual constarão a denominação do corredor, o nome da em-
presa ou consórcio credor, o período de referência, o valor global, a data prevista de
início de operação do corredor e o valor do Atestado de Medição Parcial – AMP;

II – emitir, após a realização do conjunto de obras, conforme previsto no contrato entre as
partes, o documento “Atestado de Medição Global – AMG”, que consolide e atualize
os valores de cada medição parcial certificado nos AMP’s, de acordo com os critérios
previstos no contrato, até a data da emissão do último Atestado de Medição Parcial;

III – incluir, anualmente, nos termos do inciso II, do § 5º, do artigo 137 da Lei Orgânica
do Município, e na condição de Secretaria Executiva do Fundo, as despesas previs-
tas com o desenvolvimento do programa, na “Demonstração de Fontes e Usos” da
empresa, bem como indicar o FUNCOR como fonte de recursos;

IV – informar, em tempo oportuno, à Assessoria Geral do Orçamento, da Secretaria das
Finanças, as previsões anuais de despesas previstas com o programa, para inclusão
na revisão do Plano Plurianual da Prefeitura.

Parágrafo único. O valor do Atestado de Medição Global – AMG, emitido na data do último
Atestado de Medição Parcial – AMP, será dividido de acordo com o contrato firmado entre a
São Paulo Transporte S/A. e a empresa ou o consórcio contratado, sendo o primeiro paga-
mento efetuado 30 (trinta) dias corridos após a emissão do Atestado de Medição Global.

Art. 11. O “Atestado de Medição Parcial – AMP” e o “Atestado de Medição Global – AMG” a que
se refere o artigo anterior, relativos, respectivamente, a cada etapa de um conjunto de obras e ao
total desse conjunto de obras, serão emitidos em 5 (cinco) vias, com a seguinte destinação:

I – uma via para a São Paulo Transporte S/A., para registro e controle contábil;
II – uma via para a administração do FUNCOR, para fins orçamentários e de aportes fi-

nanceiros;
III – duas vias para a empresa ou consórcio credor, destinando-se uma delas à compro-

vação do direito de crédito e a outra para registros contábeis;
IV – uma via para a Secretaria das Finanças.

Art. 12. Compete à Administração do FUNCOR:
I – atualizar, anualmente, por ocasião da elaboração da Proposta Orçamentária do Mu-

nicípio, os valores das parcelas a vencer no exercício seguinte, certificados em cada
“Atestado de Medição”, quer parcial, quer global, a serem consignados no orçamen-
to da Prefeitura Municipal de São Paulo para os dispêndios do programa;

II – elaborar uma previsão de receitas, para o exercício seguinte, para as fontes de recur-
sos de que tratam os incisos II a V do artigo 2º deste Decreto.

Art. 13. Compete à Secretaria das Finanças:
I – incluir as despesas de capital previstas para o programa nas previsões anuais do Pla-

no Plurianual de acordo com o cronograma de dispêndio anual a ser aprovado pelo
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Conselho Deliberativo do FUNCOR, conforme determina o parágrafo único do artigo
3º da Lei n. 11.851, de 10 de julho de 1995;

II – incluir, anualmente, dotação orçamentária no código correspondente, conforme pre-
vêem o inciso I do artigo 2º e o parágrafo único desse artigo, combinado com o ar-
tigo 12 deste Decreto, no valor solicitado pelo FUNCOR.

Parágrafo único. No presente exercício, as despesas necessárias ao desenvolvimento inicial
do programa, correrão por conta da dotação 20.10.16.91.571.4029, “Fundo Municipal do Sis-
tema de Corredores Segregados Exclusivo para Tráfego de Ônibus”, conforme Lei n. 12.278,
de 30 de dezembro de 1996.

Art. 14. O Secretário Municipal de Transportes encaminhará ao Prefeito, no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do encerramento de cada exercício financeiro, a prestação anual de
contas do Fundo.

Art. 15. No prazo de 15 (quinze) dias a contar do encerramento de cada exercício financeiro,
a São Paulo Transporte S/A. encaminhará ao Secretário Municipal de Transportes relatório de-
talhado alusivo às atividades desenvolvidas, no exercício findo, para cumprimento das deter-
minações originárias da Lei n. 11.851, de 10 de julho de 1995, e deste Decreto.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Celso Pitta – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 36.885/97
[1] Vide Lei Municipal n. 11.851, de 10 de julho de 1995, à pág. 899.

LEI N. 12.349,
DE 6 DE JUNHO DE 1997
ESTABELECE PROGRAMA DE MELHORIAS PARA A ÁREA CENTRAL DA CIDADE, CRIA INCENTIVOS E

FORMAS PARA SUA IMPLANTAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Celso Pitta, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 15 de maio de 1997, decretou e eu pro-
mulgo a seguinte Lei:

Capítulo I
Conceituação, Objetivos e Diretrizes

Art. 1º Fica aprovada a Operação Urbana Centro, compreendendo um conjunto integrado de
intervenções coordenadas pela Prefeitura, através da Empresa Municipal de Urbanização –
EMURB, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investido-
res privados, visando a melhoria e valorização ambiental da área central da cidade.

Parágrafo único. A área objeto da Operação Urbana Centro é a delimitada pelo perímetro
assinalado na planta anexa n. BE/03/OB/007/A do arquivo da Empresa Municipal de Urbani-
zação – EMURB, acrescida da área dos lotes lindeiros aos logradouros que determinam este
perímetro assim descrito: começa na interseção da via férrea com a Avenida Alcântara Ma-
chado (sob o Viaduto Alcântara Machado), prossegue pela via férrea até a Praça Agente Cí-
cero, Praça Agente Cícero, Avenida Rangel Pestana, Largo da Concórdia, baixos do viaduto
do Gasômetro até a via férrea, prossegue pela via férrea até a Estação da Luz, segue pela Rua
Mauá, Praça Júlio Prestes, Avenida Duque de Caxias, Largo do Arouche, Rua Amaral Gurgel,
Rua da Consolação, Rua Caio Prado, viela de ligação com a Rua Avanhandava, Rua Avanhandava,
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Avenida 9 de Julho até o Viaduto do Café, Avenida Radial Leste-Oeste, Rua João Passaláqua,
Rua Professor Laerte Ramos de Carvalho, Rua Conde de São Joaquim, Viaduto Jaceguai,
Avenida Radial Leste-Oeste, Viaduto do Glicério, Rua Antonio de Sá, Avenida do Estado, Rua
da Figueira, Avenida Alcântara Machado até o ponto inicial.

Art. 2º A Operação Urbana Centro tem por objetivos específicos:
I – implementar obras de melhoria urbana na área delimitada pelo perímetro da Opera-

ção Urbana Centro;
II – melhorar, na área objeto da Operação Urbana Centro, a qualidade de vida de seus

atuais e futuros moradores e usuários permanentes, promovendo a valorização da
paisagem urbana e a melhoria da infra-estrutura e da sua qualidade ambiental;

III – incentivar o aproveitamento adequado dos imóveis, considerada a infra-estrutura
instalada;

IV – incentivar a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental urbano;
V – ampliar e articular os espaços de uso público;
VI – iniciar um processo de melhoria das condições urbanas e da qualidade de vida da

área central da cidade, especialmente dos moradores de habitações subnormais;
VII – reforçar a diversificação de usos na área central da cidade, incentivando o uso habi-

tacional e atividades culturais e de lazer;
VIII – melhorar as condições de acessibilidade à área central da cidade;
IX – incentivar a vitalidade cultural e a animação da área central da cidade;
X – incentivar a localização de órgãos da administração pública dos três níveis de governo

na área central da cidade.

Parágrafo único. A Operação Urbana Centro tem como diretrizes urbanísticas:
I – a abertura de praças e de passagens para pedestres no interior das quadras;
II – o estímulo ao remembramento de lotes e à interligação de quadras mediante o uso

dos espaços aéreo e subterrâneo dos logradouros públicos;
III – a disciplina do espaço destinado ao transporte individual e a adequação dos espa-

ços destinados ao transporte coletivo;
IV – o incentivo à não impermeabilização do solo e à arborização das áreas não ocupadas;
V – a conservação e restauro dos edifícios de interesse histórico, arquitetônico e ambien-

tal, mediante instrumentos apropriados;
VI – a composição das faces das quadras, de modo a valorizar os imóveis de interesse

arquitetônico e a promover a harmonização do desenho urbano;
VII – a adequação, aos objetivos desta Lei, do mobiliário urbano existente e proposto;
VIII – o incentivo à construção de habitações;
IX – o incentivo à construção de garagens;
X – o incentivo à recuperação e reciclagem de próprios públicos existentes na área central;
XI – a criação de condições para a implantação de ruas ou regiões comerciais com regi-

me de funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas por dia;
XII – o desestímulo à permanência e a proibição de instalação de novos estabelecimentos de

comércio atacadista de cereais, de madeiras e de frutas na área da Operação Urbana.

Capítulo II
Incentivos e Contrapartida

Art. 3º Na área objeto da Operação Urbana Centro, além das disposições de caráter geral
da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, aplicam-se as seguintes disposições
específicas:

I – para o uso residencial (categoria de uso R2.02):
a. coeficiente de aproveitamento máximo igual a 6 (seis);
b. dispensa de reserva de espaço para estacionamento de veículos;
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c. na hipótese de opção pela construção de estacionamento para veículos, a área
destinada a esta finalidade não será computada para efeito de cálculo de coefi-
ciente de aproveitamento até o limite máximo igual a 6 (seis);

II – será admitida a construção de edifícios de uso misto-residencial e estacionamento
(categorias de uso R2.02 e S2.9) – desde que garantidos acessos independentes,
até os seguintes limites:
– R2.02 – coeficiente de aproveitamento máximo igual a 6 (seis);
– S2.9 – coeficiente de aproveitamento máximo igual a 6 (seis).

III – para os hotéis de turismo (categoria de uso S2.5) – inclusive os existentes anterior-
mente à publicação desta Lei – as disposições da Lei n. 8.006, de 8 de janeiro de
1974, referentes à zona de uso Z5, observando o coeficiente de aproveitamento má-
ximo destinado a instalações hoteleiras igual a 6 (seis), mais 2 (dois) para serviços e
4 (quatro) destinados exclusivamente à garagem;

IV – não serão computadas para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento e dis-
pensadas também das exigências de estacionamento, mesmo que conjugadas a ou-
tras categorias de uso, as áreas destinadas a:
– Salões de Festas;
– Cinemas;
– Teatros e Anfiteatros;
– Salas de Espetáculos;
– Auditórios para Convenções, Congressos e Conferências;
– Museus;
– Creches;
– Educação e Cultura em geral.

