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PRESIDENTE

Dispõe sobre a prestação do
serviço de transporte coletivo
urbano complementar através
do sistema de lotação, a ser
exercido por meio de
Cooperativas de Trabalho.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Artigo 1° - O serviço de transporte coletivo através de
lotação, prestado por veículos do tipo "peruas" ou assemelhados
como modalidade complementar integrante do Sistema Municipal de
Transporte Urbano, poderá ser exercido por meio de Cooperativas de
Trabalho.

Artigo 2° - As Cooperativas de Trabalho referidas no artigo
1° são aquelas formadas exclusivamente por motoristas particulares
portadores de Carteira Nacional de Habilitação - C.N.H., expedida ou
registrada na cidade de São Paulo, em validade e em categoria
compatível com a capacidade do veículo a ser conduzido.

Artigo 3° - Para o cumprimento do disposto nesta Lei, o
Poder Executivo deverá proceder ao cadastro das Cooperativas
interessadas em prestar o serviço, bem como de cada um de seus
cooperados e veículos, definindo a necessidade do serviço, os
critérios para a concessão das autorizações entre as diversas
Cooperativas interessadas e os requisitos e condições compatíveis
com a segurança e a necessidade da população.

Artigo 4° - Os veículos a serem utilizados para o
desempenho dos serviços de transporte coletivo de que trata esta Lei
deverão ser de propriedade única e exclusivamente de seus
cooperados.

Artigo 5° - As autorizações para o exercício das atividades
de transporte coletivo de que trata esta Lei serão conferidas
diretamente às Cooperativas credenciadas, nunca em número
superior à quantidade de seus respectivos cooperados.
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Parágrafo Único - Respeitado o disposto neste artigo,
caberá ao Poder Executivo determinar o número de autorizações que
serão conferidas para o exercício das atividades previstas nesta Lei.

Artigo 6° - O serviço de transporte coletivo de que trata esta
Lei será exercido pelas Cooperativas, única e exclusivamente por
meio de seus cooperados.

Parágrafo Único - Ocorrendo invalidez ou incapacidade
permanente ou temporária que impossibilite a prestação do serviço,
devidamente comprovada por documento hábil, o cooperado poderá
indicar outro condutor para dirigir o veículo enquanto perdurar a
inatividade, preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

Artigo 7° - As peruas e veículos assemelhados deverão ser
devidamente padronizados e identificados, inclusive com o nome da
Cooperativa e os números telefônicos para eventuais reclamações,
em local de fácil visualização, de modo a facilitar o seu
reconhecimento pelos usuários.

Artigo 8° - No caso de dissolução da Cooperativa, por
qualquer motivo, ficam asseguradas as autorizações concedidas,
desde que requeridas individualmente pelo cooperado, e desde que a
Cooperativa tenha mais de 1 (um) ano de existência e funcionamento
confirmada pelo registro de seus Estatutos Sociais na Junta
Comercial do Estado de São Paulo.

Artigo 9° - Fica instituída comissão de acompanhamento e
fiscalização do serviço de transporte coletivo urbano complementar,
prestado por veículos do tipo "peruas" ou assemelhados, composta
por:

I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo;

II - 02 (dois) representantes do Poder Legislativo, sendo um
membro da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica
da Câmara Municipal de São Paulo;

III - 02(dois) representantes dos condutores credenciados
para o serviço;

IV - 02 (dois) representantes da população usuária do
serviço.

Parágrafo Único - O Poder Executivo definirá a forma de
escolha e tempo de mandato dos membros da comissão, além de
outras questões necessárias à sua regulamentação.
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Artigo 10 - Continuam a vigorar as disposições
estabelecidas pela Lei n° 12.516 de 6 de novembro de 1997 que não
sejam conflitantes com as estabelecidas por esta Lei.

Artigo 11 - Esta Lei será regulamentada pelo Executivo
Municipal no prazo de 60 (sessenta) dias.

Artigo 12 - As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.

Artigo 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 1998
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