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Cria o passe livre para representantes de Sociedade
Amigos de Bairro e entidades sem fins lucrativos, e
dá outras providências.

01 02 7." 6 2000

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1° - Fica criado, no Município de São Paulo, o passe livre~ado à
autorizar a locomoção gratuita de representantes de Sociedades Amigos de
Bairro e de entidades filantrópicas sem fins lucrativos, em veículos de
transporte coletivo.

Art. 2° - A obtenção do passe pelas sociedades ou entidades de que trata a
presente Lei está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

1— ter sido fundada há, no mínimo, 10 (dez) anos;

II — ter sido declarada de utilidade pública há, no mínimo 03 (três)anos;

III — demonstrar, , através da apresentação de seu estatuto, finalidade não
lucrativa.

Art. 3° - Os interessados deverão requerer, junto ao órgão competente, o passe
de que trata esta Lei, mediante documentos que comprovem o preenchimento
dos requisitos relacionados no artigo anterior, e a apresentação de cópia das
atas dos exercícios anterior e corrente.

Art. 4 — O órgão competente expedirá 01 (um) passe livre
entidade, que terá validade de 01(um) ano.

ior,sotie,,dadaWri,
Na s.$).44.k) ,

/) 10 k_t._

?

O respeito pela natureza é o passaporte para a vidt
(J.B.T.)
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§ 1° - Do passe emitido pelo órgão competente deverá constar o nome e
domicílio da sociedade ou entidade beneficiária, bem como sua data de
validade.

§ 2° - A aceitação do passe em veículos integrantes do transporte coletivo está
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condicionada à apresentação de documento identificador do portador, emitido
pela sociedade ou entidade beneficiária.

§ 3° - A renovação do passe livre deverá ser efetuado junto ao órgão
competente, mediante a apresentação da atas correspondente ao ano em curso,
ou encerrado.

Art. 5° - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Sessões, em de julho de 2000.

ANT740 GOULART
Vereador
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O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)