V – as áreas de pavimentos destinadas à fruição pública como circulação de pedestres,
localizadas no pavimento térreo ou em pavimentos correspondentes à soleira de in-
gresso da edificação no nível dos logradouros públicos, não serão computadas para
efeito de cálculo de coeficiente de aproveitamento;

VI – os empreendimentos formados pelo remembramento de 3 (três) ou mais lotes já exis-
tentes anteriormente à promulgação da presente Lei e que atinjam o mínimo de
1.000m2 (mil metros quadrados), terão direito a uma área construída adicional auto-
rizada, livre de contrapartida, correspondente a 10% (dez por cento) da área do ter-
reno resultante por lote remembrado até o limite máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º Os projetos que se beneficiarem do disposto neste artigo serão analisados diretamente
pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB ou pela Secretaria das Ad-
ministrações Regionais – SAR, conforme a competência.

§ 2º As Secretarias citadas no parágrafo anterior darão conhecimento do pedido à Comissão
referida no artigo 17 desta Lei, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data
do seu protocolamento.

Art. 4º Mediante contrapartida financeira, os proprietários de imóveis contidos no perímetro
da Operação Urbana Centro poderão apresentar propostas relativas a:

I – modificações de índices urbanísticos, de características de uso e ocupação do solo,
e de disposições do Código de Obras e Edificações;

II – transferência do potencial construtivo de imóveis preservados;
III – regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo

com a legislação vigente e concluídas até a data de publicação desta Lei;
IV – cessão onerosa do espaço público aéreo ou subterrâneo, resguardado o interesse

público.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se inclusive ao estabelecido nos artigos 3º e 16 desta Lei.
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§ 2º As modificações referentes ao Código de Obras e Edificações não poderão incorrer em pre-
juízo das condições de estabilidade, segurança e salubridade das edificações e equipamentos.

§ 3º Não serão admitidas ampliações ou construções novas destinadas aos seguintes usos:
a. comércio atacadista: comércio de produtos alimentícios, materiais de grande porte, produ-

tos perigosos, produtos agropecuários extrativos – categorias de uso C3.1 a C3.4;
b. serviços especiais: garagens para empresas de transporte e serviços de depósitos e arma-

zenagens – categorias de uso S3.1 e S3.2.

§ 4º Poderá ser concedida ao proponente autorização para executar obras e serviços de me-
lhoria e conservação de áreas públicas, as quais deverão ser realizadas sem qualquer ônus
para a Prefeitura e sob sua orientação.

§ 5º A contrapartida financeira citada neste artigo refere-se aos benefícios concedidos que
configuram exceção à legislação vigente, autorizados por esta Lei.

Art. 5º As solicitações mencionadas no artigo 4º desta Lei poderão ser concedidas apenas
mediante contrapartida financeira para a execução de obras de melhoria urbana na área deli-
mitada pelo perímetro da Operação Urbana Centro, após análise urbanística quanto aos se-
guintes aspectos:

I – o impacto decorrente da implantação do empreendimento no sistema viário e na in-
fra-estrutura instalada;

II – o uso e a ocupação do solo na vizinhança;
III – a valorização arquitetônica e ambiental dos imóveis a preservar e respectivos logra-

douros;
IV – a articulação e encadeamento dos espaços públicos e dos espaços particulares de

uso coletivo;
V – O enquadramento da volumetria das edificações existentes e a correção dos elemen-

tos interferentes, tais como empenas cegas e fundos de edificações, visando à har-
monização do desenho urbano.

§ 1º As propostas que atingirem habitações subnormais (cortiços) deverão contemplar solu-
ção do problema habitacional de seus moradores, dentro da área da Operação Urbana Cen-
tro ou numa faixa de 500m (quinhentos metros) envolvendo seu perímetro, sem ônus para a
Prefeitura e sem prejuízo do pagamento da contrapartida financeira.

§ 2º Poderá ser exigida do proponente a realização de obras de infra-estrutura necessárias à
implantação do empreendimento proposto, sem ônus para a Prefeitura e sem prejuízo do pa-
gamento da contrapartida.

§ 3º Quando a implantação do empreendimento determinar a execução de obras ou serviços
relacionados à operação do sistema viário, o proponente arcará integralmente com as despe-
sas decorrentes, inclusive aquelas referentes a eventuais desapropriações, resguardando o in-
teresse público.

Art. 6º O potencial construtivo de áreas de terrenos contidos no perímetro da Operação Ur-
bana Centro que sejam transformadas em áreas livres e verdes doadas à Prefeitura como bem
de uso comum do povo, poderá ser aplicado no remanescente do próprio terreno ou transfe-
rido para outro imóvel situado no interior ou fora da área da Operação Urbana Centro.

§ 1º Quando o imóvel cessionário estiver situado fora do perímetro da Operação Urbana Cen-
tro, aplicam-se, para efeito da transferência, as disposições do artigo 7º, incisos III, IV e V e
§§ 1º, 2º e 3º desta Lei.

§ 2º O controle de transferência de potencial construtivo será exercido e fiscalizado pela Se-
cretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA, a quem caberá a expedição de certidão de po-
tencial construtivo transferido.

Art. 7º Para incentivar a restauração dos imóveis classificados como Z8-200, dos já tomba-
dos e dos que vierem a ser tombados pelo Poder Público na vigência desta Lei e contidos na
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área da Operação Urbana Centro, será admitida a transferência de seu potencial construtivo,
pelo seu valor equivalente, para outros imóveis localizados dentro ou fora do perímetro da
Operação Urbana Centro, observadas as seguintes condições:

I – para imóveis preservados cujo coeficiente de aproveitamento efetivo seja inferior ou
igual a 7,5 (sete e meio), o potencial construtivo passível de transferência será calcu-
lado pela diferença entre o potencial construtivo do lote, adotado o coeficiente de
aproveitamento máximo igual a 12 (doze), e a área construída nele existente;

II – para imóveis cujo coeficiente de aproveitamento efetivo exceder a 7,5 (sete e meio), o
potencial construtivo passível de transferência será determinado pela aplicação cumu-
lativa do disposto nas alíneas abaixo:
a. a área construída até 12 (doze) vezes a área do lote poderá ser objeto de transfe-

rência em quantidade equivalente a 60% (sessenta por cento);
b. a área construída que exceder a 12 (doze) vezes a área do lote até o limite de 15

(quinze) vezes a área do lote poderá ser objeto de transferência em quantidade
equivalente a 40% (quarenta por cento);

c. a área construída que exceder a 15 (quinze) vezes a área do lote poderá ser objeto
de transferência em quantidade equivalente a 20% (vinte por cento).

III – a área construída equivalente para o imóvel cessionário será calculada pela seguinte
fórmula:
ACe = (VTp/VTc) x (CAc/CAp) x PCpt, onde:
ACe = área construída equivalente para o imóvel cessionário;
VTp = valor do metro quadrado do terreno do imóvel preservado constante da Plan-
ta Genérica de Valores;
VTc = valor do metro quadrado do terreno do imóvel cessionário constante da Plan-
ta Genérica de Valores;
CAc = coeficiente de aproveitamento máximo da zona de uso do imóvel cessionário;
CAp = 4 (quatro) = coeficiente de aproveitamento do terreno adotado na área da
Operação Urbana Centro para os casos de transferência de potencial construtivo;
PCpt = potencial construtivo passível de transferência, em metros quadrados.

IV – o coeficiente de aproveitamento final do imóvel cessionário não poderá exceder a 4
(quatro) vezes a área do lote ou a 1,5 (uma e meia) vezes o coeficiente de aproveita-
mento máximo da zona de uso onde está localizado, prevalecendo o maior valor;

V – para efeito da determinação do coeficiente de aproveitamento máximo da zona de
uso do imóvel cessionário, referido nos incisos III e IV deste artigo, aplicam-se as dis-
posições do artigo 24 da Lei n. 7.805, de 1º de novembro de 1972, com redação
dada pelo artigo 18 da Lei n. 8.881, de 29 de março de 1979.

§ 1º O empreendimento no imóvel cessionário será submetido à análise urbanística, observa-
dos os seguintes parâmetros:
a. o impacto da implantação do empreendimento no sistema viário e na infra-estrutura instalada;
b. o uso e ocupação do solo existente na vizinhança visando a manutenção da qualidade am-

biental e da paisagem urbana.

§ 2º É vedada a transferência de potencial construtivo para imóveis contidos nas zonas de uso
Z1, Z8, Z9, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z8-100, nos corredores de uso especial Z8-CR1, Z8-CR2,
Z8-CR4 quando lindeiro à Z1, Z8-CR5 e Z8-CR6 e nas áreas de proteção dos mananciais defi-
nidas pela legislação pertinente.

§ 3º A transferência de que trata este artigo poderá ser total, parcial ou realizada em etapas,
e ser feita para um ou mais imóveis, pertencentes a um ou mais proprietários.

§ 4º A análise das propostas de transferência de potencial construtivo levará em conta a ne-
cessidade de restauração do imóvel preservado, ficando o seu proprietário obrigado a execu-
tá-la em conformidade com as diretrizes fornecidas pelos órgãos competentes.
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§ 5º O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica na aplicação das penalida-
des previstas nos artigos 12 e 13 da Lei n. 9.725, de 2 de julho de 1984.

§ 6º Os projetos de restauração e conservação dos imóveis referidos neste artigo deverão ser
aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura – SMC e, no caso dos imóveis classificados
como Z8-200, também pela Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA.

§ 7º O controle de transferência de potencial construtivo será exercido e fiscalizado pela
Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA, ouvida a Secretaria Municipal de Cultu-
ra – SMC nos casos de imóveis tombados, cabendo à primeira a expedição, mediante re-
querimento, de:

I – Declaração de Potencial Construtivo, ao proprietário do imóvel preservado;
II – Certidão de Potencial Construtivo Transferido, ao proprietário do imóvel cessionário.

