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"Dispõe sobre a instalação e botões de pânico no interior dos ônibus de transporte 
coletivo público municipal e dá outras providências. 

Art. 1º - Dispõe sobre a instalação de botões de pânico no interior dos ônibus de 
transporte coletivo público municipal. 

Art. 2º - O botão de pânico servirá como alerta para perigo eminente ao motorista e 
cobrador do veículo, tais como, assaltos, roubos, casos de violência contra os funcionários e 
entre passageiros e destruição do veículo, seja por vandalismo ou por incêndio. 

Parágrafo Primeiro - Ao ser acionado o botão de pânico emitirá um informação no 
letreiro do ônibus, com a palavra PERIGO, e enviará os dados, por meio de GPS, à Central de 
monitoramento da SPTRANS, que deverá tomar as providências cabíveis. 

Parágrafo Segundo - O botão de alerta de pânico deverá ficar em local de fácil 
acionamento para o motorista e cobrador, porém invisível para os passageiros. 

Art. 3º- No interior de cada veículo deverá ser afixado um cartaz informando aos 
passageiros sobre o botão de pânico. 

Art. 4º - O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes, estabelecerá a forma de implantação do botão de pânico prevista nesta lei. 

Art. 5º - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

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

Sala das Sessões. Às comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/02/2017, p. 117 
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