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ANEXO 06 
Legislação sobre Transporte Público Coletivo de Passageiros 

 

































































PREFEITURA DE SÃO LUÍS
GABINETE DA PREFEITA

tem® ■ 3 .4 6 3  de 27 de m a rço ,

DISCXPJUXSiA A BOMOLOGAÇAO OS ITXHK 
R&RXOS OS LIMHAS SEMX-URBAHAS PA 
RA OTXLXZAC&O DE VIAS DO MOMICl 
PXO DE SÀO LUlS E Dk OOTRAS PROVI 
OBüCXAS.

%

A PREFEITA DE SÃO LülS, Capital do Estado do
Maranhão.i

Faço »abar a todos os seus habitantes que a 
Câmara Konldpal da São Luis daoreta a ou sanciono a seguinte Lal.

Art. 10 - Toda e qualquer autorisação da trã 
íego, para circulação a» vias municipais de São Luis, da Itinerários 
da linhas da transportas da passageiros de características eeml-urb* 
nas, deverá ser honologada pelo Poder Público Municipal, em observãn 
cia aos princípios desta Lei.

Art. 20 - para fins desta Lei, entende-se co 
mo linhas de transportes de passageiros de caracterIstlcas aemi-urba 
nas aquelas que Interliga» Municípios da ilha de São Luis entre si.

Art. 30 ~ Toda e qualquer solicitação de au 
torisação para tráfego de linhas semi-urbanas, cuja seção de itinerã 
rio, dentro do Município de São Luis, seja igual ou superior a 1/3 
(na terço) da extensão total da linha, sonante poderá obter homologa 
ção do pleito se houver co—exploração da linha semi-urbana pela empre 
sa exploradora do sistema municipal de transporte de passageiros, que 
venha a sofrer a interferência da linha seml-urbana solicitada.

Art. 4 0 - 1  Secretaria Municipal de Transpor 
tes Urbanos - SEMXUR caberá a análise dos parâmetros técnicos, bem co 
no a decisão pelo deferinento ou não do pleito formulado.

Parágrafo Onico - Sonente lerão validade as 
autorizações expedidas para as linhas semi-urbanas quta mantiverem seus 
veículos operacionais vistoriados pela Secretaria Municipal de Trans 
portes Urbanos - SEMXUR.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
GABINETE DA PREFEITA fl. 02

Lei n2 3*463  27 de março de 1996

i|i
Art. 50 - Os veículos que operam, ou vieres* 

a operar. Unhas de transportes de passageiros de características se 
mi-urbanas, nas vias do Município de São Luis, deverão ser submetidos 
fea vistorias regulares da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos 
- SEMTOR, para que sejam aferidos os parâmetros referentes a idade, 
qualidade e capacidades técnicas dos nesnos, em compatibilidade com a 
frota dos veiculos que operam o sistema municipal de transportes urba 
nos.

„ %
S lo - Os veículos que não se enquadrarem nos 

«drões de qualidade estabelécidos pela Secretaria Municipal de Trans 
portes Urbanos - SKMTUR não poderão operar linhas de transportes de 
passageiros de características semi-urbanas no Município de São Luis.

S 20 - A frota dos veículos já em operação ' 
ea linhas de transportes de passageiros de características semi-urba 
nas, em vias municipais de São Luis, terá o prazo de 180 (cento e oi 
tenta) dias corridos, contados a partir da data de vigência desta Lei, 
para se adequar ãs condições estabelecidas pela Secretaria Municipal 
de Transportes Urbanos - SEMTUR.

I !Art. 60 - a  Secretaria Municipal de Transpor
j tes Urbanos - SEMTUR estabelecerá, no prazo de 30 (trinta) dias corri:i _ „dos, contados a partir da publicação desta Lei, a regulamentação e os 
iemais procedimentos administrativos necessários para o seu fiel cum 
primento. v

Art. 70 - Ksta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 80 - Revogam—se as disposições em con
trário.

Mando, portanto, a todos quantos o conheci
mento e execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a faça*

; cumprir, tão inteiramente como nela se contém. O Gabinete da Prefeita 
a façai imprimir, publicar e correr.

PALÁCIO DE LA RAVARDlfiRE, EM SAO LUlS, 27 DE 
! MARCO '• DE 1996, 1750 DA INDEPENDÊNCIA E 1080 DA REPCULICA.



LEI Nº 4305 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2004. 
 
 
DEFINE O BENEFÍCIO DA MEIA PASSAGEM ESCOLAR NOS TRANSPORTES COLETIVOS 
POR ÔNIBUS, TIPO REGULAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão. Faço saber a 
todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica assegurado a todos os estudantes de ensino 
fundamental, médio e superior, assim como os de educação para jovens e 
adultos (supletivos), pré-vestibulares, cursos técnicos e 
profissionalizantes, faculdades teológicas e seminários maiores, 
devidamente matriculados em estabelecimentos de ensino, com sede no 
Município de São Luís e que tenham freqüência regular comprovada, o 
direito ao desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das 
tarifas vigentes nos transportes coletivos urbanos por ônibus, tipo 
regular, mediante a apresentação do Cartão de Meia Passagem ou Cartão 
Estudantil juntamente com o bilhete de passe escolar. 
 
Parágrafo Único - Excetua-se à exigência da comprovação de freqüência 
regular comprovada, os estudantes dos cursos pré-vestibulares. 

 
Art. 2º - O Cartão de Meia Passagem será gratuito, personalizado e 
somente poderá ser utilizado pelo seu beneficiário, sendo proibido 
transferi-lo a terceiros ou comercializá-lo. 
 
§ 1º - A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - SEMTUR 
celebrará convênio com Instituições de Ensino ou Entidades Estudantis, 
Municipais e Nacionais, interessadas, com o objetivo de que o Cartão 
de Meia Passagem possa também ser utilizado para fins de meia entrada 
ficando assim facultada a cobrança de taxa pela Instituição ou 
Entidade Estudantil conveniada, passando a ser chamado de Cartão 
Estudantil, aplicando-se as regras contidas no caput, quanto à 
personalização e utilização. 
 
§ 2º - O Cartão de Meia Passagem ou Cartão Estudantil conterá 
informações de identificação dos estudantes podendo ainda conter 
dispositivos eletrônicos de qualquer espécie, conjugado ou não com 
equipamentos instalados no interior do veículo, ou em outros locais 
para um melhor atendimento aos estudantes beneficiados. 

 
Art. 3º - O bilhete de passe escolar deverá conter, além do seu 
período de validade, o nome do beneficiário, seu número de registro e 
somente poderá ser utilizado pelo mesmo. 

 
Art. 4º - Fica estabelecida a compra do bilhete de passe escolar ou 
de créditos, no limite máximo de 120 (cento e vinte) unidades mensais. 
 
§ 1º - Excetua-se à regra estabelecida no caput, os alunos 
matriculados nas Instituições Públicas de Ensino Superior, caso em que 
o limite máximo será de 180 (cento e oitenta) unidades mensais. 
 
§ 2º - A venda de bilhetes de passe escolar ou créditos, somente será 
efetuada ao beneficiário ou a seus pais ou responsável legal, mediante 
cadastro e identificação. 
 



§ 3º - Admitir-se-á venda fracionada de bilhetes de passe escolar, em 
múltiplos de 05 (cinco) unidades até o limite estabelecido neste 
artigo. 
 
§ 4º - Os estudantes que adquirirem e não utilizarem os seus bilhetes 
de passe escolar ou créditos, no período de validade dos mesmos, não 
poderão reivindicar a transferência do saldo para o mês subseqüente. 
 
§ 5º - Os estudantes que adquirirem e não utilizarem os seus bilhetes 
de passe escolar ou créditos, no período de validade dos mesmos 
poderão trocá-los no prazo de 20 (vinte) dias, por novos bilhetes do 
mesmo nível tarifário, obedecendo, porém a cota mensal conforme 
estipulado neste artigo. 

 
Art. 5º - A concessão do benefício desta Lei se condiciona ao 
cadastro prévio anual dos estabelecimentos de ensino, que ministrem os 
cursos indicados no caput do art. 1º, no Sistema de Meia Passagem 
Escolar da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - SEMTUR e à 
comprovação de sua regularização junto ao Ministério da Educação ou 
Conselho Estadual de Educação do Maranhão ou Conselho Municipal de 
Educação - São Luís, assim como sua regularidade fiscal e 
administrativa perante a Fazenda Pública Municipal. 
 
Parágrafo Único - A exigência de comprovação de regularidade junto ao 
Ministério da Educação ou Conselho Estadual de Educação do Maranhão ou 
Conselho Municipal de Educação, não se aplica aos cursos pré- 
vestibulares e nem às faculdades teológicas. 

 
Art. 6º - Somente após o cadastramento do estabelecimento de ensino, 
os seus alunos terão acesso ao Cartão de Meia Passagem ou Cartão 
Estudantil, e por conseqüência ao benefício da Meia Passagem Escolar. 
 
§ 1º - Os estabelecimentos de ensino deverão efetuar o cadastramento e 
o recadastramento dos estudantes na forma a ser estabelecida por 
Decreto. 
 
§ 2º - Responsabilizar-se-á o estabelecimento de ensino perante seus 
estudantes por eventuais danos, perdas ou prejuízos sofridos por estes 
que forem decorrentes, do não cumprimento do estabelecido no § 1º 
acima ou pela prestação de informações errôneas ou fraudulentas. 
 
§ 3º - O dirigente do estabelecimento de ensino que prestar 
informações inverídicas ou fraudulentas à Secretaria Municipal de 
Transportes Urbanos - SEMTUR, responderá civil e criminalmente por 
seus atos, sendo-lhe garantido o direito à ampla defesa. 
 
§ 4º - A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - SEMTUR deverá 
fiscalizar os estabelecimentos de ensino a fim de verificar a 
veracidade das informações prestadas, bem como da real freqüência dos 
estudantes beneficiados, através de Comissão Especial a ser criada 
para tal finalidade sendo composta por representantes da Secretaria 
Municipal de Transportes Urbanos, Secretaria Municipal de Educação e 
Entidades Estudantis. 

 
Art. 7º - Estarão impedidos temporariamente do direito ao benefício 
da Meia Passagem Escolar: 
 
I - Estudantes cujos estabelecimentos de ensino não se cadastrarem ou 
se recadastrarem junto a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - 
SEMTUR, no prazo fixado; 



 
II - Estudantes que não freqüentarem as aulas regularmente, sem justo 
motivo; 
 
III - Estudantes cujos cadastros forem devolvidos aos estabelecimentos 
de ensino por falta de informações e que não foram re- encaminhados a 
Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - SEMTUR no prazo 
estabelecido por esta Secretaria; 
 
§ 1º - Cabe aos estabelecimentos de ensino cadastrados, encaminharem, 
trimestralmente, à Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - 
SEMTUR, a relação dos alunos que se enquadrem no dispositivo do inciso 
II deste artigo, sob pena de suspensão do seu registro junto ao 
Sistema de Meia Passagem Escolar da SEMTUR. 
 
§ 2º - A responsabilidade da guarda do Cartão de Meia Passagem ou 
Cartão Estudantil e dos bilhetes de passe escolar será atribuída 
exclusivamente ao estudante beneficiado e seu uso indevido ou 
fraudulento implicará na suspensão do benefício pelo prazo de 30 
(trinta) dias, e em caso de reincidência a suspensão será em dobro. 

 
Art. 8º - No caso de perda, extravio ou inutilização do Cartão de 
Meia Passagem, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - SEMTUR 
fornecerá uma 2a. (segunda) via do cartão, desde que cumpridas as 
condições a serem estipuladas e cobrará do beneficiário o valor 
equivalente a 04 (quatro) vezes a maior tarifa do transporte coletivo 
urbano por ônibus tipo regular. 
 
Parágrafo Único - Em se tratando do Cartão Estudantil o valor da 2a. 
(segunda) via será definida pela entidade conveniada. 

 
Art. 9º - Caberá a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - 
SEMTUR, administrar todo o Sistema da Meia Passagem Escolar, aí 
incluído: o cadastramento das escolas; o cadastramento dos estudantes; 
a emissão, distribuição, a utilização e o controle do Cartão de Meia 
Passagem ou Cartão Estudantil; a fiscalização sobre a confecção, venda 
e utilização dos bilhetes de passe escolar; a definição dos 
instrumentos de controle da bilhetagem eletrônica; a identificação dos 
beneficiários e as formas de acesso destes ao Sistema de Transporte 
Coletivo por ônibus do Município de São Luís, no intuito de prevalecer 
o benefício do desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre os valores 
das tarifas vigentes. 
 