§ 8º Nos pedidos de aprovação de projetos de edificação que utilizam potencial construtivo
transferido deverá ser apresentada a certidão de que trata o inciso II do parágrafo anterior, que
será entregue ao interessado mediante garantia, a ser fixada pela Prefeitura, de que a restau-
ração do imóvel preservado seja executada no prazo estabelecido pela Comissão Normativa
da Legislação Urbanística – CNLU.

§ 9º A garantia de que trata o parágrafo anterior será liberada após a emissão, pelo órgão mu-
nicipal competente, do termo de aceitação técnica da obra concluída.

Art. 8º As propostas referidas nos artigos 4º, 6º, 7º, 15 e § 2º do artigo 16 desta Lei, serão
submetidas à aprovação da Comissão Normativa de Legislação Urbanística – CNLU, da Se-
cretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA, após análise e deliberação da comissão refe-
rida no artigo 17 desta Lei.

§ 1º A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB publicará no Diário Oficial do Município
as normas de apresentação das propostas, no prazo de no máximo 90 (noventa) dias conta-
dos a partir da publicação desta Lei.

§ 2º As propostas serão apreciadas e encaminhadas à Comissão Normativa de Legislação Ur-
banística – CNLU no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento da
documentação completa.

§ 3º As propostas serão divulgadas no Diário Oficial do Município, com antecedência de pelo me-
nos 7 (sete) dias de sua apreciação pela Comissão Normativa de Legislação Urbanística – CNLU.

Art. 9º A Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA expedirá certidão declarando a
modificação dos índices urbanísticos e das características de uso e ocupação do solo, bem
como a existência de qualquer outro benefício, devendo essa certidão ser apresentada junta-
mente com o pedido de aprovação do projeto de acordo com as modificações aprovadas.

§ 1º O Certificado de Conclusão da obra somente será emitido pelo órgão municipal compe-
tente, depois de comprovado o cumprimento das obrigações pactuadas.

§ 2º A Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA manterá registro de todas as transfe-
rências de potencial construtivo dos imóveis preservados e dos doados à Municipalidade nos
termos dos artigos 6º e 7º desta Lei.

Art. 10. A contrapartida financeira, mencionada nos artigos 4º e 5º e nos §§ 6º e 7º do arti-
go 15 desta Lei, não poderá ser inferior a:

I – 100% (cem por cento) do valor econômico atribuído ao benefício concedido, no caso
de regularização de construções, reformas ou ampliações, citado no artigo 4º, inciso
III desta Lei;

II – 50% (cinqüenta por cento) do valor econômico atribuído ao benefício concedido, nos
demais casos.

§ 1º Os valores econômicos citados neste artigo terão como base de cálculo os valores de
mercado de terreno e serão definidos a partir de avaliações feitas por avaliadores independen-
tes que serão referendadas pela Comissão Normativa de Legislação Urbanística – CNLU.
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§ 2º Na hipótese de solicitações referentes a aumento de potencial construtivo, inclusive nos
casos de regularização, calcula-se o valor do benefício concedido como sendo o valor da área
de terreno necessária para construir a área excedente àquela permitida pela legislação de uso
e ocupação do solo vigente e por esta Lei.

§ 3º Nos demais casos o valor do benefício concedido será estabelecido pela Comissão
Normativa de Legislação Urbanística – CNLU, a partir de estudos e propostas da Comissão refe-
rida no artigo 17 desta Lei.

Capítulo III
Gestão da Operação

Art. 11. Os recursos auferidos com a aplicação da presente Lei serão administrados pela Em-
presa Municipal de Urbanização – EMURB, em conta vinculada à Operação Urbana Centro.

§ 1º Os recursos serão aplicados em obras de melhoria urbana, na recuperação e reciclagem
de próprios públicos em geral, no pagamento de desapropriações realizadas no perímetro da
Operação Urbana Centro, na restauração de imóveis tombados condicionada a posterior res-
sarcimento e em eventos de divulgação e promoção da Operação Urbana Centro.

§ 2º A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB poderá receber remuneração por servi-
ços prestados e decorrentes da realização das obras e desapropriações, dos serviços e even-
tos de divulgação da Operação Urbana Centro e de valorização do lazer e cultura na área cen-
tral da cidade.

§ 3º Os recursos, enquanto não forem efetivamente utilizados, deverão ser aplicados em ope-
rações financeiras, objetivando a manutenção de seu valor real.

Art. 12. Os recursos das contribuições de melhoria, cobradas em razão das obras públicas
executadas com recursos da Operação Urbana Centro, serão repassados pela Prefeitura à
conta vinculada referida no artigo 11 desta Lei, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados
a partir da data do seu recebimento.

Art. 13. Os recursos existentes na conta vinculada da Operação Urbana do Anhangabaú,
aprovada pela Lei n. 11.090, de 16 de setembro de 1991, passam a integrar a conta vinculada
da Operação Urbana Centro.

Art. 14. A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB deverá elaborar e fazer publicar no
Diário Oficial do Município, relatório semestral de acompanhamento e contabilização de resul-
tados da Operação Urbana Centro.

Capítulo IV
Disposições Transitórias e Finais

Art. 15. Durante os primeiros 36 (trinta e seis) meses subseqüentes à aprovação desta Lei,
as propostas relativas aos benefícios mencionados no inciso I do artigo 4º desta Lei, ficam su-
jeitas às seguintes condições especiais:

I – as propostas apresentadas para imóveis localizados na Área de Especial Interesse, defi-
nida no § 1º deste artigo, ficam dispensadas do pagamento de contrapartida financeira;

II – as propostas apresentadas para imóveis localizados fora da Área de Especial Interes-
se, porém contidos no perímetro da Operação Urbana Centro, ficam dispensadas do
pagamento de contrapartida financeira nos seguintes casos e até os seguintes limites:
a. para o uso residencial (categoria de uso R2.02): coeficiente de aproveitamento

máximo igual a 12 (doze);
b. para o uso de serviços de escritórios e negócios (categoria de uso S2.1): coefi-

ciente de aproveitamento máximo igual a 6 (seis);
c. para o uso hotel de turismo (categoria de uso S2.5): coeficiente de aproveitamen-

to máximo igual a 9 (nove) para instalações hoteleiras, mais 3 (três) para serviços
e 6 (seis) destinados exclusivamente à garagem.
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§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, fica criada a Área de Especial Interesse, definida a se-
guir: começa na confluência da Avenida Senador Queirós com a Avenida Prestes Maia, segue
na direção oeste pela Avenida Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, Avenida Ipiranga, Praça da
República, Avenida Ipiranga até a Rua da Consolação, Rua da Consolação, Viaduto Nove de
Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua
Anita Garibaldi, Praça Clóvis Bevilacqua, Avenida Rangel Pestana até Avenida Exterior, Avenida
Exterior, Avenida Prefeito Passos, Rua Antonio de Sá, Avenida do Estado na direção norte, Rua
da Figueira, Avenida Mercúrio, Avenida Senador Queirós até o ponto inicial, integrada também
pelos lotes lindeiros aos logradouros que determinam este perímetro, demarcada na planta
anexa n. BE/03/OB/007 do arquivo da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB.

§ 2º O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica às propostas relativas à regulari-
zação e cessão do espaço público, previstas no artigo 4º, incisos III e IV desta Lei, e aos custos
decorrentes de desapropriações.

§ 3º As propostas que se beneficiarem do disposto neste artigo não ficam dispensadas da
análise urbanística e das exigências fixadas no artigo 5º e seus parágrafos, da análise pela Co-
missão referida no artigo 17 e da aprovação pela Comissão Normativa de Legislação Urbanís-
tica – CNLU, nos termos do artigo 8º desta Lei.

§ 4º A certidão referente aos benefícios concedidos, referida no artigo 9º desta Lei, expedida
em favor de proponentes beneficiados pelo disposto neste artigo, terá validade pelo prazo de
36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua expedição, findo o qual torna-se sem
efeito para fins de aprovação do projeto.

§ 5º As obras referentes aos projetos aprovados com base nas disposições deste artigo de-
verão estar concluídas no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da ex-
pedição do respectivo Alvará de Execução, sob pena de cassação da licença e do vencimen-
to integral da contrapartida financeira devida, calculada nos termos do artigo 10 desta Lei.

§ 6º A isenção prevista neste artigo sofrerá redução anual gradativa de 20% (vinte por cento)
nos anos subseqüentes ao terceiro ano de vigência desta Lei, passando a 80% (oitenta por
cento) do valor da contrapartida financeira no quarto ano, 60% (sessenta por cento) no quin-
to, 40% (quarenta por cento) no sexto, 20% (vinte por cento) no sétimo, até ser definitivamen-
te extinta completado o sétimo ano.

§ 7º Para efeito do cálculo da contrapartida financeira referida no parágrafo anterior, serão con-
siderados os benefícios relativos às modificações de disposições do Código de Obras e Edifi-
cações, de índices urbanísticos e de características de uso e ocupação do solo estabelecidos
na legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo vigente e nos artigos 3º e 16 desta Lei.

Art. 16. Fica garantido ao proprietário de edificação regularmente existente contida no perí-
metro da Operação Urbana Centro e que venha a ser demolida para a implantação de uma
nova construção, o direito de utilização da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveita-
mento do edifício demolido, quando maiores que aqueles fixados na legislação de uso e ocu-
pação do solo vigente e nesta Lei.

§ 1º Os projetos que se beneficiarem do disposto neste artigo não ficam dispensados da aná-
lise urbanística e das exigências fixadas no artigo 5º e seus parágrafos e da análise pela Co-
missão referida no artigo 17 desta Lei.

§ 2º As propostas que, além de se beneficiarem do disposto neste artigo apresentarem solicita-
ções relativas aos benefícios mencionadas no artigo 4º desta Lei, serão submetidas à aprovação
da Comissão Normativa de Legislação Urbanística – CNLU, nos termos do artigo 8º desta Lei.

Art. 17. Fica constituída a Comissão Executiva da Operação Urbana Centro, composta por
representantes da:
1. Empresa Municipal de Urbanização – EMURB;
2. Secretaria da Habitação e do Desenvolvimento Urbano – SEHAB;
3. Secretaria Municipal de Cultura – SMC;
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4. Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA, e ainda da:
5. Câmara Municipal de São Paulo;
6. Associação Comercial de São Paulo;
7. Associação dos Bancos no Estado de São Paulo – ASSOBESP;
8. Associação Viva o Centro Sociedade Pró-Revalorização do Centro de São Paulo;
9. Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos;
10. Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo – IAB/SP;
11. Instituto de Engenharia de São Paulo – IE;
12. Movimento Defenda São Paulo;
13. Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São

Paulo – SECOVI;
14. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de São Paulo,

Osasco e Região, sob a coordenação da primeira nomeada.

