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1.-Altera a redação do parágrafo único do art. 10,

da Lei n° 12.523, de 28 de novembro de 1997, e

dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 1° - O parágrafo único do artigo 10, da Lei

n° 12.523, de 28 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

"Art. 10 - A Secretaria Municipal de Transportes poderá

transferir para empresa pública municipal ou para sociedade

de economia mista controlada pela Prefeitura a competência

para organizar, gerenciar e fiscalizar a concessão objeto

desta lei.

Parágrafo Único - As receitas decorrentes do pagamento, pela

concessionária, do ônus decorrente da exploração concedida

serão recolhidas à entidade a quem competir a organização, o

gerenciamento e a fiscalização da concessão, conforme o

disposto no "caput" deste artigo, devendo tais recursos serem

distribuídos da seguinte forma:

I - 50% (cinqüenta por cento) dos recursos deverão integrar

as receitas correntes da entidade a quem competir a

organização, o _gerenciamento e a fiscalização da concessão;
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II - 50% (cinqüenta por cento) dos recursos deverão integrar

as receitas do FUNCOR - Fundo Municipal do Sistemp dos

Corredores Segregados Exclusivos para o Tráfego de Ônibus,

instituído pela Lei n° 11.851, de 10 de julho de 1995."

Art. 2° - Até que ocorra a outorga da concessão

de que cuida a Lei n° 12.523, de 28 de novembro de 1998, 50%

(cinqüenta por cento) das receitas decorrentes da exploração de

estacionamento em vias e logradouros do Município deverão integrar

as receitas do FUNCOR - Fundo'Municipal do Sistema dos Corredores

Segregados Exclusivos para o Tráfego de Ônibus, instituído pela Lei n°

11.851, de 10 de julho de 1995.

Art. 30 - As despesas decorrentes da presente

Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,

suplementadas se necessário.

Art. 40 - Esta Lei passa a vigorar a partir da data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em
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