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“Dispõe sobre a criação do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros no 
Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica autorizada a criação do Sistema de Transporte Complementar de 
Passageiros no Município de São Paulo, sendo serviço de caráter especial, com 
tarifa diferenciada, que será prestado por operadores ou terceiros, de acordo com 
as disposições regulamentares editadas pela Secretaria Municipal de Transportes.  
Art. 2º O Sistema de Transporte Complementar de Passageiros é aquele que atenda 
aos usuários, operando com as seguintes características:  
I - transporte exclusivo de passageiros sentados;  
II - utilização de ônibus com capacidade de até 48 (quarenta e oito) lugares 
sentados, incluídos os operadores, com corredor central;  
III - tarifa superior à dos serviços convencionais.  
Art. 3º Fica permitido aos ônibus que prestam serviços ao Sistema de Transporte 
Complementar de Passageiros a circulação pelos corredores e faixas exclusivas de 
ônibus do Sistema de Transporte Público na cidade de São Paulo.  
Art. 4º Ficam terminantemente proibidos o embarque e o desembarque de 
passageiros ao longo dos corredores e faixas exclusivas de ônibus do Sistema de 
Transporte Complementar de Passageiros, com exceção dos locais devidamente 
sinalizados.  
Art. 5º A exploração do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros na 
cidade de São Paulo será outorgada, mediante contrato precedido de licitação nos 
termos da legislação vigente, respeitados os direitos adquiridos dos atuais 
permissionários, contratualmente estabelecidos.  
§ 1º Os serviços de transporte do Sistema de Transporte Complementar serão 
explorados em regime de concessão ou permissão.  
§ 2º A exploração dos serviços discriminados nesta lei será outorgada por prazo 
determinado, a ser definido no ato justificativo de sua conveniência e da licitação, 
em função do objeto a ser contratado e do volume de investimentos previstos.  
§ 3º Não será permitida, salvo expressa e prévia anuência da Secretaria de 
Transportes, a transferência dos serviços, observados, no mínimo, os seguintes 
aspectos:  
I - o cessionário atender todos os requisitos exigidos para a prestação do serviço, 
em especial, aqueles cujo atendimento possibilitou ao cedente obtê-la;  
II - o cessionário assumir todas as obrigações e prestar as garantias exigidas do 
cedente, além de outras que forem julgadas necessárias na ocasião.  
§ 4º A transferência da concessão, da permissão ou do controle societário da 
contratada sem prévia anuência da Secretaria de Transportes implicará a 
caducidade do contrato.  
Art. 6º A execução do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros terá 
regulamentação própria, cujas normas deverão abranger o serviço propriamente 
dito, o controle dos operadores, o pessoal empregado na operação, os veículos e as 
formas de fiscalização.  
Art. 7º A operação do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros será 
remunerada através de tarifas pagas pelos usuários, fixadas pelo Poder Executivo 
Municipal, respeitada a manutenção do seu equilíbrio econômico e financeiro.  
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de sua publicação.  
Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  



Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala das Sessões, às Comissões competentes.”  
 