§ 1º São atribuições da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro:
I – analisar e verificar a adequação das propostas apresentadas de acordo com o disposto

nos artigos 4º, 6º, 7º, 15 e 16 desta Lei com as diretrizes da Operação Urbana Centro;
II – emitir pareceres e deliberar sobre o encaminhamento das propostas à Comissão

Normativa de Legislação Urbanística – CNLU;
III – promover no mínimo 1 (uma) audiência pública sempre que a proposta solicitar coe-

ficiente de aproveitamento superior a 6 (seis) ou cessão onerosa do espaço público,
de acordo com o disposto no artigo 4º, incisos I e IV, desta Lei, anteriormente ao en-
caminhamento à Comissão Normativa de Legislação Urbanística – CNLU;

IV – elaborar estudos e apresentar propostas para cálculo do valor dos benefícios concedidos;
V – elaborar diretrizes especiais para subáreas contidas dentro do perímetro da Opera-

ção Urbana Centro;
VI – identificar formas de atuação do Poder Público capazes de potencializar a consecu-

ção dos objetivos da Operação Urbana Centro;
VII – contribuir para a estruturação de programa de ação para a solução do problema das

habitações subnormais existentes na área da Operação Urbana Centro;
VIII – fazer-se representar junto à Administração Pública na definição de políticas e inter-

venções para a área da Operação Urbana Centro;
IX – elaborar plano de incentivo à localização da Administração Pública na área da Ope-

ração Urbana Centro;
X – decidir sobre a inversão dos recursos captados pela Operação Urbana Centro, aten-

dido o disposto no artigo 11, § 1º desta Lei;
XI – instruir as dúvidas surgidas quanto à aplicabilidade e às disposições da presente Lei

anteriormente à apreciação das mesmas pela Comissão Normativa de Legislação Ur-
banística – CNLU.

§ 2º A audiência pública de que trata o inciso III do parágrafo anterior deverá ser divulgada em
pelo menos 1 (um) dos 2 (dois) jornais de maior circulação, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias da data de sua realização.

§ 3º Para subsidiar a Comissão Executiva da Operação Urbana Centro no cumprimento de
suas atribuições, fica criado Grupo Técnico de Trabalho, composto por técnico da:
1. Empresa Municipal de Urbanização – EMURB;
2. Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB;
3. Secretaria das Administrações Regionais – SAR;
4. Secretaria de Vias Públicas – SVP;
5. Secretaria Municipal de Cultura – SMC;
6. Secretaria Municipal do Planejamento – SEMPLA;
7. Secretaria Municipal de Transportes – SMT, sob a coordenação da primeira.
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§ 4º A Comissão Executiva da Operação Urbana Centro, sempre que necessário, poderá con-
sultar outros órgãos da administração pública municipal, estadual e federal e entidades civis.

Art. 18. Os direitos, processos e obras em andamento referentes à Operação Urbana do
Anhangabaú, aprovada pela Lei n. 11.090, de 16 de setembro de 1991, ficam transferidos,
sem solução de continuidade, para a Operação Urbana Centro.

Art. 19. Na área da Operação Urbana Centro não se aplicam as disposições da Lei n. 11.773,
de 18 de maio de 1995.

Art. 20. A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB poderá praticar os atos necessários
à realização da Operação Urbana Centro, inclusive desapropriações.

Art. 21. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta dos recursos
disponíveis na conta vinculada à Operação Urbana Centro e de dotações próprias.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Celso Pitta – Prefeito do Município.
Perímetro

Centro Velho – Centro Novo – Glicério – Brás – Bexiga – Vila Buarque – Santa Ifigênia
O perímetro da Operação Urbana abrange uma área de aproximadamente 662,90 ha, englobando os chama-
dos “Centro Velho” e “Centro Novo” e partes dos bairros do Glicério, Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia.

Além da área interna ao perímetro, os lotes externos que lhes sejam lindeiros podem usufruir dos benefícios e
incentivos previstos na Operação Urbana.

Ilustração da “Cartilha da Área Central”, publicação da Prefeitura do Município de São Paulo, Empresa Municipal de
Urbanização – EMURB, agosto de 1997 (anexo I - planta BE/03/OB/007/A)
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LEI N. 12.350,
DE 6 DE JUNHO DE 1997
CONCEDE INCENTIVO FISCAL AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS OU AOS PATROCINADORES DAS OBRAS

DE RECUPERAÇÃO EXTERNA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NA ÁREA ESPECIAL DE

INTERVENÇÃO, OBJETO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E FUNCIONAL DO CENTRO DE

SÃO PAULO – PROCENTRO, OU OUTRO EQUIVALENTE QUE VENHA A SER IMPLANTADO, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Celso Pitta, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 4 de junho de 1997, decretou e eu promul-
go a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído incentivo fiscal a ser concedido a pessoas físicas ou jurídicas que pro-
moverem ou patrocinarem a recuperação externa e a conservação de imóvel próprio ou de
terceiro, localizado na Área Especial de Intervenção, delimitada na planta e na relação cons-
tantes, respectivamente, dos Anexos I e II desta Lei.

§ 1º O incentivo fiscal de que trata o caput deste artigo poderá ser concedido às pessoas fí-
sicas ou jurídicas que tiverem iniciado as obras de recuperação nos imóveis antes da vigência
desta Lei, ou que os tiverem mantido conservados com as características originais.
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§ 2º Para os efeitos desta Lei, serão considerados recuperação externa de imóveis, as obras
e serviços destinados à recuperação e conservação de fachadas e demais elementos, reali-
zados em imóvel tombado por órgão federal, estadual ou municipal, ou preservado em razão
do seu valor histórico, cultural, estético, arquitetônico ou paisagístico, nos termos do artigo 2º
da Lei n. 8.328, de 2 de dezembro de 1975, com a nova redação dada pelo artigo 18 da Lei
n. 9.725, de 2 de julho de 1984.

§ 3º Considera-se patrocinador a pessoa física ou jurídica que se proponha a financiar ou custear,
total ou parcialmente, o projeto e a execução de obras de recuperação ou conservação externa
em imóveis de terceiros.

Art. 2º O incentivo fiscal de que trata esta Lei, será concedido pelo prazo de 10 (dez) anos
e consistirá no recebimento, pelo proprietário do imóvel ou patrocinador, de certificado expe-
dido pelo Poder Público.

§ 1º O certificado de que trata o caput deste artigo deverá equivaler ao valor do Imposto so-
bre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do imóvel recuperado ou conservado.

§ 2º Quando houver para o imóvel isenção anterior, o valor do certificado, a ser recebido pelo
proprietário ou patrocinador das obras ou conservação, deverá equivaler a 0,6% do valor ve-
nal do imóvel recuperado ou conservado.

§ 3º O certificado de que trata o caput deste artigo será utilizado exclusivamente para o paga-
mento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, incidente sobre o imóvel
recuperado ou conservado ou sobre outros imóveis do mesmo proprietário ou de propriedade
do patrocinador.

§ 4º O valor constante do certificado será o do exercício correspondente ao início das obras,
expresso em Unidade Fiscal de Referência – UFIR, e deverá ser reconvertido em moeda cor-
rente, pelo valor dessa unidade vigente no mês de sua utilização.

§ 5º O titular do certificado deverá requerer perante a Secretaria das Finanças o reconheci-
mento do benefício, no início de cada exercício.

§ 6º O benefício só será concedido se constatada, em vistoria, a efetiva conservação do prédio.

Art. 3º A concessão do benefício dependerá da aprovação do projeto de recuperação ou do
estado de conservação do prédio pela Comissão PROCENTRO ou outra Comissão equivalen-
te que venha a ser constituída, ouvidos os órgãos competentes.

Art. 4º Caberá à Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB a expedição
do certificado, a requerimento do proprietário do imóvel ou do patrocinador, nos termos do
disposto em regulamento.

Art. 5º A Comissão PROCENTRO constatará o início da obra e realizará vistorias periódicas
para verificar o seu andamento, na conformidade do projeto aprovado, bem como o estado de
conservação das edificações, cujos proprietários pleitearem o benefício nos termos do § 1º
do artigo 1º desta Lei.

Parágrafo único. Constatada a paralisação da obra ou sua desconformidade com o projeto
aprovado, o certificado deverá ser cancelado, cientificando-se a Secretaria das Finanças – SF
para a cobrança da importância equivalente ao benefício, exercício a exercício, atualizada mo-
netariamente e acrescida de juros de mora, desde as datas originariamente assinaladas para
pagamento integral do imposto, sendo:

I – com imposição de multa moratória e sem prejuízo das medidas criminais cabí-
veis, nos casos de dolo, fraude ou simulação do interessado ou de terceiro em
benefício dele;

II – sem imposição de multa moratória, nos demais casos.

Art. 6º Fica concedida isenção do pagamento da Taxa para exame e verificação de proje-
tos, prevista no Código de Obras e Edificações, aos proprietários ou aos patrocinadores das
obras de recuperação de imóveis localizados na Área Especial de Intervenção.
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§ 1º Respeitadas as respectivas competências, a concessão do benefício previsto no caput
deste artigo será autorizada pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEHAB ou pela Secretaria das Administrações Regionais – SAR e dependerá de parecer
favorável da Comissão PROCENTRO, quanto ao enquadramento do projeto na situação de
beneficiários da isenção.

§ 2º O proprietário ou patrocinador deverá requerer o benefício previsto no caput deste artigo
após o protocolamento do pedido de Alvará de Aprovação do projeto de recuperação.

Art. 7º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

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

Celso Pitta – Prefeito do Município.