§ 1º - A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - SEMTUR poderá, 
mediante convênio, delegar uma ou mais atividades citadas no caput 
deste artigo relativas ao Cartão de Meia Passagem ou Cartão 
Estudantil, com o objetivo de reduzir os custos das tarifas e melhorar 
o atendimento aos usuários. 
 
§ 2º - Caberá à Secretaria Municipal de Transportes Urbano - SEMTUR 
acompanhar o cumprimento das atribuições delegadas ou conveniadas, 
fiscalizando de forma articulada os procedimentos no âmbito do Sistema 
de Meia Passagem Escolar. 

 
Art. 10 - Havendo reajuste nos valores das tarifas, o bilhete de 
passe escolar ou créditos, poderão ser trocados ou utilizados no 
transporte coletivo urbano por ônibus sem qualquer ônus ao 
beneficiário pelo prazo de 30(trinta) dias contados da entrada em 
vigor das novas tarifas. 
 



Parágrafo Único - Após este prazo, os bilhetes de passe escolar ou os 
créditos deverão ser trocados mediante a complementação da diferença 
tarifária. 

 
Art. 11 - A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos - SEMTUR, 
deverá fiscalizar a correta utilização nos transportes coletivos 
urbanos, com o objetivo de inibir a utilização indevida ou fraudulenta 
deste beneficio, confrontando os dados contidos no Cartão de Meia 
Passagem ou Cartão Estudantil e no bilhete de passe escolar com a 
pessoa que o estiver utilizando, sendo que, no caso de utilização 
indevida o Cartão de Meia Passagem será retido e aplicar-se-ão as 
penalidades previstas em Lei. 

 
Art. 12 - O Poder Executivo Municipal baixará decreto regulamentando 
esta Lei no prazo de 90(noventa) dias, a contar da sua entrada em 
vigor. 

 
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente 
Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como 
nela se contém.A Secretaria Municipal de Governo a faça imprimir, 
publicar e correr. 
 
PALÁCIO DE LA RAVARDIÉRE, EM SÃO LUIS, EM 04 DE FEVEREIRO DE 2004, 
183º DE INDEPENDÊNCIA E 116º DA REPÚBLICA. 
 
TADEU PALÁCIO 
PREFEITO 



LEI Nº 4328 DE 01 DE MARÇO DE 2004. 
 
 
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS ARTS. 214 E 215 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO LUÍS, QUE ASSEGURA A GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO ÀS PESSOAS MAIORES DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS, AOS DEFICIENTES 
FÍSICOS, MENTAIS E SENSORIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão. Faço saber a todos os 
seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luís decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - São beneficiários de gratuidade no sistema de transporte coletivo 
urbano do Município de São Luís: 
 
I - os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos; 
 
II - as pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) a 65 
(sessenta e cinco) anos incompletos, desde que desempregadas ou com renda 
mensal familiar igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo; 
 
III - os deficientes físicos, mentais e sensoriais; 
 
IV - os guardas municipais e policiais militares, desde que 
 
fardados; 
 
responsável; 
 
aposentados; 
 
V - os ex-combatentes da 2ª (segunda) Guerra Mundial; 
 
VI - as crianças de até 07 (sete) anos, acompanhadas de pessoa 
 
VII - os funcionários públicos municipais e estaduais, VIII - os portadores do 
vírus HIV, cujas manifestações clínicas impeçam o desempenho de suas 
atividades laborativas. 
 
§ 1º - Além destes beneficiários, enquadram-se também para os fins desta Lei, 
os beneficiários de gratuidades em transporte coletivo urbano, asseguradas por 
força de Legislação Federal. 
 
§ 2º - As exigências e condições previstas nesta Lei não se aplicam aos 
beneficiários constantes do inciso I e V deste artigo, assim como os demais 
abrangidos por legislação federal. 
 
§ 3º - O exercício do direito à gratuidade pelos policiais fardados passará a 
vigorar depois de devidamente regulamentado, mediante convênio prévio 
celebrado entre o Município de São Luís, o Estado do Maranhão e o Sindicato 
das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís. 
 
§ 4º - Os beneficiários de gratuidade previstos acima deverão comprovar 
residência fixa no Município de São Luís quando de seu cadastramento e 
credenciamento para os fins previstos nesta Lei. 

 
Art. 2º - Os beneficiários de gratuidade, conforme citação taxativa no 
artigo anterior, estarão isentos do pagamento de tarifa no sistema de 
transporte coletivo urbano do Município de São Luís, mediante a apresentação 
do competente instrumento de credenciamento que será parte integrante dos 
equipamentos de controle de acesso no ônibus. 
 
§ 1º - A solicitação de cadastro e credenciamento dos deficientes físicos, 
mentais e sensoriais será avaliado por um médico perito credenciado pela 
SEMTUR. 



 
§ 2º - A isenção tarifária no transporte coletivo urbano será válida também 
para o acompanhante de deficientes físicos, mentais e sensoriais, desde que o 
médico perito ateste a impossibilidade do beneficiário em realizar sozinho as 
atividades normais do seu cotidiano, inclusive no que tange a seus 
deslocamentos. 
 
§ 3º - O acompanhante somente poderá utilizar o benefício da gratuidade quando 
estiver na companhia dos deficientes físicos, mentais e sensoriais e portando 
o instrumento de credenciamento. 

 
Art. 3º - O cadastro e a expedição do instrumento de credenciamento, 
denominado Cartão de Transporte Gratuidade, será de responsabilidade da SEMTUR 
- Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, ou a quem por ela for delegado. 

 
Art. 4º - Para fins de identificação do beneficiário da gratuidade e 
respectivo cadastramento previsto nesta Lei, entende-se por; 
 
I - Deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho 
de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 
 
II - Deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade 
de que se altere, apesar de novos tratamentos. 
 
§ 1º - Deficiência física: a deficiência resultante de lesões neurológicas, 
neuromusculares, ortopédicas ou as más formações congênitas que resultem no 
impedimento da locomoção sem aparelhos ou que façam com que seu portador 
necessite de terceiros para o embarque e desembarque nos veículos do 
transporte coletivo. 
 
§ 2º - Deficiência sensorial: para os efeitos desta lei considera-se: I - 
Deficiência auditiva - a deficiência que resulta em perda auditivo acima de 70 
(setenta) decibéis e que impeça o indivíduo de entender, com ou sem aparelho 
auditivo, a voz humana, bem como de adquirir, naturalmente, a linguagem oral 
(surdo); 
 
II - Deficiência visual - a deficiência cujos portadores apresentem falta de 
visão total em ambos os olhos ou cuja acuidade visual seja menor ou igual a 
20/200 ou maior ou igual a 01 (um) pela Tabela de Snellen, apesar de uso de 
óculos ou lente de contato. 
 
§ 3º - Deficiência mental - o funcionamento mental inferior à média originado 
no período de desenvolvimento, caracterizado por inabilidade na aprendizagem e 
socialização e as doenças mentais crônicas que são impedientes de que seus 
portadores possam reger sua pessoa e seus bens, os quais terminam por serem 
interditados judicialmente; 
 
§ 4º - Deficiência múltipla - a deficiência cujos portadores apresentam duas 
ou mais deficiências primárias citadas acima (física, auditiva, visual e 
mental) com comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento global e 
na capacidade adaptativa do indivíduo. 

 
Art. 5º - A validade do Cartão de Transporte Gratuidade será 03 (três) anos, 
para todos os beneficiários elencados nesta Lei. 
 
§ 1º - Excetua-se à regra contida no caput deste artigo os casos de 
deficiências tidas como temporárias, cuja validade será pelo tempo que o 
médico perito julgar necessário para a reabilitação do requerente. 
 
§ 2º - A data de expiração da validade do instrumento de credenciamento será 
informada no próprio Cartão de Transporte Gratuidade. 

 
Art. 6º - A 1ª (primeira) via do Cartão de Transporte Gratuidade será 
gratuita, excetuando-se quando da implantação da bilhetagem eletrônica, caso 



em que será cobrada taxa. 
 
Parágrafo Único - A solicitação de 2ª (segunda) via do Cartão de Transporte 
Gratuidade poderá ser feita em caso de roubo, furto, perda ou danificação do 
original, mediante o pagamento de taxa. 

 
Art. 7º - O Cartão de Transporte Gratuidade é de uso pessoal e 
intransferível e, caso o beneficiário ou seu acompanhante ceda, negocie ou 
use-o indevidamente, ou ainda, desobedeça a quaisquer dos dispositivos desta 
Lei, terá suspenso o direito à gratuidade pelo período de 
60(sessenta)dias,além de sofrer sanções civis e criminais pertinentes, ficando 
vedado o pedido de emissão de 2ª (segunda) via em tais circunstâncias. 
 
§ 1º - A reincidência implicará em suspensão pelo dobro prazo supramencionado. 
 
§ 2º - A SEMTUR efetuará, a qualquer época, procedimentos de fiscalização e de 
inspeção junto aos beneficiários, podendo ainda delegar aludidas atividades a 
terceiros. 
 
§ 3º - Nas fiscalizações a que se refere o parágrafo anterior, fica garantido 
aos agentes o direito de reter o Cartão de Transporte Gratuidade que estiver 
sem características de autenticidade, que estiverem sob a forma de cópia ou 
que estejam sendo utilizados por outras pessoas que não seus próprios 
beneficiários. 

 
Art. 8º - O Cartão de Transporte Gratuidade poderá conter dispositivos de 
controle eletrônico de qualquer espécie, conjugados ou não, a equipamentos 
instalados no interior dos veículos, podendo, ainda, serem utilizados todos os 
expedientes tecnológicos que assegurem o uso e a segurança dos benefícios ora 
instituídos. 

 
Art. 9º - O gozo do benefício de que trata a presente Lei dar-se-á mediante 
a apresentação do Cartão de Transporte Gratuidade. 
 
§ 1º - O embarque de desembarque dos beneficiários de gratuidades será feito 
pela porta dianteira dos veículos. 
 
§ 2º - Após a instalação do sistema de controle eletrônico, a forma de acesso 
ao veículo poderá ser modificada por Decreto. 
 
§ 3º - Serão reservados aos beneficiários de gratuidades 13%(treze por cento) 
do número total de assentos do veículo, conforme regulamentação. 
 
§ 4º - O ingresso no veículo de beneficiários de gratuidades em número 
superior ao reservado não dará ensejo ao descumprimento da determinação legal 
de embarque e desembarque do veículo por eles mediante a porta dianteira, bem 
como de sua acomodação na parte anterior do veículo, antes da catraca e da 
cadeira do cobrador. 

 
Art. 10 - Quando da implantação da bilhetagem eletrônica, o Cartão de 
Transporte Gratuidade registrará a viagem do beneficiário, ficando o uso 
diário fixado em, no máximo, 06 (seis) créditos de tarifa em todo o sistema de 
transporte, exceto para os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos. 

 
Art. 11 - As gratuidades tratadas nesta Lei somente se aplicarão aos 
serviços de transporte considerados regulares e /ou convencionais, não se 
aplicando aos serviços tidos como opcional, experimental, de fretamento e 
extraordinário, servindo-se ainda para efeito de conceituação técnica as 
definições contidas no art. 10 da Lei Municipal nº 3.430/96. 

 
Art. 12 - Os atuais beneficiários de gratuidades, que permanecem 
contemplados pela presente Lei, deverão ser recadastrados dentro de 180 (cento 
e oitenta) dias, contados da sua entrada em vigor. 

 



Art. l3 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 
45(quarenta e cinco) dias a contar da data de sua publicação. 

 
Art. l4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. l5 - Revogam-se as gratuidades no transporte coletivo urbano do 
Município de São Luís não amparadas nesta Lei, bem como as demais disposições 
em contrário. 
 
Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei 
pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se 
contém.A Secretaria Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr. 
 
PALÁCIO DE LA RAVARDIÉRE, EM SÃO LUIS, EM 01 DE MARÇO DE 2004, 183º DE 
INDEPENDÊNCIA E 116º DA REPÚBLICA. 
 
