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PROJETO DE LEI 01-00617/2019 do Vereador Senival Moura (PT) 

""Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo criar o Fundo Municipal de Mobilidade e 
Transporte e dá outras providências." 

A Câmara Municipal de São Paulo, decreta: 

Art. 1º - Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo criar o Fundo Municipal de 
Mobilidade e Transporte no município. 

Art. 2º - O transporte individual de passageiros por aplicativos e os aplicativos de 
entrega deverão recolher mensalmente ao Fundo Municipal de Mobilidade e Transporte o 
correspondente a 10% (dez porcento) da receita bruta do mês. 

Parágrafo único - Entende-se por receita bruta todo o valor arrecadado por mês. 

Art. 3º - O recolhimento dos valores devido ao Fundo Municipal de Mobilidade e 
Transporte deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês. Quando o dia 10 coincidir aos 
sábados e domingos o mesmo poderá ser recolhido na segunda-feira subsequente. 

Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Mobilidade e Transporte deverão ser 
aplicados em: 

- Construção e reforma de corredores; 

- Construção e reforma de terminais de ônibus; 

- Qualificação e requalificação profissional; 

- Investimentos em novas tecnologias; 

- Investimentos em acessibilidade; 

Art. 5º - Em casos de não cumprimento da referida lei a empresa de aplicativo por 
transporte individual de passageiros ou de entrega poderão pagar multas estabelecidas pelo 
Poder Público, e após 90 dias de inadimplência, deverão ser proibidas de operarem suas 
plataformas na Cidade de São Paulo. 

Art. 6º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 dias, contados da data de sua 
publicação. 

Às Comissões competentes." 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/09/2019, p. 119 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