Prefeitura de São Paulo
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Área especial de intervenção objeto do Programa de Requalificação Urbana e Funcional do
Centro de São Paulo – PROCENTRO
(Lei n. 12.350 de 6 de junho de 1997)

Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo – PROCENTRO

1997 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

983O



ANEXO II
Logradouros e Quadras Fiscais pertencentes à Área Especial de Intervenção

Nome do Logradouro CODLOG Setor Quadra

Largo do Paissandu 15323-0 001 056, 054, 055, 057, 058

R. Cap. Salomão 17633-8 001 057, 058

Praça Pedro Lessa 15938-7 001 058, 047

R. do Seminário 17986-8 001 046, 057

R. Antonio de Godoi 01667-5 001 053, 057

Largo de São Bento 03209-3 001 049, 061, 062, 063, 064

Praça Antonio Prado 01838-4 001 063, 073, 074

R. João Bricola 10184-2 001 063, 074

Largo do Café 03842-3 001 073, 081, 082

R. do Comércio 05200-0 001 073, 082

R. 3 de Dezembro 19135-3 001 074, 083

R. Dr. Miguel Couto 13901-7 001 072, 080

R. da Quitanda 16770-3 001 081, 082, 084, 085

Largo da Misericórdia 14051-1 001 084, 086

R. do Tesouro 18881-6 001 085, 086

R. Álvares Penteado 00866-4 001 081, 082, 084, 085

R. do Boticário 00951-2 001 054, 055

008 091, 092

Av. Rio Branco 17115-8 001 053, 054

008 092, 093

R. Santa Ifigênia 06285-5 001 044, 053

008 093, 094

R. Andradas 01267-0 008 094, 095

Av. Casper Líbero 04541-1 001 Praça Alfredo Issa, 036, 044, 045, 046

008 095

Av. São João 10101-0 001 055, 056, 058, 061, 062, 071, 072, 
Parque Anhangabaú

008 091, Praça Julio Mesquita

007 051, 052, 063, 073, 074, 075

006 010, 017, 027

Largo Santa Cecília 06284-7 001 044, 045, 046, 053, 057

R. Boa Vista 03403-7 001 063, 064, 074, 075, 083

R. 15 de Novembro 16749-5 001 073, 074, 082, 083, 085, 086

002 060, 061

R. dos Timbiras 18969-3 007 074, 075

008 091, 092, 093, 094, 095

R. Líbero Badaró 11824-9 005 002, 003, 008, 009

001 061, 062, 071, 072, 078, 079, 080, 
Praça do Patriarca

R. São Bento 03210-7 005 003, 004

001 062, 063, 072, 073, 080, 081, 084, 
Praça do Patriarca

R. Dr. Falcão Filho 06889-6 005 001, 002

R. José Bonifácio 10813-8 005 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012
Continua
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Logradouros e Quadras Fiscais pertencentes à Área Especial de Intervenção (Continuação)

Nome do Logradouro CODLOG Setor Quadra
R. do Ouvidor 15261-7 005 006, 007, 008, 013
Pça Ouvidor Pacheco e Silva 15279-0 005 009, 010
R. Senador Paulo Egídio 15739-2 005 010, 011
Praça do Patriarca 15603-5 005 001, 003, 004

001 079, 080, 081, 084
R. Quintino Bocaiúva 16744-4 005 004, 005, 011, 012, 014, 015, 021, 020, 022
R. Benjamin Constant 03189-5 005 011, 014, 015, 021
R. Senador Feijó 06933-7 005 014, 020, 021, 022
R. Cristóvão Colombo 05520-4 005 013, 014, 020
R. São Francisco 07336-9 005 007, 008, 013
Largo São Francisco 07335-0 005 009, 010, 011, 013, 014
R. Barão de Paranapiacaba 15473-3 005 012, 015
Praça da Sé 17545-5 002 Largo Pateo do Colégio

005 012, 015, 021, 022, 026, 028
R. 11 de Agosto 15022-3 005 028, 032
R. Felipe de Oliveira 06967-1 005 028, Praça da Sé
Pça Clóvis Bevilacqua 05111-0 005 032, 033, Praça da Sé
Pça Dr. João Mendes 10376-4 005 022, 026, 028, 030, 031, 032, Largo 7 de Setembro
Largo 7 de Setembro 18115-3 005 030, 031
R. Conde do Pinhal 16249-3 005 031
R. Álvares Machado 00864-6 005 030
R. Dr. Rodrigo Silva 17293-6 005 030
Viaduto Dona Paulina 15635-3 005 025
R. Dona Maria Paula 13317-5 005 017

006 052
R. Genebra 07853-0 005 017

006 052
Viaduto Jacareí 09758-6 006 041
Praça Gal. Craveiro Lopes 05466-6 006 033, 041
Viaduto 9 de Julho 14810-5 006 021, 022, 031, 032, 033, 061
Jd. da Divina Providência 38895-5 006 033, 041, Praça das Bandeiras
Largo Fernando Galego 17024-0 005 016, 017

006 041, Praça das Bandeiras
R. Santo Antonio 01521-0 006 033, 041, Praça Gal. Craveiro Lopes, 

Jd. da Divina Providência
Travessa Noschese 14675-7 005 016, 017
Travessa Grassi 08191-4 005 074, 075
R. Santo Amaro 01003-0 005 016, 017

006 041, 052
R. Riachuelo 17025-9 005 007, 013, 019, 020, 022, 025
Av. 23 de Maio 19764-5 005 019, 025, 074, 075
R. Asdrubal do Nascimento 02398-1 005 016, 017, 074, 075
Parque Anhagabaú 01424-9 001 071, 078, 079

005 001, 007
R. Formosa 07281-8 006 027, 036, Praça Ramos de Azevedo, 

Parque Anhagabaú
Continua
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Logradouros e Quadras Fiscais pertencentes à Área Especial de Intervenção (Continuação)

Nome do Logradouro CODLOG Setor Quadra
Av. 9 de Julho 14804-0 006 020, 031, 032, 033, 035, 072, 075
Pça da Bandeira 02795-22 005 007

006 035, 075, 033, 041
R. João Adolfo 10118-4 006 022, 032, 035, 075
R. Álvaro de Carvalho 00880-0 006 020, 021, 022, 031, 032, 035, 061, 075
R. da Consolação 05245-0 006 002, 003, 012, 013, 014, 022, 064, 

Praça Des. Mário Pires
Praça Des. Mário Pires 13515-1 006 013, 014, 021, 022, 064
R. Quirino de Andrade 16761-4 006 022, 035
R. Cel. Xavier de Toledo 19996-6 006 023, 025, 036
Ladeira da Memória 14102-0 006 036
Largo da Memória 13813-4 006 035, Parque Anhagabaú
R. Araújo 02115-6 006 003, 064
R. Unaí 33614-9 006 064
Av. São Luis 12132-0 006 007, 014, 061
R. Dr. Braulio Gomes 03624-2 006 014, 023
R. João Guimarães Rosa 20399-8 006 Praça Franklin Roosevelt
Praça Dom José Gaspar 10986-0 006 007, 014, 023
R. Basilio da Gama 02947-5 006 006, 007
R. Gabus Mendes 07669-4 006 006, 007
R. Marconi 12951-8 006 015, 024
R. Conselheiro Crispiniano 05495-0 006 016, 017, 024, 025, 026, 027
R. Dom José de Barros 10890-1 006 008, 009, 010, 015, 016, 017
R. 7 de Abril 18108-0 006 007, 008, 015, 023, 024, 025
R. Barão de Itapetininga 09543-5 006 008, 009, 015, 016, 024
R. 24 de Maio 19759-9 006 009, 010, 016, 017
Praça Ramos de Azevedo 16861-0 006 025, 026, 027, 036
Av. Ipiranga 09276-2 001 044, 053, 054, 055

006 003, 006, 007, 008, 009, 010, 064
007 075, 088, Praça da República
008 091, 092, 093, 094, 095

Praça da República 17000-3 007 071, 072, 074, 075, 088
006 006, 007, 008, 009

R. Aurora 02595-0 007 062, 063, 071, 072, 073
R. Joaquim Gustavo 10562-7 007 072, 073
R. Pedro Américo 15875-5 007 073, 074
Av. Vieira de Carvalho 19689-4 007 062, 063, 071, 072
R. do Arouche 02301-9 007 062, 071
R. Vitória 19847-1 007 052, 063
Av. Duque de Caxias 04659-0 007 051, Largo do Arouche
Largo do Arouche 02300-0 007 051, 052, 062
Praça Julio Mesquita 11339-5 007 063
R. Abelardo Pinto 00038-8 001 058
R. Anchieta 01242-4 002 060, 061
Largo Pateo do Colégio 20418-8 002 059, 060, 061, 062, 063

005 Praça da Sé
Continua
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Logradouros e Quadras Fiscais pertencentes à Área Especial de Intervenção (Continuação)

Nome do Logradouro CODLOG Setor Quadra

R. Irma Simpliciana 18320-2 002 072, 073

R. Floriano Peixoto 07228-1 002 062, 063, 068

R. Santa Teresa 18838-7 002 072

005 Praça da Sé

R. Martinho Prado 13614-0 006 012, 013, 019, 020, 069, 072, 
Praça Franklin Roosevelt

R. Avanhandava 02617-4 006 019, 020, 069, 072

R. Nestor Pestana 14513-0 006 012, 013

Praça Franklin Roosevelt 07593-0 006 002

R. Martins Fontes 13632-8 006 013, 019, 020, 021

Av. Radial Leste-Oeste 33667-0 006 069, 072

R. Dr. Roberto Simonsen 17226-0 002 059, 068, 073, 074

Av. Senador Queirós 16725-8 001 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 
Praça Alfredo Issa

R. Beneficiência Portuguesa 03178-0 001 036, 045

R. Cel. Batista da Luz 02974-2 001 045, 046

R. Brigadeiro Tobias 19017-9 001 036, 037, 045, 046, 047

R. Cap. Maj. Jeronimo Leitão 10060-9 001 037, 048

R. Riskallah Jorge 17178-6 001 047, 048

R. Dom Francisco de Sousa 07418-7 001 037, 038

Av. Prestes Maia 16593-0 001 038, 039, 047, 048, 049, 058, 061, 
Praça Pedro Lessa, Praça do Correio