TADEU PALÁCIO 
PREFEITO 
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EXPEDIENTE

Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698
CEP.: 65015410 - São Luís - MA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80

http://www .saoluis.ma.gov .br/

Edivaldo de Holanda Braga Júnior
Prefeito de São Luís

Luiz Carlos de Assunção Lula Filho
Secretário de Governo

Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária de Administração

PUBLICAÇÕES: TABELA  DE PREÇOS

Valor em coluna de 1 cm X 9 cm
Terceiros_____________________________ ___________________________ R$    32,17
Executivo_______________________________ _________________________ R$    32,17
Legislativo_______________________________ ________________________ R$    32,17
Assinatura Semestral
Balcão__________________________________ _________________________ R$   160,85
Via Postal_______________________________ _________________________ R$   226,68
Exemplar do dia_________________________ __________________________ R$       2,50
Por exerc. decorrido________________________ _______________________ R$       2,52
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DECRETO N.° 47.609 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

LEI N° 6.014
,
 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

DÁ NOVA DENOMINAÇÃO À VIA DE
PEDESTRE - CEP: 65.077-558. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, Capital do Estado do Maranhão.

Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal de São Luis
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I° Fica denominada de Avenida Ivan Loureiro à via de acesso que antes
era denominada Via de Pedestre - CEP: 65.077-558

, localizada no Bairro Ponta D'Areia,
nesta cidade.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e execução da presente Lei
pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A
Secretaria Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr.

PALACIO DE LA RAV.
DE 2015

,
 194° DA INDEPENDÊNCIA

SAO LUIS, 02 DE DEZEMBRO
ILICA

EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR
Prefeito

(Originária do Projeto de Lei 11° 102/2015 de autoria do Vereador Osmar filho)

ABRE NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS, EM FAVOR DA CENTRAL PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CRÉDITO SUPLE-
MENTAR NO VALOR DE R$ 78.936,00 (SETENTA
E OITO MIL

, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS
REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONS-
TANTE DA LEI ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.

O PREFEITO DE SÂO LUÍS, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto nos Arts. 4°, inciso I e 6° da Lei n° 5.928, de 23 de
dezembro de 2014 e Art. 18, § 1° do Decreto n° 46.520, de 05 de janeiro de 2015,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto no Orçamento Fiscal do Município de São Luís
(Lei n° 5.928, de 23 de dezembro de 2014), em favor da Central Permanente de
Licitação - CPL, crédito suplementar no valor de R$ 78.936,00 (setenta e oito mil,
novecentos e trinta e seis reais), para atender a programação constante no Anexo
único deste Decreto.

Art. 2° - Os recursos necessários ao atendimento do disposto no arti-
go anterior decorrem de anulação parcial de dotação constante no atual orçamen-
to, indicada no Anexo.

Art. 3° - Este Decreto entra
_am_vjgor na data da sua publicação.

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM"SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO
DE 2015, 194° DA INDEPENDÊNCIA E 127°.DA REPÚBLICA.

Edivaldo de Holanda Braga Júnior
Prefeito

Luiz Carlos de As rçãoíitfía Fylhoirios de As u-
Secretário J$tífi!cipal dé Governo

Certidão de Minuta Orçamentária

N°
.
 234

Data: 18/11/2015

Histórico: Repriortzação da Despesa

item Suptementação Dotação

Ficha - Projeto

1 64 11109.0412204062.174.3.3.90.0100

Autorização: Remanejamento

Decreto 47609/2015

Lei Orçamento: 5928/2014

Valor Origem

Tipo

78.936.00 ANULAÇÃO

Dotação

Ficha - Projeto

23101.0412602292.157.3.3.90.0100

Anuiação: R$ 78.936,00

Resumo Geral

Anulação 78.936,00

DECRETO N°. 47.659
, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

Regulamenta o art. 3®, III da Lei Municipal n° 5.822, de
20 de dezembro de 2013

, estabelecendo procedimentos
para concessão de isenção de Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

, quando da
aquisição de imóveis por meio do Programa Minha
Casa Meu Maranhão - PMCM

, reconhecido como

Programa Municipal de Habitação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS
, no uso das atribuições

legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando a instituição do Programa Minha Casa Meu Maranhão -
PMCM, por iniciativa do Estado do Maranhão

, em parceria com o Município de São Luís e
o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão - S1NDUSCON

, com o

escopo de reformar ou construir 200 mil unidades habitacionais no Estado do Maranhão;

Considerando que o PMCM foi desenvolvido para atender às necessidades
de moradia de pessoas de baixa renda, já que os imóveis serão financiados por meio do
programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, faixas 1,5 (um e meio) e 2 (dois);

Considerando que o Município de São Luís, como parceiro do PMCM,
comprometeu-se a adotar medidas, inclusive de incentivos fiscais, para consecução dos
objetivos do Programa;

Considerando que o PMCM fomentará sobremaneira a política habitacional
urbana do Município de São Luís, com a finalidade de efetivação do direito constitucional
à moradia digna, sendo reconhecido como programa municipal de habitação;

Considerando que, conforme previsão constante do art. 3°, III, da Lei
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Municipal n° 5.
822

, de 20 de dezembro de 2013, os adquirentes de imóveis por meio de
programas municipais de habitação terão como benefício isenção de ITBI;

DECRETA:

Art. I° Por se coadunar à politica urbana de habitação deste Município, o

Programa Minha Casa Meu Maranhão - PMCM é reconhecido como programa municipal
de habitação, inclusive para os fins do disposto no art. 3°, Hl da Lei Municipal n° 5.822

, de
20 de dezembro de 2013

.

Art. 2& Para a concessão de isenção do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis - ITBI

, de acordo com o disposto no art. 5.822, de 20 de dezembro de 2013
,

serão observados os seguintes requisitos cumulativos:
I - que o imóvel seja objeto de negociação por meio do Programa Minha

Casa Meu Maranhão - PMCM, conforme declaração da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação,

II - que o imóvel objeto da aquisição seja integrante de empreendimento
enquadrado e financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5 (um e meio) e
2 (dois), mediante documento comprobatório emitido pela Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação;

III - que o imóvel tenha metragem não superior a 70 (setenta) metros
quadrados;

IV - que o imóvel objeto da aquisição tenha dados constantes em banco
criado e gerido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Fazenda de São Luís, com a Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano do Maranhão

, com o Sindicato das Indústrias da Construção
Civil do Maranhão e com a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário;

V - expedição de documento com dados da negociação, circunstanciados
pelo vendedor do imóvel a ser adquirido, contendo, dentre outros, o valor da negociação.

Art. 3° A concessão da referida isenção deverá ser precedida de
requerimento do pretenso beneficiário ao Secretário Municipal de Fazenda que, por meio
de processo administrativo próprio, proferirá despacho decisório, vinculando o seu juízo à
observância dos requisitos descritos no artigo 2° deste Decreto.

§1° E facultado ao Secretário Municipal de Fazenda delegar os poderes
decisórios anunciados no caput deste artigo, desde que para autoridade da área de gestão
tributária.

§2° A concessão referida no caput deste artigo será formalizada por meio de
Portaria

, a ser publicada no Diário Oficial do Município, com validade de 01 (um) ano,
após o qual o requerente não mais poderá fazer gozo do beneficio.

§3° O prazo para o requerimento previsto no caput do presente artigo é
limitado ao de vigência do presente Decreto.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo
vigência por 60 (sessenta) dias.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

PALACIO DE LA RAV

DE 2015, 194° DA INDEPENDÊNCIA
SAO LUIS, 03 DE DEZEMBRO

LIÇA
.

EDI VALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR
Prefeito

DECRETO N° 47.651, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA O ANEXO ÚNICO DO DECRETO
30.708 DE 05 DE JULHO DE 2007, QUE
DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO
OPERACIONAL DO SISTEMA DE

BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS.

O Prefeito do Município de São Luís, no uso de suas atribuições legais,
outorgadas pelo art. 93, III, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes - SMTT, executar a política municipal de transporte coletivo de passageiros,
nos termos da Lei Municipal n° 3.430, de 31 de janeiro de 1996, e alterações;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 3.676, de 12 de março de 1998,
criou o Sistema de Bilhetagem Automática - SB A no Serviço de Transporte Público
Coletivo Urbano de Passageiros do Município de São Luís;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes -
SMTT é o órgão gestor do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo Urbano de
Passageiros;

CONSIDERANDO a renovação do parque tecnológico de validadores do
Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano do Município de São Luís para permitir
novas funcionalidades no sistema de bilhetagem, entre as quais (i) o reconhecimento do
USUÁRIO por meio de BIOMETRICA FACIAL para auxiliar no combate às fraudes ao
SISTEMA, (ii) a realização de carga embarcada e (iii) a integração temporal por meio do
BILHETE ÚNICO;

CONSIDERANDO os estudos em desenvolvimento para a realização de
concessão dos Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano do Município de São Luís;

Bilhetagem Automática - SBA, do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de
Passageiros, por ônibus, do Município de São Luís, bem como demais serviços de
transporte eventualmente integrados ao SBA, nos termos de convénios a serem firmados
pela Prefeitura do Município de São Luís com outros entes federativos, nos termos do
Anexo Único a este Decreto.

Art. 2°. O Sistema de Bilhetagem Automática. - SBA deverá ser

implementado, operado e mantido pelo ÓRGÃO GESTOR e pelas OPERADORAS dos
Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano, por meio de entidade privada
representativa das concessionárias.

Art. 3®. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT
estabelecerá, por meio de portaria do Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, as

normas complementares relativas à implementação e operacionalização do Sistema de
Bilhetagem Automática - SBA.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DE LA R VATOIÉRR EM SÃO LUÍS, 02 DE DEZEMBRO
DE 2015, 194° DA INDEPENDÊNCIA E 127° DARÇPÚBLICA.

EDIVALDQ DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR
Prefeito

ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SBA DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE

SAO LUIS

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DEFINIÇÕES DO SISTEMA

Art. I®. Este Regulamento tem por objetivo estabelecer as normas e
procedimentos operacionais do Sistema de Bilhetagem Automática do Município de São
Luís.

Parágrafo Único: Este Regulamento define:

I - As responsabilidades, os direitos, a forma de relacionamento e a
sistemática de fluxo de informações entre os agentes do Sistema de
Bilhetagem Automática - SBA; e
II - Os procedimentos operacionais que visam a execução dos serviços de
arrecadação eletrônica da tarifa pública e de coleta e processamento de
dados necessários ao controle do desempenho do Serviço de Transporte
Público Coletivo Urbano de Passageiros, por ônibus, do Município de São
Luís e de eventuais linhas integradas ao sistema de gestão da Secretaria
Municipal Trânsito e Transportes - SMTT.

Art. 2°. O SBA é constituído pelo conjunto de agentes, equipamentos,
software e serviços utilizados no Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de
Passageiros, por ônibus, gerenciados pela SMTT, e tem como objetivo:

I - Garantir a automação nos processos de arrecadação, no controle de
oferta e demanda, na coleta e processamento de transações de pagamento
em dinheiro e por meio de cartões eletrônicos;
II - Proporcionar o controle de acesso dos usuários do transporte coletivo de
passageiros sejam eles pagantes ou não;
III - Minimizar a evasão de receita;

IV - Viabilizar a implantação do BILHETE ÚNICO, através da integração
temporal e tarifária do sistema de transporte coletivo através da utilização de
cartão que permita a transferência do usuário no sistema, com ou sem
complemento de nova tarifa ou parte desta;
V - Possibilitar a racionalização da rede de transporte, através da integração
do sistema, com aumento da mobilidade dos usuários;
VI - Possibilitar flexibilidade da estrutura tarifária;

VII - Proporcionar maior segurança através da venda antecipada dos cartões,
com a consequente redução de valores monetários embarcados;

VIII - Oferecer tratamento igualitário para todos os usuários, isentos ou não
do pagamento de tarifas;

IX - Possibilitar o controle operacional da oferta de serviços e a aferição
do cumprimento das determinações de operação do serviço obtendo os
dados operacionais necessários para o cálculo da remuneração dos serviços
prestados pelas empresas operadoras;
X - Permitir uma coleta de dados que subsidie o planejamento do sistema
de transporte coletivo e a programação dos serviços;
XI - Modernizar a gestão do sistema de arrecadação, com o

aperfeiçoamento do controle gerencial; e
XII - Permitir a transferência das informações gerenciais, operacionais e
financeiras entre a SMTT e as concessionárias dos serviços, na forma e
periodicidade definidas pela SMTT.

