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PROJETO DE LEI 01-00672/2013 do Vereador Abou Anni (PV)  
Estabelece parâmetros para o Poder Executivo promover um índice de fluidez 
mínima ao trânsito na Cidade de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º O Poder Público Municipal, na formulação e na execução das políticas 
públicas de atenção a mobilidade urbana, pautar-se-á por parâmetros com foco na 
busca de um índice de fluidez mínimo ao tráfego geral, através de ações, dentre 
outras, que visem:  
I — proporcionar a velocidade mínima de 40 km/h para a fluidez do tráfego nas 
vias da Cidade;  
II — favorecer as instalações de equipamentos com tecnologias inteligentes para 
mitigar os congestionamentos de veículos;  
III — restringir o transporte de cargas no centro expandido da Cidade, 
estabelecendo o horário posterior às 22 horas para a sua movimentação;  
IV — promover incentivos para favorecer o costume da carona na Cidade;  
V — estabelecer faixas reversíveis para minimizar os congestionamentos nos 
horários de pico.  
Parágrafo único. O inciso I, do caput deste artigo não se aplica às vias de trânsito 
local.  
Art. 2° O Órgão Executivo Municipal de Trânsito da Cidade de São Paulo 
disponibilizará, em seu sitio na Internet, os índices de congestionamentos nas vias 
da Cidade, assim como as medidas adotadas para dar o fiel cumprimento ao 
disposto nesta Lei.  
Parágrafo único. As informações apresentadas no site oficial deverão ser 
atualizadas mensalmente.  
Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4° O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação.  
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das Sessões,  Às Comissões competentes.”  
 