R. Carlos de S. Nazareth 04342-7 001 039, 040, 041, 042, 043, 049, 050, 051, 052

R. Augusto Severo 02561-5 001 039, 040

R. Florêncio de Abreu 07204-4 001 040, 041, 049, 050, 064, Largo São Bento

R. Com. Assad Abdalla 02404-0 001 068, 069

002 031, 032

R. Barão de Duprat 06136-0 001 042, 043, 051, 052, 067, 068, 069

R. da Cantareira 04146-7 001 052, 068, 069

002 031, 032, 033

R. Serop Kherlakian 42223-1 001 051

R. Com. Afonso Kherlakian 00275-5 001 051, 052, 065, 067, 068

R. Com. Abdo Schain 21370-5 001 065, 066, 067, 070

Ladeira Constituição 05261-2 001 050, 064

R. Lucrécia Leme 12118-5 001 065, 066

R. Virgilina Sales 19781-5 001 066, 070

Ladeira Porto Geral 16523-9 001 064, 075

R. 25 de Março 19745-9 001 041, 042, 050, 051, 064, 065, 066, 070, 075, 076, 
Parque Dom Pedro II

002 064, 065, 066, 067, 070, 071, 075, 
Praça Fernando Costa

R. Cav. Basílio Jafet 02950-5 001 067, 070, 076, 077

002 033

Av. do Estado 06642-7 002 031, 032, 034, 052, 091, Praça São Vito

003 009, Parque Dom Pedro II

Av. Mercúrio 13853-3 002 031, 034, 035, 036, 052, 091, Praça São Vito
Continua
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Logradouros e Quadras Fiscais pertencentes à Área Especial de Intervenção (Continuação)

Nome do Logradouro CODLOG Setor Quadra

R. da Figueira 07122-6 002 091

003 Parque Dom Pedro II

R. Dr. Itapura de Miranda 09575-3 002 032, 033

R. Jorge Azem 10667-4 001 076, 077, Parque Dom Pedro II

R. Gal. Carneiro 04469-5 001 083, 075

002 059, Praça Padre Manoel da Nóbrega, 
Praça Fernando Costa

R. Dr. Bitencourt Rodrigues 03387-1 002 059, 064, 065, 067, 070, 074, 
Praça Fernando Costa

R. São Nicolau 14559-9 002 064, 065

R. Maria Benedita 13163-6 002 065, 067

R. Luis Teixeira 12310-22 002 067, 070

R. Hércules Florence 08734-3 002 066, 071

R. Fernão Sales 07070-0 002 071, 075

R. do Gasômetro 07786-0 002 052, 091

R. Venceslau Brás 19543-0 002 059, 068, 073, 074

Av. Rangel Pestana 16870-0 002 070, 074, 075

003 003, 004, Praça Clóvis Bevilacqua

R. Tabatingüera 18556-6 005 033

003 002, 006, 008

R. Anita Garibaldi 01454-0 003 033, Praça Clóvis Bevilacqua

R. do Carmo 04455-5 003 001, 002, 003, 006

R. Alcides Bezerra 01203-3 003 003

R. Agassiz 00306-9 003 003, 006

R. Carmelitas 04434-2 003 003, 006, 007, 008

R. Nidac 14626-9 003 007, 008

R. Frederico Alvarenga 07610-4 003 003, 004, 005, 007, 053

Travessa Particular 69149-6 003 004, 005

R. Lousada 72407-6 003 053

R. Silveira Martins 18210-9 003 001, 002

005 033

R. Antonio de Sá 01685-3 004 Parque Dom Pedro II

R. Varnhagen 19494-8 001 064

Praça São Vito 19827-7 002 034, 035, 036, 052

R. Luis de Camões 12215-7 002 034, 035

R. Carlos Garcia 04363-0 002 035, 036

Pça Fernando Costa 07024-6 002 059, 064, 066

001 075

Parque Dom Pedro II 15964-0 001 076, 077

002 032, 033, 052, 066, 071, 075, 091, Praça São Vito

003 009

Rua Augusta 02497-0 006 069

Av. Brig. Luis Antonio 12165-7 006 019, 025, 075

R. Direita 05944-7 001 084, 086

005 004, 005, 012
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Lotes das Quadras Externas, também abrangidas pela Área Especial de Intervenção

Logradouro Setor Quadra Lotes Observações

Av. Senador Queiroz 001 026 0103

0001, 0002 Av. Casper Líbero, 
ns. 333, 339, 343, 347

027 0031 Av. Casper Líbero, n. 356

(0034 a 0115, 0119)

0001 R.Brigadeiro Tobias, 
ns. 475, 483

029 0002 R. Brigadeiro Tobias, 
ns. 466, 470, 478, 490

0003, 0008

(0009 a 0081) Av. Prestes Maia, 
ns. 635, 649, 653, 671,

663, 675, 687

030 0029 Av. Prestes Maia, n. 646

90035 A 0167)

0033 R. Florêncio de Abreu, 
ns. 555, 559, 563,

567, 571, 575

031 0038 R. Florêncio de Abreu, n. 562

0039

0001 R. 25 de Março, 
ns. 1191, 1199

032 0092 R. 25 de Março, n. 1200

0093, 0094, (0127 a 
0478, 0486 a 0719)

0099, 0100, 0101, 
0102, 0103, 0104,

0105, 0106, 0107, R. Barão de Duprat, 
0108, 0001 ns. 511, 521, 525

035 (0024 a 0069) R. Barão de Duprat, n. 516

0019, 0020, (0071 a 
0135, 0137 a 0162,

0164, 0165, 0167 a 
0225, 0227 a 0254,

0256 a 0295, 0297 a 
0328, 0330 a 0350,

0352 a 0366, 0368, 
0370 a 0382, 0384 a

0414, 0416 a 0418, 
0440, 0998 a 1009,

1072 a 1101, 1106 a 
1114, 1116 a 1135)

0022, (0443 a 0488, 
0490)

0001 R. da Cantareira, n. 491

R. da Cantareira 002 027 0051 R. da Cantareira, 
ns. 490, 498, 500, 506

R. Carlos de Souza Nazaré,
n. 523

Continua
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Lotes das Quadras Externas, também abrangidas pela Área Especial de Intervenção (Continuação)

Logradouro Setor Quadra Lotes Observações

Av. Mercúrio 028 0001 R. da Cantareira, n. 460

0042, 0041, 0040, 
0039, 0038, 0037,

0045, 0033, 0032, 
0031, 0030

R. Américo Brasiliense 029 0045, 0046, 0047, R. Américo Brasiliense, 
0031 ns. 55, 65, 69, 73

Av. Mercúrio 037 0021, 0020, 0029, R. Carlos Garcia, 
0028, 0018, 0022 ns. 130,138,144,148,160

0023, 0025, 0024, 0002

0001 R. Santa Rosa, n. 113

R. Santa Rosa 041 0012, 0011, 0010, R. Santa Rosa, 
0009, 0008, 0007, ns. 50, 52, 62, 60, 68, 74,

0006, 0005, 0004, 78, 86, 92, 100, 108, 112, 
0003 122

Av. Mercúrio 041 0013, 0014, 0015, 
0016, 0017, 0018

045 (0063 a 0068) R. Poligriano A. Mare, 
ns. 36, 44

0005, 0004, 0003, 
0002, 0052

053 0057 R. Assunção, ns. 36, 42

0200, 0199, 0008, 
0007, 0006, 0005,

0004, (0203 a 0209), 
0056, 0001

R. da Figueira 076 0076

078 0132 R. Maria Domitilia, n. 24

0025, 0024, 0023, 
0022, 0021, 0020,

0019, 0018, 0032, 0029

028 Av. Rangel Pestana, n. 833

R. da Figueira 003 010 0034 Av. Rangel Pestana, 
ns. 918, 842

0026, 0027, 0033

0023 R. Azevedo Júnior, n. 43, 65

021 0038 R. Azevedo Júnior, ns. 46, 56

0037, 0036

0035 R. Visconde de Parnaíba, 
n. 23

032 0054 R. Visconde de Parnaíba, 
ns. 60, 72, 80, 90

Av. Alcântara Machado, n. 75

033 0028, 0039

034 (0030 a 0073) R. Coronel Bento Pires, n. 40

0014

0013 R. da Moóca, n. 19

Av. do Estado 004 003 0001 Av. do Estado, n. 4483
Continua
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Lotes das Quadras Externas, também abrangidas pela Área Especial de Intervenção (Continuação)

Logradouro Setor Quadra Lotes Observações

R. Antônio de Sá 012 (0006, 0005) Av. do Estado, n. 4568

Av. Prefeito Passos, 
ns. 231, 287 e 297

R. Alm. Mauriti 011 (0005, 0006) R. Alm. Mauriti, n. 225

R. do Glicério, ns. 215, 
225, 245

Av. Prefeito Passos 001 0003, 0004, 0005

R. Glicério 005 078 0002

(0870 a 0892)

(0099 a 0167) R. Oscar Cintra Gordinho, 
ns. 272, 258, 252

076 0244, (2207 a 2270) R. Oscar Cintra Gordinho, 
ns. 243, 233

0138, (1094 a 1161, 
1163 a 1215, 1217,

1477 a 1497, 2047, 
2048, 2140 a 2146,

2050, 2051)

R. Tabatingüera 076 0151, 0152, 0153, R. Tabatingüera, 
0154, 0155, 0156, ns. 428, 432, 548

(0967 a 1014), 0159, 
0160, (1500 a

1682), 0165, 0166, 
0167, 0168, 0169,

0170, 0171, (2147 a 
2168), 0173, 0174,

0175, 0176, (0340 a 
0342, 0345 a 0514,

0517 a 0540, 0876, 
1410 a 1476), 0243,

0180,2049,0183,0184,
2473, 0187,0188,

2474, 2665, (1695 a 
2046), 1499, 1683,

1684,0204,1689,1688, 
0207, 0208,0209,

0210, 0211

Praça João Mendes 076 0212, 0213, 0214, 0217

R. Conde do Pinhal 040 0009, 0008, 0007, 
0006, 0005, 0004,

0003, (0130 a 0431, 
0433 a 0537)

Largo 7 de Setembro 039 0056 R. da Glória, 
ns. 10, 14, 18, 22, 24, 34

0001 Av. Liberdade, ns. 9, 21, 37

R. Álvares Machado 038 0001 Av. Liberdade, ns. 28, 32, 38

0027

(0028 a 0284, R. Dr. Rodrigo Silva, 
0286 a0289) ns. 45, 55, 61, 67, 73-A

Continua
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Lotes das Quadras Externas, também abrangidas pela Área Especial de Intervenção (Continuação)

Logradouro Setor Quadra Lotes Observações
R. Rodrigo Silva 029 0212, (0115 a 0202), 

0005, 0004, 0003
Viaduto Dona Paulina 029 0002

(0092 a 0101, 0104 a R. Dr. Rodrigo Silva, 
0112, 0203, 0204, ns. 22, 26
0210, 0211)