Parágrafo Único: A integração de que trata o presente Regulamento poderá
ser implementada em modalidade temporal, por um período não superior a 90 (noventa)
minutos ou adotar outras características definidas pelo ÓRGÃO GESTOR, respeitado o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com as OPERADORAS.

DECRETA:

Art. I°. Fica aprovada a nova redação do Regulamento do Sistema de

CAPÍTULO II
DOS AGENTES E TERMINOLOGIAS BÁSICAS DO SISTEMA
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Art. 3°. São agentes do SBA:

I - CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO: entidade representativa das
concessionárias do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de
Passageiros;
II - FORNECEDORA DE TECNOLOGIA: empresa encarregada de
fornecer e implantar o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA para
gestão e controle dos serviços de transportes coletivo, composto de
equipamentos e softwares, descritos conforme a contratação vigente na data
de publicação deste decreto;
III - OPERADORAS: concessionárias do Serviço de Transporte Público
Coletivo Urbano de Passageiros;
IV - ÓRGÃO GESTOR: a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes -
SMTT.

V - USUÁRIOS: a população residente ou em trânsito no Município de São
Luís ou em eventuais áreas integradas ao SBA nos termos de convénios a
serem firmados pela Prefeitura do Município de São Luís com outros entes
federativos;

Art. 4°. Para os fins do presente Regulamento, considera-se:

I - AGENTE COMERCIALIZADOR DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS: as
OPERADORAS do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de
Passageiros, por meio de entidade representativa;

II - CARTÃO FUNCIONAL: cartão utilizado pelos funcionários das
operadoras do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de
Passageiros para uso no deslocamento, exceto tripulação embarcada;
III - CARTÃO OPERADOR:

a) Tripulação Embarcada: cartão utilizado para operar o validador,

abrindo e fechando as jornadas de trabalho e viagens e liberar a catraca
quando do pagamento em dinheiro ou créditos eletrônicos de passagem
integral, ou ainda, quando da utilização de gratuidade;
b) Supervisor: cartão utilizado para operar o validador caso ocorra
quebra ou defeito no cartão da tripulação embarcada;
c) Manutenção: cartão utilizado para uso dos técnicos de manutenção
da FORNECEDORA DA TECNOLOGIA e equipe de manutenção própria
das garagens das OPERADORAS para abrir sessão de manutenção no
validador e testar o conjunto de funcionalidades do equipamento;
d) Pesquisador: cartão utilizado para uso dos agentes de pesquisa de
linha quando da realização de pesquisas operacionais determinadas e/ou
realizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT;

IV - CARTÃO USUÁRIO: cartão utilizado pelos usuários que pagam
passagem integral no sistema, podendo ser personalizado ou não;
V - CARTÃO VALE TRANSPORTE: cartão onde serão carregados os
créditos eletrônicos adquiridos como vale transporte, e que, opcionalmente,
poderá também ser carregado com passagem integral para o usuário;
VI - CARTÃO DE MEIA PASSAGEM: cartão personalizado, pessoal e
intransferível

, emitido pelo ORGÃO GESTOR, utilizado pelos estudantes
beneficiários de meia passagem do sistema de transporte coletivo, e que,

opcionalmente, poderá também ser carregado com passagem integral para o
usuário;

VII - CARTÃO ESTUDANTIL: cartão personalizado pessoal e
intransferível

, emitido pelas Entidades Estudantis, mediante convénio com o
ÓRGÃO GESTOR, utilizado pelos estudantes beneficiários da meia entrada
em eventos culturais na cidade de São Luis

, como também no acesso a meia

passagem no sistema de transporte coletivo, e que, opcionalmente, poderá
também ser carregado com passagem integral para o usuário;

VIII - CARTÃO GRATUIDADE:

a) Idoso: cartão personalizado, pessoal e intransferível, a ser utilizado
por USUÁRIOS com mais de 60 (sessenta) anos de idade que atendam às
exigências da Lei 4.328 de I° de março de 2004;
b) Aposentado: cartão personalizado pessoal e intransferível a ser
utilizado por USUÁRIOS aposentados pelo Estado ou Município;

c) Passe Livre: cartão personalizado pessoal e intransferível a ser
utilizado por pessoas portadoras de deficiência física, auditiva, visual,
mental ou portadores do vírus HIV nas formas da Lei 4.328 de I° de março
de 2004;

d) Cartão Criança: cartão personalizado pessoal e intransferível a ser
utilizado por crianças com até 07 (sete) anos, acompanhadas de pessoa
responsável, desde que ocupem o mesmo assento do acompanhante,
conforme estabelece a legislação municipal;

IX - CARTÃO PRÉ-CARREGADO/TURISTA: cartão não personalizado
com créditos pré-carregados para USUÁRIOS eventuais do Serviço de
Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros;
X - CENTRAL DO SBA: local onde se localizam as máquinas servidoras e
o conjunto dos programas aplicativos que processam as informações do
SBA sob a coordenação do ÓRGÃO GESTOR;
XI - CRÉDITO ELETRÔNICO: valor inserido nos cartões inteligentes a ser
usado para pagamento de tarifa pública no Serviço de Transporte Público
Coletivo Urbano de Passageiros;
XII - VALIDADOR: equipamento instalado nos veículos, terminais e
estações, que realize a leitura e gravação de dados em cartões inteligentes, e
registra informações operacionais necessárias para o Serviço de Transporte
Público Coletivo Urbano de Passageiros;
XIII - POSTO DE CADASTRO E VENDA (PDVs): local de informação,

cadastramento de usuários, emissão de cartões e comercialização de créditos
eletrônicos sob a responsabilidade conjunta do ÓRGÃO GESTOR e do
CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO;

Parágrafo Único. No caso dos deficientes que necessitam de acompanhante,
devidamente comprovado por perícia médica, o cartão mencionado na alínea "c", do inciso
VI, do artigo 4°, deste Regulamento, possuirá dupla isenção.

CAPITULO III

DAS COMPETÊNCIAS DOS AGENTES DO SISTEMA

Art. 5°. Compete ao ÓRGÃO GESTOR:

1 - Estabelecer as políticas de operação e funcionamento do SBA e definir
sua parametrização;
II - Supervisionar, fiscalizar e proceder à auditoria na operação do SBA;
III - Intervir diretamente, após o devido processo administrativo, em
qualquer das fases de implantação e operação do SBA em caso de
descumprimento do estabelecido neste Regulamento e nas demais normas
complementares;

IV - Analisar as informações financeiras e operacionais, visando o
desenvolvimento da qualidade do sistema de transporte coletivo e da
bilhetagem eletrônica;
V - Cadastrar e emitir os cartões de meia passagem e de gratuidades,
facultada sua delegação, nos termos do Edital de Concessão;
VI - Manter estoque suficiente para promover a reposição permanente de
cartões eletrônicos referentes às gratuidades e à meia passagem, em caso
perda e roubo de cartões eletrônicos, bem como do ingresso de novo
usuários, sendo facultada sua delegação, nos termos do Edital de Concessão;
VIII - Aplicar as penalidades previstas na legislação vigente;
IX - Definir, através de portaria, as normas e regras de operação da
integração temporal por meio do BILHETE ÚNICO.

Art. 6°. Compete às OPERADORAS, independentemente, ou por meio do
CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO:

I - Por meio do CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO, gerar, vender e
resgatar os créditos eletrônicos;
II - Operar, manter, atualizar e renovar os equipamentos e programas
informatizados necessários à operação do SBA, cedidos pelo ÓRGÃO
GESTOR, bem como repô-los, quando for o caso, respondendo por seu
correto funcionamento;

III - operar, em conjunto com o ORGÃO GESTOR e FORNECEDORA DA
TECNOLOGIA, a CENTRAL DO SBA;

IV - cadastrar os USUÁRIOS de cartões eletrônicos dos diversos segmentos
de USUÁRIOS, com exceção dos cartões eletrônicos de meia passagem,
estudantil e de gratuidades;
V - manter estoque suficiente para promover a reposição permanente de
cartões, em casos de perda/roubo e de ingresso de novos usuários;
VI - instalar e operar postos de venda de créditos eletrônicos em pontos
estratégicos, incluindo os pontos determinados pelo ÓRGÃO GESTOR;
VII - comercializar e distribuir aos vários tipos de USUÁRIOS os créditos
eletrônicos, responsabilizando-se pela arrecadação das tarifas públicas
pertinentes;
VIII - administrar a lista de interdições relativas aos cartões perdidos,
roubados, fraudados e outros, cujo uso se pretenda proibir, considerando as
determinações do ÓRGÃO GESTOR;
IX - analisar as informações financeiras e operacionais, com vistas ao
desenvolvimento da qualidade do sistema de transporte coletivo e da
bilhetagem eletrônica, em especial;

Art. V. Compete à FORNECEDORA DE TECNOLOGIA:

I - Fornecer e implantar o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA;
II - outras competências atribuídas no corpo deste Regulamento.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Art. 8°. São direitos dos USUÁRIOS do SBA:

I - Utilizar cartões inteligentes e de créditos eletrônicos como forma de
pagamento de passagens no Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano
de Passageiros, tipo regular por ônibus, do Município de São Luís e em
eventuais linhas gerenciadas pelo ÓRGÃO GESTOR, nos termos de
convénios firmados pela Prefeitura do Município de São Luís com outros
entes federativos;

II - Receber a primeira via do cartão eletrônico, quando beneficiários de
cartão gratuidade e do cartão de meia passagem, conforme definido pelo
ÓRGÃO GESTOR.

Art. 9°. São obrigações dos USUÁRIOS do SBA:

I - Pagar pelos cartões eletrônicos, exceto a primeira via dos beneficiários
de gratuidades, usuários de vale transporte e dos estudantes que optaram
pelo cartão de meia passagem; e pelos créditos eletrônicos adquiridos para
pagamento de passagens no Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano
de Passageiros;
II - Pagar a segunda via do cartão conforme a legislação em vigor;
III - Levar ao conhecimento do ÓRGÃO GESTOR as irregularidades de
que tenha ciência relacionadas ao SBA;
IV - Preservar os bens vinculados ao SBA;

V - Comunicar perda ou roubo de qualquer tipo de cartão;
VI - Embarcar pela porta dianteira e descer pela porta traseira, exceto os
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casos de gestantes, pessoas obesas ou portadoras de necessidade especial
que não as permita passar pela roleta, hipótese em que o cobrador atendera o
USUÁRIO normalmente, rodando a roleta e permitindo o desembarque
deste pela porta dianteira.

Parágrafo Único. Nos casos de usuários isentos do pagamento de tarifa por
legislação federal ou nos casos de idosos acima de 65 (sessenta e cinco) anos que não
tenham o cartão de transporte gratuidade, os mesmos descerão pela porta dianteira, após o
cobrador proceder a identificação do usuário.

CAPÍTULO V
DOS CARTÕES ELETRÔNICOS

SEÇÃO I - DO CARTÃO USUÁRIO

Art. 10. O Cartão Usuário será recarregável, podendo ser:

a) Personalizado: conterá, em sua face externa, o nome e a foto do
USUÁRIO e será cobrado, para sua aquisição, o valor correspondente a
04 (quatro) tarifas do maior nível tarifário do sistema;

b) Não personalizado: não haverá custo para aquisição do cartão, mas
com carga inicial mínima obrigatória parametrizável pelo ÓRGÃO
GESTOR.

SEÇÃO II - DO CARTÃO VALE TRANSPORTE

Art. 1.1. No cartão vale transporte serão gravados, além de outras
informações, o número de créditos eletrônicos disponíveis e o código da empresa
adquirente.

SEÇÃO III - DO CARTÃO OPERADOR

Art. 12. O cartão supervisor e o cartão manutenção, deverão conter, em sua

face externa, além da identificação numérica do cartão, o código e o nome da
OPERADORA.

Art
. 33. O cartão funcional e o cartão tripulação embarcada deverão conter,

em sua face externa
, nome, função, empresa operadora c foto do portador.

