
PRINCIPAIS  CONDIÇÕES PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS NO PROJETO 
DE CONCESSÃO DO TERMINAL VILA MADALENA. 

1- DESCRIÇÃO DA ÁREA 
 

1.1- A área objeto da concessão apresenta uma superfície total de 3.784,79 m², 
sendo 810,72 m² a parte ocupada pela cobertura do terminal de ônibus, 
identificada em foto aérea e no perímetro 1-5-6-7-8-9-10-11-12-1 do desenho 
DE-2.08.03.00/5E5-001, anexos. 

1.2- Conforme resolução SMUL.SEOC.CTLU/011/2017, expedida no processo 
municipal nº 2016-0.232.665-3, a Câmara Técnica de Legislação Urbanística-
CTLU, estabeleceu: 

 
“Que, para fins de aplicação das disposições de parcelamento, isso e ocupação 
do solo, nos termos das Leis nº 16.050/14 e 16.402/16, a área do Terminal de 
ônibus Urbano e da Estação Vila Madalena do Metrô, contribuinte nº 
081.232.01009-5, demarcada como “praça/canteiro” no Mapa 1 da Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo nº 16.402-16, encontra-se inserida na 
Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana – ZEU”. 
 

2- CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO DA ÁREA 

2.1- O projeto de implantação do empreendimento poderá considerar exclusivamente o 
aproveitamento do espaço aéreo e uso do subsolo da área de concessão, e, 
obrigatoriamente, garantir a manutenção das condições mínimas hoje existentes para a 
operação do terminal de ônibus, considerando a acomodação das linhas de ônibus, a 
circulação, segurança e conforto dos usuários e estruturas de apoio como salas técnicas 
e sanitários públicos. A operação do terminal e a área de superfície da concessão 
continuarão sob pleno direito e responsabilidade da COMPANHIA DO METRÔ.  

2.2- Preferencialmente, o terminal deverá manter o mesmo leiaute, posicionamento e 
capacidade do atual, com possibilidade de pequenos ajustes de geometria, caso 
necessário. 

2.3- No anexo, Relatório GPI nº 027/2017, além dos dados atuais de capacidade e da 
operação do sistema de ônibus do terminal, estão estabelecidas as “Diretrizes 
funcionais de projeto e de operação para implantação do terminal de ônibus Vila 
Mariana”, com as condições que deverão ser atendidas e providenciadas pela futura 
Concessionária. 
 
2.5- Na hipótese de desativação temporária, integral ou parcial, da operação do 
Terminal poderá ser elaborado um novo projeto de ocupação, desde que prévia e 
expressamente aprovado pela COMPANHIA DO METRÔ. 
 
2.6- A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à aprovação dos órgãos públicos 
municipais ou estaduais, os remanejamentos necessários das paradas dos ônibus 
para execução das obras no Terminal, tentando minimizar ao máximo as interferências 
na região, bem como notificando, caso necessário, para monitoramento da CET no 
início da implantação das obras. 
  



2.7- A retirada ou redimensionamento do Terminal deverá ser objeto de análise na 
Prefeitura. Projetos previstos deverão contemplar a proximidade das estruturas 
existente do Metrô, de forma a não induzir esforços ou alívios adicionais àqueles já 
computados no dimensionamento definitivo dos mesmos, devendo os novos projetos 
ser apresentados à COMPANHIA DO METRÔ para análise. Anexos desenhos de 
arquitetura e civil do conjunto estação e terminal Vila Madalena e de projetos anteriores 
desenvolvidos para o local. 
 
2.9- Será fornecida pela COMPANHIA DO METRÔ a documentação técnica referente 
às edificações, instalações e sistemas existentes, abrangida por cada área a ser 
concessionada, sem prejuízo da CONCESSIONÁRIA verificar in loco a efetiva 
implantação dos projetos. 
 
2.10- A CONCESSIONÁRIA deverá realizar todos os levantamentos necessários para 
utilização dos projetos existentes.  
 