R. Dona Maria Paula 035 0063 R. Asdrubal do Nascimento,
ns. 396, 404,
410, 424 e Av. Brigadeiro 
Luis Antonio,
ns. 269, 273, 277, 283

024 0667 Av. Brigadeiro Luis Antonio,
ns. 258, 264

0050 R. Francisca Miquelina, n. 39
R. Francisca Miquelina 023 0001, 0002, 0003, R. Francisca Miquelina, 

0004, 0005 ns. 30, 32, 42, 44,54
R. Dona Maria Paula 023 0047, 0181, 0182
R. Dona Maria Paula 006 053 (0186, 0192 a 0221, R. Santo Amaro, n. 223

0224 a 0255,0258 a
0321, 0324 a 0335, 
0338 a 0365, 0368 a
0432, 0435 a 0441, 
0444 a 0478, 0481 a
0490, 0635 a 0638, 
0770 a 1060, 1062 a
1066)

Viaduto Jacareí 051 0071
R. Japurá 051 (0120 a 0318, 0528 a R. Japurá, 

0531, 1031) ns. 11A, 11B, 21, 29
R. Jacareí 050 (0088 a 0094, 0140, 

0142 a 0319, 0402,
0403, 0407)

063 (0006 a 0033, 0036 a 
0146,1048 a 0163,
0166 a 0220, 0223 a 
0359, 0361 a 0372,
0374 a 0378, 0389 a 
0394)

R. Santo Antonio 040 (0408 a 0775) R. Santo Antonio, 
ns. 447, 459, 471, 489,513

Viaduto 9 de Julho 062 0020
0002 Empena cega

Avenida 9 de Julho 062 0020, (0055 a 0062, 
0310), 0016, 0015,
(0150 a 0238)
(0274 a 0294) R. Major Quedinho, 

ns. 271,273, 281
030 (0041 a 0117, 0120 a R. Major Quedinho, 

0147,0150 a 0169, ns. 300, 310, 314, 318,
0172 a 0185, 0188 a 322, 326, 328, 330
0192, 0195 a 0209,

Continua
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Lotes das Quadras Externas, também abrangidas pela Área Especial de Intervenção (Continuação)

Logradouro Setor Quadra Lotes Observações

0212 a 0253, 0256 a 
0263, 0265 a 0276,

0263, 0265 a 0276, 
0426, 0426, 0427,

0458, 0459), 0119, 
0040, 0032, (0281 a

0425), 0027, 0028, 0460

066 (0005 a 0073,0076 a R. Martinho Prado, 
0085, 0088 a 0100) ns. 53, 49, 43, 33, 29, 25, 19

065 (0181 a 0210), 
(0278 a 0419)

Av. Radial Leste 065 0421

071 (0001 a 0047)

070 0026

0032 R. Augusta, 
ns. 75, 81, 83, 89

R. João Guimarães Rosa 011 (0308, 0391, 0393, R. Augusta, n. 66
0410, 0412, 0435)

0040, 0048, 0042, 
0043, 0044

(0051 a 0063,  R. Gravataí, 
0065 a 0233) ns. 23, 27, 31, 35

001 0275 R. Gravataí, n. 28

0033, (0283 a 0299) 
0280

R. da Consolação 001 0002, 0003

R. da Consolação 007 080 0012, 0059, 0030

R. Maria Borba 079 0063 R. Maria Borba, n. 40

R. Amaral Gurgel, n. 576

R. da Consolação 081 0041, 0042, 0043, 
0044, (0601 a 0625)

0049 R. Rego Freitas, ns. 574, 572

082 (0274 a 0477) R. Rego Freitas, n. 553

(0240 a 0251,0254 a R. Teodoro Bayma, n. 100
0258, 0260 a 0267,

0269 a 0273, 0478)

Av. Ipiranga 091 (0020 a 0236, 0238), 
0017

0306 R. Epitácio Pessoa, 
ns. 75, 81, 83

090 0003 R. Epitácio Pessoa, n. 28

R. Araújo 090 0004, 0005, 0009 R. Araújo, ns. 244, 232, 
224, 216, 204

Praça 089 0001 Praça

R. Major Sertório 086 (0360 a 0368, R. Major Sertório, 
0370 a 0377) ns. 88, 82

Av. Ipiranga 087 (0004 a 0025, 0124) R. Major Sertório, n. 44

0026, 0027, (0127 a 
0288)

Continua
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Lotes das Quadras Externas, também abrangidas pela Área Especial de Intervenção (Continuação)

Logradouro Setor Quadra Lotes Observações
(0063 a 0086, 0125) Pça. da República, 

ns. 71, 77, 85
Praça da República 087 (0103 a 0119, 0121 a 

0128)
(0031 a 0054, R. Araújo, n. 71
0056 a 0060)

085 (0087 a 0157) R. Araújo, n. 14
070 0187, 0008

(0170 a 0172, 0174 a R. do Arouche, n. 23
0182, 0188, 0189)

R. do Arouche 070 (0010 a 0012, 0014 a 
0031, 0033, 0067,
0068), (0072 a 0089), 
(0090 a 0107),
(0192 a 0243) R. Aurora, ns. 941, 947, 949

061 0009 R. Aurora, n. 960
0010, 0011, 0579, 0013
0578 R. Bento Freitas, ns. 33, 

35, 37, 41, 45,53,57
Largo do Arouche 050 0483 R. Bento Freitas, ns. 10, 

24, 34
0019, (0134 a 0347)
(0377 a 0426), 0023,
0024, (0201 a 0309)
0026, 0027
0028 R. Rego Freitas, n. 47

049 (0071 a 0105) R. Rego Freitas, n. 24
(0021 a 0035), 
(0036 a 0045), 0046,
0448, (0426 a 0447), 
0051, 0052, (0312,
0313, 0315 a 0422)

048 0070 R. Amaral Gurgel, n. 20
R. Jaguaribe 048 0071,(0155,0156,0095 R. Jaguaribe, ns. 17, 23, 

a 0137,0139,0140) 25, 29
Largo do Arouche 036 0273, 0504

(0125 a 0147) R. Sebastião Pereira, 
ns. 31, 35, 41, 45

R. Sebastião Pereira 095 0001, 0002, 0003, Empena Cega
0004, 0005, 0006,
(0007 a 0019, 0042 a Empena Cega
0085,0087 a 0106)
(0020 a 0041) Empena Cega

R. Dr. Frederico Steidel 094 0021 Empena Cega
Largo do Arouche 041 0274
Av. Duque de Caxias 041 0074

0073,0272,0071,(0136
a0198,0200,0201)
0069, 0068, 0007, 
0067, (0202 a 0253)

Continua
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Lotes das Quadras Externas, também abrangidas pela Área Especial de Intervenção (Continuação)

Logradouro Setor Quadra Lotes Observações

(0259 a 0268, 0270), 
0064, 0063, 0062

042 0138 Av. São João, n. 1370
0022, (0035 a 0070, Empena Cega
0073 a 0076, 0530,
0531, 0570, 0571)

Av. São João 042 (0200 a 0409, 0411) Empena Cega
Av. São João 008 053 (0059 a 0103) R. Duque de Caxias, 

ns. 312, 314, 318
(0002, 0009 a 0051, 
0053 a 0057)
0004 R. Barão de Campinas, 

ns. 99, 103, 105, 109,
115

R. Barão de Campinas 054 (0001 a 0027) R. Barão de Campinas, 
ns. 84, 94, 100, 104

Av. São João 061 0374, 0375, 0376, 
0377, 0378, 0379,
0064, 0040, (0235 a 
0256, 0258 a 0365,
0370 a 0373), 0038
(0001 a 0037) Pça. Julio Mesquita, n. 171

Al. Barão de Limeira 070 0037 Alameda Barão de Limeira, 
ns. 10, 14, 20

085 0001, (0388 a 0399, 
0402 a 0440),
(0012 a 0153), 
(0220 a 0373)

Praça Julio Mesquita 061 0061
0060 Al. Barão de Limeira, 

ns. 13, 19
078 0001 R. Vitória, ns. 687, 683, 

679
0002, 0003, (0075 a 
0099, 0101 a 0278,
0280 a 0343), 0007, 
(0361 a 0435)

R. dos Timbiras 085 0009
086 0353 R Conselheiro Nébias, ns. 96, 

100, 120, 114, 118, 124
0018, 0352, 
(0322 a 0351)

087 0008 R. dos Guaianazes, n. 10
0007, 0006, 0005, 
0004, 0003, 0002
0032 Av. Rio Branco, ns. 267, 279

088 0001 Av. Rio Branco, ns. 278, 280
0002,0003,0004,0005,
0006,(0029a0060)
0008 R. Santa Ifigênia, ns. 247, 251
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Lotes das Quadras Externas, também abrangidas pela Área Especial de Intervenção (Continuação)

Logradouro Setor Quadra Lotes Observações

089 (0181 a 0189) R. Santa Ifigênia, 
ns. 244, 246

0179, 0178, 0177, 
0176, 0175, 0174,

0173,0172,0171,0170,
0159,(0160, 0169)

(0183 a 0203)

0027 R. dos Andradas, n. 109

090 0042, 022, 0026, 
0032, 0031, 0030,

029, 0028

0027 R. Gal. Couto Magalhães, 
n. 109

DECRETO N. 36.901,
DE 6 DE JUNHO DE 1997
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Celso Pitta, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,

Considerando o grau de deterioração urbana e social por que passa o Centro da Cidade;

Considerando a relevância da valorização desse importante espaço constituído pelo Centro da
Cidade;

Considerando a necessidade de definir responsabilidades na execução dos serviços e obras
públicas no Centro da Cidade, prevenindo a omissão de providências administrativas reclama-
das pelo interesse público, decreta:

Art. 1º Fica criada, junto ao Gabinete do Prefeito, a Comissão Especial de Valorização do
Centro, com o objetivo de implementar, agilizar e racionalizar a atuação dos órgãos municipais
que executam serviços e obras no Centro da Cidade.