SEÇÃO IV - DOS CARTÕES DE ESTUDANTE

Art. 14. O cartão de meia passagem e o cartão estudantil conterão, em sua

face externa
, nome, data de nascimento, número da carteira de identidade e foto do

portador, bem como o nome da instituição de ensino a qual está vinculado.
Parágrafo único: Os cartões cuja utilização não for comprovada no período de 6 (seis)
meses serão suspensos, devendo o USUÁRIO dirigir-se ao POSTO DE CADASTRO E
VENDA (PDV) para recadastramento.

SEÇÃO V - DO CARTÃO GRATUIDADE

Art. 15. Os cartões gratuidade deverão conter, em sua face externa, nome,

data de nascimento e foto do portador, além da natureza da gratuidade.

§ 1 °. Os cartões gratuidade, a critério do ÓRGÃO GESTOR, poderão conter
outras formas de controle que torne mais segura a sua utilização.

§ 2°. O cartão gratuidade previsto no artigo 4, VI, "c", do presente
Regulamento conterá, o registro de acompanhante caso o beneficiário tenha este direito.

§ 3°. Os cartões cuja utilização não for comprovada no período de 6 (seis)
meses serão suspensos, devendo o USUÁRIO dirigir-se ao POSTO DE CADASTRO E
VENDA (PDV) para recadastramento.

SEÇÃO VI - DO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DE GRATUIDADES
Art. 16. No momento do cadastro para obtenção do respectivo cartão

eletrônico, bem como nos momentos de eventual renovação do cadastro ou do cartão,
todos os USUÁRIOS de gratuidades serão fotografados eletronicamente, de modo a
possibilitar a identificação visual do USUÁRIO, por meio de biometria facial.

Art. 17. Caso o sistema de biometria facial constate que o cartão foi
utilizado no sistema de transporte por USUÁRIO que não o seu titular, este será
bloqueado, e na próxima utilização o fato será informado pelo VALIDADOR, devendo o
USUÁRIO dirigir-se ao POSTO DE CADASTRO E VENDA (PDV), para verificação de
eventual fraude.

§1°. Não constatada fraude, o cadastro do USUÁRIO será renovado, com o
desbloqueio do cartão.

§2°. Constatada irregularidade, o USUÁRIO de cartão de meia passagem e
cartão estudantil, terá seu benefício suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias e no caso de
USUÁRIO de cartão gratuidade, terá o seu beneficio suspenso pelo prazo de 60 (sessenta)
dias.

§3°. Em caso de reincidência o USUÁRIO do cartão de meia passagem,
cartão estudantil ou cartão de gratuidade terá seu benefício suspenso pelo dobro do prazo
determinado no parágrafo anterior, em consonância com o art. 7°, §2°, da Lei Mun. n °
4305/2004 e art. 7, §1° da Lei Municipal N° 4.328/2004.

Art. 18. É vedado aos USUÁRIOS de gratuidades, a utilização consecutiva
e imediata do respectivo cartão eletrônico, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
40

, deste Regulamento.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

Art. 19. Todas as operações realizadas nos cartões do SB A pelos POSTOS
DE CADASTRO E VENDA (PDV's) serão autenticadas em cartões especiais

denominados Cartões Máster.

Art. 20. Os créditos eletrônicos serão gerados por meio de:

I - geração controlada; ou
II - geração contínua.

Art. 21. Para os fins deste Regulamento, entende-se por geração controlada
aquela em que é definida uma área no sistema, a qual contém a quantidade de créditos
gerados que podem ser creditados.

§1°. O valor dos créditos eletrônicos deverá ser creditado periodicamente de
acordo com o consumo.

§2°. A geração de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização
prévia do ÓRGÃO GESTOR e do CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO, por meio de suas
respectivas senhas de segurança.

Art. 22. Para os efeitos deste Regulamento, na geração contínua o sistema
fica habilitado para autorizar todas as vendas de créditos que forem solicitadas pelos
POSTOS DE CADASTRO E VENDA (PDV's) cadastrados e autorizados.

Parágrafo único: O controle financeiro dos créditos gerados assim como o
rastreamento de créditos vendidos será realizado através dos Relatórios de Fechamento de

POSTO DE CADASTRO E VENDA (PDV) e dos Relatórios de Auditoria.

Art. 23. Tanto na geração controlada quanto na contínua, os créditos só
poderão ser carregados mediante autenticação on-line autorizada pelo ÓRGÃO GESTOR,
pelo CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO e pela FORNECEDORA DE TECNOLOGIA.

Art. 24. O SBA deverá operar no modo de geração contínua, podendo, a
critério do ÓRGÃO GESTOR

, ser alterado para o modo de geração controlada.

Art. 25. Com prévia ciência/informação ao ÓRGÃO GESTOR, poderão ser
firmadas parcerias com terceiros para pulverização da rede de vendas de cartões
eletrônicos ou unidades de créditos. Estas parcerias só poderão ser realizadas caso
comprovado que não haverá prejuízo à segurança e confiabilidade do SBA.

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no cciput deste artigo, fica

expressamente proibida a comercialização ou qualquer outro tipo de transação envolvendo
os cartões eletrônicos fora dos POSTOS DE CADASTRO E VENDA (PDV,s), implicando
ao infrator as penalidades cabíveis.

Art. 26. Os débitos em caitões eletrônicos pelo pagamento de passagens do
transporte coletivo no SBA somente poderão ser efetuados nos validadores embarcados ou
não, ficando vedada para este fim à utilização das máquinas instaladas em postos de venda.

Art. 27. Os validadores deverão ter como funcionalidades:

I - verificar eventuais restrições;
II - verificar a autenticidade do cartão por algoritmo de segurança;
III - verificar a presença do cartão na lista de interdições e do prazo de
validade;

IV - verificar a última validação efetuada com o cartão;
V - gravar no cartão e em seu banco de dados as informações pertinentes às
transações realizadas conforme especificações técnicas do Projeto
Executivo;

VI - armazenar e processar os seguintes dados:

a) cadastrais dos veículos;
b) operacionais das viagens;
c) qualitativos e quantitativos dos passageiros;
d) constantes de Lista de Interdições;
e) de controle das funções de operadores e supervisores/fiscais;
f) datas e horários de embarque visando integração temporal;
g) outros dados a critério do ÓRGÃO GESTOR.

Parágrafo único. Caso o cartão eletrônico não esteja apto à operação em
execução, deverá ocorrer emissão de sinal sonoro e apresentação do impedimento no
mostrador do validador.

Art. 28. Os VALIDADORES deverão permitir que os USUÁRIOS, bem

como a tripulação embarcada, visualizem as informações apresentadas em seu mostrador,
bem como as informações apresentadas na face externa dos cartões.

Art. 29. Fica vedado o início da viagem ou embarque de USUÁRIOS ao
longo do itinerário caso os validadores apresentem falha de funcionamento que impeça a
correta cobrança da tarifa pública e o adequado registro de informações ou que
impossibilite a interpretação de suas mensagens.

Art. 30. A transmissão das informações registradas pelos validadores dos
veículos e a atualização destes pelas informações emitidas pela CENTRAL DO SBA será
efetuada a cada viagem, quando estiver com sessão fechada, via GSM/GPRS.

§1°. O sistema de transmissão das informações deverá garantir segurança à
integridade dos dados coletados, sendo de responsabilidade da FORNECEDORA DA
TECNOLOGIA a segurança do SBA.

§2°. Os dados transmitidos pelos validadores à CENTRAL DO SBA
conterão as seguintes informações:

I - identificação do veículo;
II - linha;

III - data e hora de início e término de cada jornada e viagem;
IV - catraca inicial e final de cada jornada e viagem;
V - quantidades de passagens pagas com dinheiro, passagem comum, vale-
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transporte, passe estudantil, e passe gratuidade (por classe) para cada
jornada e viagem;
VI - valor que foi debitado, saldo após o débito e data do débito de cada
cartão utilizado;

VII - operadores do veículo;
VIII - horários de trabalho de cobradores e motoristas;

IX - tentativas mal-sucedidas de transação com o cartão;
X - erros internos da catraca e validador;

XI - relatórios gerenciais da integração temporal.

§3°. Os validaclores receberão da CENTRAL DO SB A, após a transmissão
de suas informações:

1 - lista restritiva;

II - lista de linhas e tarifas;

III - lista de parâmetros;
IV - lista de carga embarcada, quando for o caso;
V - lista de parâmetros da integração temporal.

§ 4" Os validadores deverão enviar para a CENTRAL DO SB A, de 15
(quinze) em 15 (quinze) minutos, o seu status, informando o seu estado atual (jornada
aberta, fechada, etc.), o número da catraca e a quantidade de passageiros de cada classe,

além das informações transmitidas a cada viagem, quando estiver com sessão fechada.

Art. 31. Os validadores deverão conter memória com capacidade para
armazenar os dados de

, no mínimo, 15 (quinze) dias de operação.

Art. 32. Os dados transferidos dos validadores serão centralizados na
CENTRAL DO SB A.

§1°. A Central é o instrumento destinado:

I- ao gerenciamento do SB A;

II - ao auxílio no planejamento e na avaliação do Serviço de Transporte
Público Coletivo Urbano

, por ônibus, da cidade de São Luís bem como das
demais áreas eventualmente abrangidas pelos serviços gerenciados pelo
ÓRGÃO GESTOR

, nos termos dos convénios firmados pela Prefeitura
Municipal de São Luís com outros entes federativos;
III - ao fornecimento de subsídios para análise financeira do sistema, à

redefinição das especificações constantes de quadros de horários, listas de
indisponibilidades, entre outros;
V - gerenciamento da integração temporal;
IV - a atualização de bancos de dados.

§2°. O ÓRGÃO GESTOR terá acesso e conhecimento pleno das partes
constituintes e do funcionamento da CENTRAL DO SBA

, além de operá-la conjuntamente
com a FORNECEDORA DA TECNOLOGIA

.

§3°. A CENTRAL DO SBA deverá ser integrada com a Rede do
CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO.

§4°. O ORGÃO GESTOR especificará e controlará quaisquer alterações nos
parâmetros e procedimentos, devendo aprovar previamente as alterações no programa
informatizado.

Art. 33. As aplicações e rotinas desenvolvidas exclusivamente para a
segurança operacional do SBA permanecerão, sempre, como responsabilidades exclusivas
da FORNECEDORA DA TECNOLOGIA.

Art. 34. A CENTRAL DO SBA, deverá processar informações sobre:

I - o comportamento da oferta de viagens;
II - o comportamento da demanda, inclusive por viagens das linhas e por
tipo de USUÁRIO;
III - o compoi"tamento das vendas por tipo de posto de venda, em cada posto
e por tipo de cartão;
IV - o perfil dos USUÁRIOS beneficiários de gratuidade, por tipo de
benefício, incluindo linhas, horários, regiões e operadoras escolhida para a
utilização do serviço;
V - a ocorrência de perdas de cartões, por tipo de cartão e com controle de
emissão de 2f (segunda) via e de reposição dos créditos, quando for o caso;
VI - a contabilidade das séries de créditos eletrônicos, informando as

quantidades de créditos eletrônicos comercializados c não utilizados,
avaliando a variação do comportamento de tais quantidades;
VII - o controle de variação da receita em períodos parametrizáveis;
VIII - a composição da receita por tipo de tarifa;
IX - a relação entre volume e capacidade de atendimento dos postos de
venda para fins de apuração da qualidade do serviço neles prestado;
X - evolução do cadastramento dos USUÁRIOS com direito a gratuidades c
descontos;

XI - evolução do cadastramento das empresas usuárias do vale transporte, o
volume adquirido em função do número de funcionários, a oscilação do
número de empresas cadastradas e o total de empresas cadastradas que
tenham inteirompido suas compras;
XII - número individualizado da ocorrência de falhas nos equipamentos c
aplicativos.
XIII - o comportamento da integração temporal, realizada por meio do
BILHETE ÚNICO, que se dará mediante a elaboração de relatórios
operacionais e financeiros ao ORGÃO GESTOR.

Art. 35. As informações contidas na CENTRAL DO SBA deverão permitir:

1 - a avaliação da política de venda de créditos eletrônicos;
11 - a avaliação da política tarifária relativa aos níveis tarifários;
III - a avaliação da política de integração no sistema de transporte coletivo,
inclusive quanto ao BILHETE ÚNICO;
IV - a análise de custos e benefícios dos investimentos nos postos de venda;
V - controle da eficácia das manutenções corretiva, preventiva e evolutiva
do SBA e suas tecnologias, incluindo equipamentos e aplicativos;
VI - acompanhamento do comportamento financeiro do SBA;
VII - acompanhamento da regularidade do serviço prestado pelas empresas
operadoras.