Art. 2º A Comissão ora criada, com funções executivas, será presidida pelo Eng. Alfredo
Mario Savelli e integrada pelos Senhores:

I – Secretário Municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano;
II – Secretário Municipal das Administrações Regionais;
III – Secretário Municipal do Planejamento;
IV – Secretário Municipal de Serviços e Obras;
V – Secretário Municipal de Vias Públicas;
VI – Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente;
VII – Secretário Municipal de Transportes;
VIII – Secretário Municipal de Cultura;
IX – Secretário Municipal da Família e Bem-Estar Social;
X – Administrador da Regional da Sé;
XI – Presidente da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB;
XII – Coordenador da Guarda Civil Metropolitana;
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XIII – Presidente do Centro de Apoio Social e Atendimento do Município de São Paulo – CASA;
XIV – Presidente da Anhembi Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo S/A.;
XV – Presidente da Comissão PROCENTRO;
XVI – Presidente da Associação Viva o Centro;
XVII – Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB/SP;
XVIII – Presidente do Instituto de Engenharia – IE;
XIX – Presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração

de Imóveis de São Paulo – SECOVI;
XX – Presidente da Associação Comercial de São Paulo – ACSP;
XXI – Presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo – FCESP;
XXII – Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP;
XXIII – Presidente da Federação Brasileira dos Bancos – FEBRABAN.

Parágrafo único. A Comissão Especial de Valorização do Centro, poderá indicar outros mem-
bros para a ela serem agregados, a critério do Prefeito.

Art. 3º Fica atribuída, ao Presidente da Comissão, competência para coordenar as ações de
gestão a serem implementadas pelos órgãos municipais da administração direta e indireta,
nos limites do Centro da Cidade.

Art. 4º A Comissão PROCENTRO, que funciona junto à Secretaria da Habitação e Desen-
volvimento Urbano – SEHAB, obedecidas suas competências para a operacionalização do
Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo, conforme definidas
pelo Decreto n. 33.390, de 14 de julho de 1993, propiciará à Comissão Especial de Valoriza-
ção do Centro o suporte técnico e administrativo para sua atuação.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.

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

Celso Pitta – Prefeito do Município.

DECRETO N. 37.021,
DE 26 DE AGOSTO DE 1997
DISPÕE SOBRE AS NORMAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE

PASSAGEIROS DE MÉDIA CAPACIDADE, DE QUE TRATA O ARTIGO 5º DA LEI N. 12.328, 
DE 24 DE ABRIL DE 1997, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Celso Pitta, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei n. 12.328, de 24 de abril de 1997,
decreta:

Art. 1º O Subsistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Média Capacidade, instituído
pela Lei n. 12.328, de 24 de abril de 1997, terá a sua rede básica constituída pelos grupos de
linha a seguir especificados, formados por linhas e respectivos ramais, trechos e segmentos,
conforme delineado no croqui constante do Anexo Único, integrante deste Decreto:

I – Grupo de Linhas 1: Parque Dom Pedro II a Sacomã, com ramal para Vila Prudente;
II – Grupo de Linhas 2: São Mateus ao Parque Dom Pedro II, com ramais Anhaia Melo e

Penha;
III – Grupo de Linhas 3: Sacomã a Brooklin a Pinheiros;
IV – Grupo de Linhas 4: Cidade Dutra à Praça da Bandeira;
V – Grupo de Linhas 5: Radial Leste e Parque Novo Mundo.
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§ 1º Cada um dos grupos de linhas definidos neste artigo, com os respectivos ramais, trechos
e segmentos, será objeto de concessão específica.

§ 2º A operação dos serviços a que se referir cada contrato de concessão deverá ter o apoio
de controles informatizados específicos, passíveis de interligação com uma central geral de
controle operacional a ser desenvolvido pelo conjunto das empresas concessionárias do sub-
sistema, sob a supervisão da São Paulo Transporte S/A.

Art. 2º Fica delegada, à São Paulo Transporte S/A. a atribuição para a realização de todas
as licitações e contratações necessárias à implantação e operação da rede integrante do Sub-
sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Média Capacidade, cabendo-lhe, em rela-
ção ao referido Subsistema, o exercício das atividades previstas no artigo 32 da Lei n. 12.328,
de 24 de abril de 1997.

Parágrafo único. A Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Transportes, assina-
rá, juntamente com a São Paulo Transporte S/A., como Poder Concedente, os contratos de
concessão e os seus respectivos aditamentos.

Art. 3º O primeiro processo licitatório para fins de concessão, no Subsistema de Transporte
Coletivo de Passageiros de Média Capacidade, terá por objeto a prestação e exploração dos
serviços relativos ao Grupo de Linhas 1, que contempla a ligação do Parque Dom Pedro II ao
Bairro do Sacomã, com ramal para a Vila Prudente.

Art. 4º A prestação e a exploração dos serviços do Grupo de Linhas 1 serão precedidas da
implantação, pelo Poder Público Municipal, das obras de infra-estrutura viária e edificação dos
terminais de transferência, estações de embarque e respectivos acessos, bem como da rede
elétrica de alimentação e estações retificadoras.

Parágrafo único. Correrão por conta da concessionária todas as despesas necessárias à aqui-
sição e operação dos veículos, controle operacional, sistemas de sinalização e de controle nas
vias e garagens, inclusive da extensão da rede elétrica de alimentação até as garagens, bem
como a administração, guarda, manutenção e reforma dos veículos, operação e manutenção
dos terminais, estações de embarque e vias segregadas por onde trafegarão os veículos e de-
mais bens, públicos ou privados, imóveis ou móveis, vinculados à concessão, nos termos a
serem especificados no edital e no contrato.

Art. 5º O contrato de concessão para a prestação e a exploração dos serviços da Linha 1
terá prazo de duração de 15 (quinze) anos.

Art. 6º Os veículos utilizados na operação deverão ser equipados com motores de tração elé-
trica, com rodagem sobre pneus, aptos a trafegar em vias segregadas, com guias direcionais.

§ 1º A fim de proporcionar o máximo conforto aos usuários, os veículos deverão ser de gran-
de capacidade de transporte, articulados ou biarticulados, com cobrança desembarcada, e
possibilitar o embarque e desembarque de passageiros no mesmo nível da plataforma, sem
a utilização de degraus, e serem dotados de sistemas de ar condicionado, para o controle
da temperatura interna.

§ 2º O edital e o contrato deverão detalhar a especificação dos veículos e da operação, com
níveis adequados de redundância, de forma a possibilitar a máxima confiabilidade ao siste-
ma proposto.

Art. 7º O regulamento da concessão, devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de
Transportes, deverá ser divulgado juntamente com o edital, e será parte integrante do contra-
to de concessão.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Celso Pitta, Prefeito do Município.
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ANEXO AO DECRETO N. 37.021/97
REDE BÁSICA DO SUBSISTEMA DE MÉDIA CAPACIDADE

DECRETO N. 37.031,
DE 27 DE AGOSTO DE 1997
REGULAMENTA A LEI N. 12.117, DE 28 DE JUNHO DE 1996,[1] QUE DISPÕE SOBRE O REBAIXAMENTO

DE GUIAS E SARJETAS PARA POSSIBILITAR A TRAVESSIA DE PEDESTRES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Celso Pitta, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, decreta:

Art. 1º O rebaixamento de guias e sarjetas de que trata o artigo 1º da Lei n. 12.117, de 28
de junho de 1996, será realizado em todas as esquinas e faixas de pedestres do Município de
São Paulo, com a finalidade de possibilitar a travessia de pedestres portadores de deficiência.

Art. 2º Cabe à Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHAB, através da Co-
missão Permanente de Acessibilidade – CPA, a elaboração de um Programa de Adequação
de Vias Públicas às Necessidades das Pessoas Portadoras de Deficiência, cuja finalidade
será, no âmbito das atribuições da referida Comissão, coordenar e desenvolver plano de im-
plantação de rebaixamento de guias e sarjetas, bem assim estabelecer padrões para a me-
lhoria e adequação das condições de trânsito, acessibilidade e segurança nos logradouros pú-
blicos, tendo como prioridade o acesso a:

I – terminais rodoviários e ferroviários;
II – serviços de assistência à saúde;
III – serviços educacionais;
IV – praças e centros culturais;
V – centros esportivos;
VI – conjuntos habitacionais;
VII – principais vias.
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Art. 3º Caberá à Secretaria das Administrações Regionais – SAR a execução das obras necessá-
rias ao cumprimento das disposições da Lei n. 12.117, de 28 de junho de 1996 e deste Decreto.

Parágrafo único. As obras de que trata este Decreto seguirão o padrão estabelecido pela NBR
9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, suplementada, no que couber,
pelas normas baixadas ou referendadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA.

Art. 4º A Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA poderá solicitar à Secretaria Muni-
cipal de Transportes – SMT que, no prazo de 60 dias, avalie casos específicos em que o re-
baixamento de guia ou sarjeta seja tecnicamente inviável ou exponha o usuário portador de
deficiência a risco.

Parágrafo único. A avaliação deverá ser acompanhada de indicação de alternativa técnica, com
projeto executivo, a ser referendado pela Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA.

Art. 5º Os editais de licitação para pavimentação, recapeamento, instalação ou reforma de
guias e sarjetas deverão, obrigatoriamente, incluir a execução das obras e dos procedimen-
tos aqui previstos, pelo respectivo órgão responsável, independentemente do Plano a que se
refere o artigo 2º do presente Decreto.

Art. 6º Os rebaixamentos de que tratam este Decreto deverão ser identificados através da
colocação do Símbolo Internacional de Acesso, conforme o disposto no inciso XXV do artigo
4º da Lei Federal n. 7.405, de 12 de novembro de 1985.

Parágrafo único. A Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA padronizará, nos limites da
lei, a forma de identificação prevista no caput deste artigo.

Art. 7º A Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA constituirá grupo de trabalho es-
pecífico, com a participação do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente – CMPD, que fisca-
lizará os padrões de qualidade dos rebaixamentos e as prioridades estabelecidas no Progra-
ma prevista no artigo 2º.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Celso Pitta – Prefeito do Município.

Nota sobre o Decreto n. 37.031/97
[1] Vide Lei Municipal n. 12.117, de 28 de junho de 1996, à pág. 939.

DECRETO LEGISLATIVO N. 114,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1997
SUSTA EM TODOS OS SEUS TERMOS O DECRETO N. 28.570, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1990[1]

Nelo Rodolfo, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a Câmara Muni-
cipal de São Paulo decreta e promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica sustado em todos os seus termos o Decreto n. 28.570, de 28 de fevereiro de 1990.

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

Nelo Rodolfo – Presidente da Câmara Municipal.

Nota sobre o Decreto Legislativo n. 114/97
[1] Vide Decreto Municipal n. 28.570, de 28 de fevereiro de 1990, à pág. 835.
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