Art. 36. É obrigatória a presença dos seguintes equipamentos nos veículos,
sem os quais estão impedidos de circular:

I - validadores conforme especificação técnica aprovada pelo ÓRGÃO
GESTOR;

II - roletas eletromecânicas;

III - demais equipamentos essenciais ao pleno funcionamento do SBA.

CAPÍTULO VII

DOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA
TARIFÁRIA

Art. 37. O valor resultante da venda dos créditos eletrônicos será

depositado, obrigatoriamente, em conta bancária instituída pelo CONSÓRCIO DE
ARRECADAÇÃO.

Art. 38. A repartição da receita decorrente da comercialização dos créditos
eletrônicos será realizada pelo CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO, diariamente,
calculada por meio do número de viagens validadas por cada OPERADORA.

Parágrafo único: O repasse de valores às OPERADORAS é condicionado ao
fechamento financeiro consolidado diário de cada veículo utilizado na operação.

CAPÍTULO VIII

DOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Art. 39. Os equipamentos e aplicativos empregados no SBA serão operados
conjuntamente pelo ORGAO GESTOR, CONSORCIO DE ARRECADAÇÃO e
OPERADORAS, e serão mantidos, atualizados e renovados pelo CONSÓRCIO DE
ARRECADAÇÃO.

§1°. Os equipamentos e aplicativos transferidos às OPERADORAS pelo
ÓRGÃO GESTOR deverão ser revertidos quando de sua substituição.

§2°. As despesas com o investimento na instalação e a manutenção do SBA
serão custeadas pelas OPERADORAS.

§3°. Entende-se por manutenção, quer seja preventiva, corretiva ou
evolutiva, a série de procedimentos destinados a prevenir, corrigir, adaptar e preservar os
objetivos originais do SBA, permitindo a sua evolução natural e adaptação às possíveis
alterações no Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município
de São Luís.

§4°. A manutenção deverá ser oferecida por, pelo menos, 01 (um) centro de
suporte, instalado no Município de São Luís, onde deverão estar disponíveis equipamentos
e ferramentas necessários à prestação dos serviços, assim como técnicos habilitados para o
trabalho a ser desenvolvido.

Art. 40. O atendimento às solicitações de manutenção, que será
"manutenção de bancada", deverá respeitar Nível de Atendimento e Metas de Prazo de
Atendimento por Severidade e Faixa Horária, c estas informações deverão ser
disponibilizadas permanentemente ao ÓRGÃO GESTOR para fiscalização.

Parágrafo único: No período em que a manutenção do sistema for custeada
pelo ÓRGÃO GESTOR, esta será realizada por meio do procedimento de "manutenção de
bancada", ou por outro critério determinado pelo ÓRGÃO PÚBLICO.

CAPÍTULO IX
DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO DO PESSOAL DE CONTROLE E

OPERAÇÃO DO SISTEMA

Art. 41. Fica vedada, no âmbito do SBA, a participação de pessoas sem a
adequada habilitação para o manuseio e a operação dos produtos e componentes
pertinentes a cada área de atividade.

Art. 42. É responsabilidade da FORNECEDORA DA TECNOLOGIA o
treinamento de todo o pessoal envolvido na operação e na manutenção do SBA,

objetivando assegurar competência técnica e autonomia plena no exercício das respectivas
funções.

Parágrafo único: Receberão treinamento os prepostos do CONSÓRCIO DE
ARRECADAÇÃO, das OPERADORAS e do ÓRGÃO GESTOR diretamente envolvidos
nas atividades do SBA.

CAPÍTULO X

DA FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA

Art. 43. Deverá o ÓRGÃO GESTOR fiscalizar a operação do SBA de forma
a garantir a adequada prestação dos serviços e sua eficiência quanto ao funcionamento,

segurança e atual idade técnica e tecnológica.

Art. 44. A fiscalização será exercida pelo ÓRGÃO GESTOR por
intermédio de agentes próprios, ou por terceiros, mediante convénios, ou licitações
especificas.

Art. 45. De forma a permitir a fiscalização pelos USUÁRIOS, as
OPERADORAS ou CONSORCIO DE ARRECADAÇÃO deverão instalar, por meio de

sistema telefónico ou por rede de mídia eletrônica, Central de Atendimento para
informações sobre os serviços prestados, sem qualquer ónus aos usuários.

Art. 46. A fiscalização poderá determinar providências de caráter
emergencial, a fim de assegurar a continuidade da prestação dos serviços do SBA.
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Art. 47. A fiscalização do ÓRGÃO GESTOR poderá promover a realização
de auditoria técnica e operacional das atividades e instalações relativas ao SBA nas
OPERADORAS e no CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO, respeitado os respectivos
sigilos garantidos por lei.

Art. 48. Verificada, por intermédio de relatório da auditoria, a incapacidade
técnica ou operacional de algum dos agentes de operar o SBA, o ÓRGÃO GESTOR
definirá prazos para a regularização das deficiências e a solução dos problemas apontados.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

LINDOSO, do cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Coordenador de Área do Programa
Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

PALÁCKXÍH3-LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS,
30 DE OUTUBRO DE 2015, 194° DA INDíiPENDÊN&h  E 127° DA REPÚBLICA.

Edivaldo de Holanda Braga Júnior
Prefeito /

Art. 49. No período compreendido entre a entrada em vigor deste
Regulamento e a realização de nova licitação para concessão dos Serviços dc Transporte
Público Coletivo Urbano de Passageiros, a gestão do SBA deverá ser realizada pelo
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís - SET, entidade
representativa das atuais operadoras dos serviços.

§1°. Os equipamentos e demais tecnologias necessárias para a correia
implementação do SBA serão disponibilizadas pelo ÓRGÃO GESTOR, a título de

comodato, às atuais operadoras dos serviços.

§2°. Quando do início da operação da nova concessão dos Serviços de
Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros, as atuais operadoras deverão
providenciar a reversão dos bens disponibilizados ao ÓRGÃO GESTOR.

Art. 50. Imediatamente após a realização da concessão dos Serviços de
Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros, implementar-se-á fase de transição,
durante a qual a operação do SBA será dc competência do Comité de Transição.

§1°

. A fase de transição tem como objetivo:

I - a transferência de responsabilidades e operação do SBA pelo SET ao
CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO; e
II - a amortização dos investimentos realizados pelo SET para
implementação e gestão do SBA anteriormente à realização de nova
concessão do serviço de transporte público coletivo urbano.

§2°. O Comité de Transição será composto por representantes dos seguintes
órgãos e entidade:

I - CONSÓRCIO DE ARRECADAÇÃO;
II - SET; e
III - ÓRGÃO GESTOR.

§3°. A fase de transição a que se refere o caput do presente artigo terá
duração de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis a critério do ORGÃO GESTOR.

Art. 51. Encerrada a fase de transição, o Comité de Transição será extinto e
o SBA será integralmente gerido pelo ORGÃO GESTOR, CONSÓRCIO DE
ARRECADAÇÃO E CONCESSIONARIAS.

Art. 52. Fica o ÓRGÃO GESTOR autorizado a expedir os atos normativos
complementares à plena execução deste Regulamento, bem como resolver os casos
omissos.

Art. 53. Adicionalmente às infrações previstas no presente regulamento
serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Complementar n° 3.430/1996.

Art. 54 A implantação de equipamentos, programas, metodologia e serviços
destinados à modernização tecnológica do SBA preverá e observará procedimentos para
assegurar a continuidade dos serviços prestados.

Art. 55. O presente Regulamento entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N° 263 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

O Secretário Municipal de Governo, no uso das atribuições
legais, e de acordo com o Decreto n° 31.707, de 04 de Setembro de 2007,

RESOLVE:

I - Conceder a Diretora do Centro de Referência de Apoio a
Mulher em Situação de Violência, Simone Cunha e Souza, o valor
correspondente a 03 (três) diárias, para a cidade de Campo Grande - MS, onde irá
conhecer a experiência da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande que
servirá de referência na implantação e organização da Casa da Mulher Brasileira
de São Luís, no período de 27 a 28/11/2015, com saída no dia 26/11/2015.

II - Dê-se ciência. Publique-se.
Cumpra-se.

LUIZ CARLOS DE A MÇAÚ/LVLA FYLHO
Secretário Municipal demoverno

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS, no uso
de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 91, inciso I, alínea "b" da Lei
Orgânica do Município.

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, APOLONIO DE JESUS

Luiz Carlos de msyfí oMíía Filho
Secret pôie Governo

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS
, no uso

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 91, inciso I
,
 alínea "b" da Lei

Orgânica do Município.

RRSOIVF

NOMEAR ERASMO MUNIZ DA CRUZ FILHO
,

para exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Coordenador de Área do Programa
Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

PALÁCIOlDEJLA RAVARDIÈRE
,
 EM SÃO LUÍS,

03 DE NOVEMBRO DE 2015
, 194° DA DEPENDÊNCIA E 127° DA REPÚBLICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS, no uso
de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 91, inciso I, alínea "b" da Lei

Orgânica do Município.

RESOLVE:

EXONERAR MARIA CRISTINA LIMA

MARQUES, do cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Coordenador Orçamentário
Financeiro Contábil do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I).

PALÁCI£fDEL> VARDIÈRE,
 EM SÃO LUÍS,

30 DE SETEMBRO DE 2015
, 194° DA INDEPENDÊNCÍ>\ E 127° DA REPÚBLICA.

Edivaldo de Holanda Braga Júnior
Prefeitcf/'

Luiz Carlos

Secretário de

/ ULlO
. Go &ffC

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS
, no uso

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 91, inciso I, alínea "b" da Lei
Orgânica do Município.

RESOLVE:

NOMEAR MARIA CRISTINA LIMA MARQUES
,

para exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-5, de Coordenador Orçamentário
Financeiro Contábil do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I),

PALÁCierDE LARAVARDIÈRE
,
 EM SÃO LUÍS,

01 DE OUTUBRO DE 2015
, 194° D A INDEPENDÊNCIÃnE 127° DA REPÚBLICA.

_
 mia y uuiÚO

oaetiio_Adjunto
Matricula: 514114-1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO
SEMAD

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS
, no uso

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 91, inciso I, alínea "b" da Lei
Orgânica do Município

RESOLVE:

EXONERAR HENRIQUE ELIAS COELHO
CARNEIRO

, do cargo em comissão, símbolo DAI-2, de Assistente de Nível Médio da

Secretaria Municipal de Saúde.

03 DE NOVEMBRO DE 2015
,
 194° DA IND ÍÍA E 127° DA REPÚBLICA

PORTARIA N° 1600 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015

ilho

* . -A.í iiitucuuido
Secretário Adjunto de Governe

Matricula: 514114-1

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS, no uso
de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 91, inciso I, alínea "b" da Lei
Orgânica do Município.

RESOLVE:

NOMEAR KERLINE FONSECA PIRES
, para

exercer o cargo em comissão, símbolo DAI-2, de Assistente de Nível Médio da Secretaria
Municipal de Saúde.

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE
,
 EM SÃO LUÍS,

03 DE NOVEMBRO DE 2015
,
 194° DA INDEPENDÊNCIA E 127° DA REPÚBLICA

_w,«
urf»o Ajunto df G°VeW°
Matrj&ila: 514114-1

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS
, no uso

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 91, inciso I, alínea "b" da Lei

Orgânica do Município.

RESOLVE

EXONERAR AMANDA LETYC1A SOUSA

SILVA, do cargo em comissão, símbolo DAI-1, de Assistente Técnico de Nível Superior
da Secretaria Municipal da Fazenda.

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE
,
 EM SÃO LUÍS,

14 DE AGOSTO DE 2015, 194° DA lNDE£FrfiDENCT>V£ 127° DA REPÚBLICA

Edivaldo de Holanda Braga Júnicy
PJk

Luiz

'Miiyòn Còiiti Cufitdc
Secretário Adjunto de Govun u

/
'Matricula: 514114 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS
, no uso

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no art. 91, inciso I, alínea "b" da Lei
Orgânica do Município.

RESOLVE:

NOMEAR EL1SANGELA AMORIM SOUZA
, para

exercer o cargo em comissão, símbolo DA1-1, de Assistente Técnico de Nível Superior da
Secretaria Municipal da Fazenda.

PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE
,
 EM SÃO LUÍS,

14 DE AGOSTO DE 2015
, 194° DA INDEP KíSENCí  E 127° DA REPÚBLICA

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria n.° 001, de 08 de janeiro de 2013, e de acordo
com o que consta na Lei n° 4.123, de 23.12.02 combinado com o Decreto n° 15.575 de 29.12.94 e
nos termos do artigo 76, inciso II e artigo 77 da Lei 4.615 de 19.06.06 e do Processo
n° 0028130 de 20/10/2015,

RESOLVE:

Conceder à servidora VALÉRIA MOURA BARROS, Matrícula
n° 169885-1, Cargo: Professor de Nível Superior 4, Referência C, lotada na Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, a Incorporação de Tempo de Contribuição, trabalhado no (a):

Empresa: Camê
Cargo / Função: Contribuição Autónoma
Período: 01/02/96 a 31/07/00 (04 anos e 06 meses)

Empresa: Instit. Cult. Prof. W. Carvalho
Cargo I Função: Professora de Inglês
Período: 01/09/00 a 22/03/05 (04 anos, 06 meses e 22 dias)

Total dos períodos 3.307 dias, perfazendo 09 anos e 22 dias, para
efeito de aposentadoria, o total a ser Incorporado será de 3.307 dias, convertidos em 09 anos e 22 dias,
conforme preceitua o artigo 76, inciso II da Lei 4.615 de 19.06.06.

Dê-se Ciência,

Publique-se eCumpra-se.

Fabtíc«LRe<f<ira Barros Alves
Secretária Adjunta de Administração de Pessoas

PORTARIA N° 1601 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria n.° 001, de 08 de janeiro de 2013, e de acordo com o que
consta na Lei n° 4.123, de 23.12.02 combinado com o Decreto n° 15.575 de 29.12.94 e nos termos do artigo 76,
inciso II e artigo 77 da Lei 4.615 de 19.06.06 e do Processo n° 030-28834 de 23/10/2015,

RESOLVE:

Conceder à servidora LUCIRAM FURTADO BRANDÃO,

Matrícula n° 56197-1, Cargo: Especialista em Educação Nível 4, Referência H, lotada na Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, a Averbação de Tempo de Contribuição, trabalhado no(a):

Empresa: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Cargo / Função: Técnico de Nível Superior 1 (TNS-1)
Períodos: 01/10/85 a 30/11/85 (02 meses e 01 dia)

Total dos períodos 61 dias, perfazendo 02 meses e 01 dia, para efeito de
aposentadoria, o total a ser Incorporado será de 61 dias, convertidos em 02 meses e 01 dia, conforme preceitua o
artigo 76, inciso II da Lei 4.615 de 19.06.06.

Dê-se Ciência,
.

- v.

Publique-se
,  ,éCumpra-se.

PORTARIA N.°

Fabrioía Ferreira Barros Alves
SecretáriaXdjunta de Administração de

1635 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 001, de 08
de janeiro de 2013, e de acordo com os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de
19.06.06 (EFPM) e Processo n° 050-33194 de 18/11/2015,

RESOLVE:

Conceder 03 (três) meses de Licença-Prêmio por
Assiduidade à servidora TELIA LUETE CASTRO GUIMARÃES, Matrícula
n° 379533-1, Cargo: Agente Administrativo, Classe I, Nível VI, Padrão C, lotada na
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT, referente ao primeiro
quinquénio (08/05/2009 a 07/05/2014), no período de 28/12/2015 a 26/03/2016.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cumpra-se.

Fabriciarêrreira Barros Alves

Secretária Adjunta de Administração de Pessoas

PORTARIA N.° 1637 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

Edivaldo de Holanda Braga Júnior
Prefeiíó

mlton Cu/ia Catado
"

Secretário Adji/nto de Governe
Matricular 514 p

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 001, de 08
de janeiro de 2013, e de acordo com os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de
19.06.06 (EFPM) e Processo n° 030-23761 de 23/09/2015,

RESOLVE:

Conceder 09 (nove) meses de Licenca-Prêmio Dor
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Assiduidade à servidora MARIA JOSÉ MENESES DE MORAES
, Matrícula

n° 119249-1 Agente Administrativo, Classe I, Nível VI, Padrão H, lotada na Secretaria
Municipal de Educação - SEMED, referente ao primeiro (03/06/1988 a 02/06/1993),
quarto (03/06/2003 a 02/06/2008) e quinto (03/06/2008 a 02/06/2013) quinquénios,
no período de 01/12/2015 a 26/08/2016.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cumpra-se.

;tu/\
Fabricrá Ferreira Barros Alves

Secretária Adjunta de Administração de Pessoas

PORTARIA N.° 1636 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria n° 001, de 08
de janeiro de 2013, e de acordo com os termos do Artigo 169 da Lei n° 4.615, de
19.06.06 (EFPM) e Processo n° 030-1770 de 11/03/2015,

RESOLVE:

Conceder 03 (três) meses de Licença-Prêmio por
Assiduidade á servidora MARJORY LOPES JATAHY

, Matrícula n° 92610-1, Cargo:
Agente Administrativo, Classe III, Nível VIII, Padrão I, lotada na Secretaria Municipal
de Educação - SEMED, referente ao primeiro quinquénio (01/08/1984 a
31/07/1989), no período de 19/12/2015 a 17/03/2016.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cufnpra-se.

Fabricia tóíffeir B rros Alves
Secretária Adjutíta de Administração de Pessoas

PORTARIA N° 1642 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

legais e de acordo com o que consta do Processo HMDM - 17728/15 e nos artigos 69 e 70 do

Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei n° 4,615/2006,

RESOLVE:

DECLARAR VAGO o cargo de Auxiliar de Enfermagem, ocupado pela

servidora ALDENICE CONCEIÇÃO MARQUES ALVES, matrícula n° 150116-1, do

Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM, em decorrência de sua posse em outro cargo

público inacumulável, junto a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH.

retroativo de 01.10.2015 a 30.09.2018.

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Mittyz Fabíola Cancro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 1643 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

legais e de acordo com o que consta do Processo SEMED - 15697/15 e nos artigos 69 e 70

do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei n° 4.
615/2006,

RESOLVE:

DECLARAR VAGO o cargo de Professora Nível Superior 4, ocupado pela

servidora DORACY GOMES PINTO LIMA
, matrícula n° 221093-1, da Secretaria

Municipal de Educação - SEMED, em decorrência de sua posse em outro cargo público

inacumulável, junto a Universidade Federal do Maranhão - Campus Pinheiro, retroativo ao

dia 09.07.2015, data de provimento do cargo, até 08.07.2018.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cumpra-se.

/
r

YYrfifcdAAÇ
Mittyz Fabíola Craneiro Rodrigues
Secretária Municipáf de Administração

PORTARIA N.° 1.65(1 /SEMAP. DF. 30 DF NOVEMBRO DF, 2015

HOMOLOGA A PROGRESSÃO DOS

SERVIDORES, NA FORMA DO ART. 17 E

SEGUINTES DA LEI MUNICIPAL N.° 4.616 DE 19

DE JUNHO DE 2006.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas

atribuições legais;

Considerando o que dispõe o Parágrafo único e o caput do art. 44 da Lei Municipal

n
.

° 4.615 de 19 de junho de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís);

Considerando que foram, cumulativamente, cumpridos pelos servidores os

requisitos dispostos no art. 18 da Lei Municipal n.° 4.616 de 19 de junho de 2006, e;

Considerando, ainda, o teor do art. 19 c/c o art. 22 e os art. 23 e 24 da referida Lei

Municipal n.° 4.616 de 19 de junho de 2006 e o que dispõe o Parecer n°. 011/2015 - CJ/PGM;

RESOLVE:

Art. 1.° - HOMOLOGAR A PROGRESSÃO, com aquisição no mês de
novembro, dos servidores relacionados no Anexo Único que integra a presente Portaria.

Art. 2.° - Cada um dos servidores fica
, automaticamente, transposto de seu padrão

de vencimento atual para outro imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento do cargo
público a que pertence; e de acordo com o disposto no supracitado Anexo Único desta Portaria.

Art. 3.° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial
do Município de São Luís - MA, com efeitos financeiros a partir de 1" de dezembro de 2015.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EIRO RODRIGUESMITTYZ FABÍOLA C.

Secretária Municipal de Administração.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N." 1.650 /SEMAD. 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE, POR MEIO DA PRESENTE PORTARIA, ESTÃO SENDO TRANSPOSTOS DE SEUS PADRÕES DE

VENCIMENTO ATUAIS PARA OUTROS, IMEDIATAMENTE SUPERIORES:

MATRÍCULA ORGAO NOME CARCO DE PARA ADM.

205634-1 CONGEM LILIANE RIBEIRO GUTERRES AUDITOR INTERNO XI-C XI-D 21/11/2006

479461-1 FUNC BENEDITO COSTA LEITE TEC MUN NÍVEL MÉDIO RESTAURACAO VII-B VII-C 23/11/2009

226650-3 HMDM ADELY FATIMA DUTRA VIEIRA ARAUJO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 24/11/2009

476381-1 HMDM ADILSON LOPES DOS SANTOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

476113-1 HMDM ALBENICE DO NASCIMENTO CORREA SANTOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 26/11/2009

423790-2 HMDM ALCIONEIDE ROSA VIANA QUEIROZ TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

475741-1 HMDM ALDENISE BRAS1LISIA DA SILVA COST TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 25/11/2009

173013-1 HMDM ALMIR AGUIAR MARQUES NETO AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-H VIII-I 27/11/1987

475960-1 HMDM ANA PAULA BORGES GOMES TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 26/11/2009

476253-1 HMDM ANTONIO SERGIO LEITE MINERVINO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 18/11/2009

202890-2 HMDM BARBARA RACHEL LIMA BARRETO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR PSICOLOGIA IX-B IX-C 23/11/2009

475054-1 HMDM CARINA DE JESUS SILVA DA COSTA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

475315-1 HMDM CESAR AUGUSTO MENDONCA FERREIRA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 18/11/2009

281946-2 HMDM CLEISON DE SOUZA AVELAR TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 26/11/2009

475820-1 HMDM CLEVER GUIMARÃES DOS SANTOS PINTO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 24/11/2009

475832-1 HMDM CRISTIANE COSTA CASTELO BRANCO DOS SANTOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

225827-2 HMDM DACILENY DOS SANTOS RODRIGUES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

475091-1 HMDM DIANA FERREIRA DOS SANTOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 24/11/2009

475686-1 HMDM DIRLENE COSTA GONCALVES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 24/11/2009

475133-1 HMDM ELIZABETH DE JESUS SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 25/11/2009
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218148-2 HMDM ERIKA WANESSA DE OLIVEIRA BRAGA MATOS
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR TERAPIA

OCUPACIONAL
IX-B IX-C 23/11/2009

476058-1 HMDM F
.UZIMAR NOGUEIRA AMORIM TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 24/11/2009

425245-2 HMDM EXPEDITA MARIA DA SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

419117-2 HMDM FELIPE MARTINS DA LUZ NETO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 19/11/2008

368675-2 HMDM FERNANDO PANTALEAO SOUZA NETO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 23/11/2009

228129-2 HMDM GERCINA SILVA BORGES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

418940-1 HMDM GIANCARLOS DE LIMA BEZERRA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR NUTRIÇÃO IX-B IX-C 19/11/2008

226960-2 HMDM GIRLENY LINHARES MAGNO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

475080-1 HMDM G1ZELE DO LIVRAMENTO FERREIRA COSTA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

136041-1 HMDM GRAÇA MARIA TRINDADE GARCIA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-H VIM 01/11/1987

476149-1 HMDM GUTEMBERG LUIS TINOCO SOUSA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 27/11/2009

476459-1 HMDM HELICIA DE KASSIA GU1MARAES RIBEIRO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

476186-1 HMDM HILDEANE DA SILVA MARTINS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

368808-2 HMDM IARA SILVA SOUSA PINHEIRO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 18/11/2009

475947-1 HMDM 1RISLENE NASCIMENTO MELO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 25/11/2009

476083-1 HMDM JANAINA TEIXEIRA DE MORAES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

475893-1 HMDM JEAN CARLO D ECA SOUZA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ANALISES CLINICAS VII-B VII-C 25/11/2009

419040-2 HMDM JOANA DARC SANTOS ARAUJO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 26/11/2009

221550-2 HMDM JOCELHA MARIA COSTA DE ALMEIDA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 23/11/2009

475662-1 HMDM JOCENAR1A FERREIRA DE SOUZA SOARES TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 23/11/2009

195240-2 HMDM JOICY CORREA CARNEIRO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

475303-1 HMDM JOSE CLÁUDIO SIQUEIRA MENDES TEC MUN NÍVEL MÉDIO RADIOLOGIA Vll-B VII-C 27/11/2009

476460-1 HMDM JOSE WELLINGTON SOUSA CABRAL TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 26/11/2009

157536-3 HMDM JUCELIA SOUSA SANTOS GANZ TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 18/11/2009

173359-2 HMDM KEILA CRISTINA MOREIRA AQUINO MARTINS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 24/11/2009

475261-1 HMDM KLEBER ANDRADE DE ARAUJO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA IX-B IX-C 23/11/2009

476022-1 HMDM KLEDILENE LIRA CAMPOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

475923-1 HMDM LARYSSA ALMEIDA PEREIRA TAVARES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 24/11/2009

220465-3 HMDM LEANDRO HENRIQUE LEÃO FREITAS TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 18/11/2009
475900-1 HMDM LEILA MARIA FARIAS CASTRO SA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 24/11/2009

476095-1 HMDM LENY CRISTINA AZEVEDO DA SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 24/11/2009

476400-1 HMDM LILIAN MARIA DE SOUSA MATOS
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR

FONOAUDIOLOGIA
IX-B IX-C 23/11/2009

474736-2 HMDM LUCÉLIA SILVA CUTRIM
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR TERAPIA

OCUPACIONAL
IX-B IX-C 23/1 1/2009

129954-1 HMDM LUC1A MARIA PORTELA BARROS AGENTE ADMINISTRATIVO VIII VII-J 01/11/1984

75593-1 HMDM MANOEL MELLO DE ARAUJO AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-I VIII-J 01/11/1984

475765-1 HMDM MARCELO ROBERTO CARDOSO DE ALMEIDA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B Vll-C 25/11/2009

475698-1 HMDM MARIA APARECIDA NASCIMENTO MACHADO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B Vll-C 24/11/2009

427461-2 HMDM MARIA DE LOURDES SOUZA CORREA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B Vll-C 24/11/2009

427606-3 HMDM MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PEREIRA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

475110-1 HMDM MARIA DO ROZARIO SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

476009-1 HMDM MARIA JEANE SILVA SOUSA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

476137-1 HMDM MARIA JESUS DE NAZARÉ MARTINS SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

475066-1 HMDM MARIA LUCILENE TEIXEIRA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 24/11/2009

476435-1 HMDM MARIA RODRIGUES DIAS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

475157-1 HMDM MARIA SANTANA DA SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 27/11/2009

475790-1 HMDM MAR1LISA RODRIGUES COIMBRA DE CARVALHO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 24/11/2009

8105-3 HMDM MARIZE CRISTINA OLIVEIRA AMARAL
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR FARMAC1A-

BIOQUIMICA
IX-B IX-C 23/11/2009

205609-2 HMDM MARTHA EUGENIA CALAND CORDEIRO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 27/11/2009

475704-1 HMDM MARTHYANNE CONCEICAO FERREIRA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

177754-2 HMDM MIRIAM PEREIRA GOMES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 24/11/2009

475911-1 HMDM MOISES RIBEIRO ARAUJO
TEC MUN NÍVEL MÉDIO 1MOB1L1ZACOES

ORTOPÉDICAS
Vll-B VII-C 26/11/2009

170917-2 HMDM NASCIN1LDE DE JESUS ARAUJO PEREIRA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

386173-2 HMDM NATALIA FERNANDES LOPES LINDOSO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR FISIOTERAPIA IX-B IX-C 23/11/2009

227022-2 HMDM NURIA FERNANDA CUNHA GARCIA FONSECA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 26/11/2009

475078-1 HMDM ODEJOANA OLIVEIRA TEIXEIRA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 27/11/2009

365650-2 HMDM OD1VALDO LIMA DE SOUZA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 18/11/2009

183833-2 HMDM OLEN1VIA PATRÍCIA BARBOSA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 25/11/2009

476241-1 HMDM RAFAELA DAVID BRITO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 23/11/2009

475728-1 HMDM RAILAN MENDES DOS SANTOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

126000-2 HMDM RAIMUNDO PAZ RABELO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 25/11/2009

476484-1 HMDM RAQUEL BRAGA GOMES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 25/11/2009

475984-1 HMDM RAQUEL CAÍRES COELHO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 25/11/2009

475145-1 HMDM RENILDE RIBEIRO GARCIA MARTINS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 27/11/2009

475844-1 HMDM RENNATA KAROLINA LOIOLA DE OLIVEIRA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR FISIOTERAPIA IX-B IX-C 23'1 1 '2009

475819-1 HMDM ROSALDA MONTEIRO COSTA E SILVA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 23/11/2009

476060-1 HMDM ROSANGELA GONCALVES BOGEA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 23/11/2009

475121-1 HMDM ROSANGELA MARTINS SERRA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 24'11/2009

476034-1 HMDM SHIRLENE FALCAO BRITO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 24/11/2009

12960-2 HMDM TAISE BENELI DIAS DA SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Vll-B VII-C 26/11/2009

476174-1 HMDM URSULA KATTY SILVA RODRIGUES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 27/11/2009

475250-1 HMDM VALERIA LOBÃO REIS TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA IX-B IX-C 23/11/2009

475212-1 HMDM VANESSA SANTOS FIGUEIREDO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR SERVIÇO SOCIAL IX-B IX-C 23/11/2009

444598-2 HMDM VINÍCIUS DE OLIVEIRA WALLIM TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 18/11/2009

217223-3 HMDM WANESSA ROCHA RIBEIRO
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR FARMACIA-
DIAAI lIKAir" A

IX-B IX-C 26/11/2009
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4902-2 HMDM YRLEI RIBEIRO DA SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B Vll-C 24/11/2009

162428-1 INCID LUIZ MARCELO CASTRO ALVES AGENTE ADMINISTRATIVO Vl-G Vl-H 06/11/1992

199786-1 PGM VERA LUC1A JOANA SALES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-I VIII-J 01/11/1984

200338-2 SAMU JOSE WILLAME SALES AZEVEDO
MOTORISTA / MOTORISTA DE VEÍCULOS

LEVES
V-B V-C 03/11/2008

168315-1 SEMAD JOSE CARLOS FERREIRA PINHEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO VII1-G VII l-H 16/11/1992

102900-1 SEMAD MÁRIO ALBERTO RAPOSO LAMAR AGENTE ADMINISTRATIVO VII-I VII-J 20/11/1984

477300-1 SEMAPA JOSE HENRIQUE LUSO RIBEIRO
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENGENHARIA

AGRONOMICA
IX-B IX-C 23/11/2009

222838-1 SEMAPA ROSSANA MARIA CARDOSO DE AQUINO AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-H VUI-1 01/11/1987

19589-1 SEMCAS ANTONIO JOSE PINHEIRO BALDEZ AGENTE ADMINISTRATIVO VII-C VII-D 08/11/1968

36745-1 SEMCAS JOSILMAR NUNES MENDES AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-F VIII-G 16/11/1992

102481-1 SEMDEL CLAUDENIR SANTOS RODRIGUES AGENTE ADMINISTRATIVO VI-I Vl-J 01/11/1984

418563-1 SEMED ALESSANDRO ZACOMO RIBEIRO MARTINS VIGIA III-B Ill-C 10/11/2008

102407-1 SEMED ANTÓNIA DA CONCEICAO LINHARES AZEVEDO AGENTE ADMINISTRATIVO Vl-I VI-J 19/11/1984

418575-1 SEMED BRUNA MATOS VIGIA III-B lll-C 10/11/2008

418605-1 SEMED CLEYTON JOSE ALMEIDA CARVALHO VIGIA III-B lll-C 10/11/2008

91501-1 SEMED EMANOEL PASSOS DA SILVA VIGIA II1-H III-l 01/11/1987

118233-1 SEMED JOSE RIBAMAR VIANA DA SILVA VIGIA lll-l lll-J 26/11/1986

456436-2 SEMED KERLEN LIMA DA LUZ SECRETARIO ESCOLAR VI-B VI-C 09/11/2009

418514-1 SEMED LEONARDO COSTA SANTIAGO VIGIA III-B III-C 10/11/2008

502033-1 SEMED RODRIERE GUIA VIGIA l-A 1-B 24/11/2010

418435-1 SEMED ROGÉRIO PINHEIRO DE OLIVEIRA VIGIA III-B lll-C 10/11/2008

418708-1 SEMED RONALD BARRETO NUNES VIGIA III-B lll-C 10/112008

136946-1 SEMFAZ EDLENE CONCEICAO SILVA LOBO AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 16/11/1992

193085-1 SEMFAZ EDNICE SILVA LOBO AGENTE ADMINISTRATIVO Vlll-G VIII-H 16/11/1992

62215-1 SEMFAZ GERALDA ALZIRA MOREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 16/11/1992

86219-1 SEMFAZ GRAÇA MARIA LESSA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 06/11/1992

153210-1 SEMFAZ JOÃO MENDES DA SILVA NETO AGENTE ADMINISTRATIVO Vl-G Vl-H 16/11/1992

155515-1 SEMFAZ JOILSON BARBOSA GOMES AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 16/11/1992

175605-1 SEMFAZ JOSE REINALDO SANTOS SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 06/11/1992

163070-1 SEMFAZ LIDIANE DA GRAÇA ANDRADE BRAGA AGENTE ADMINISTRATIVO VII-G VII-H 16/11/1992

120689-1 SEMFAZ LIZIANE DE JESUS GOIABEIRA RODRIGUES AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 16/11/1992

107181-1 SEMFAZ MARCOS FABIAN PAVAO CORDEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 06/11/1992

103606-1 SEMFAZ MARIA JOSE DO NASCIMENTO ROCHA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I-I l-J 01/11/1984

100058-1 SEMFAZ MARILURDES SOUSA PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-F VIII-G 16/11/1992

443351-1 SEMFAZ RITA DE CASSIA RICCI DA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-I VIII-J 01/11/1983

177894-1 SEMFAZ ROBERNY MOREIRA COSTA PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 16/11/1992

164929-1 SEMFAZ TATIANE FERREIRA CORREA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 16/11/1992

31700-1 SEMGOV JOTELMAN RAMOS DE JESUS AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-I VIII-J 01/11/1984

148857-1 SEMIT JOSE MARQUES NETO AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 16/11/1992

145765-1 SEMIT LUIS ALBERTO COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-G VIII-H 16/11/1992

28785-1 SEMOSP FLORIANO SA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO VII1-C VIII-D 17/11/1975

136028-1 SEMOSP JOSE JOÃO COELHO
ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ALVENARIA REVESTIMENTO
III-II III-I 01/11/1987

92797-1 SEMOSP JOSE VALBER DA CONCEICAO AGENTE ADMINISTRATIVO VI-I VI-J 01/11/1984

35029-1 SEMOSP MAURILIO SANTANA DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO VII-C VII-D 01/11/1975

119780-1 SEMURH RAIMUNDA NONATA PEREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I-H I-I 01/11/1987

88770-1 SEMURH SAMUEL GOMES DE CASTRO RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO VI-I VI-J 26/11/1984

115712-1 SEMURH VALBER RODRIGUES PESTANA AGENTE ADMINISTRATIVO VI-I VI-J 01/11/1985

139972-1 SEMUS ADRIANNI ALVES ALBARELLI TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 05/11/2007

477373-1 SEMUS ANA CLARA MARTINS JARDIM TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

478389-1 SEMUS ARIADNA ARAUJO SANTOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

478365-1 SEMUS AUZ1RENE DOURADO CARVALHO CASTRO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

475777-1 SEMUS CASSANDRA PEREIRA COSTA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 26/11/2009

475030-1 SEMUS CLEIMILSON ALVES DA SILVA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 26/11/2009

138153-1 SEMUS CONCEICAO DE MARIA CUNHA ALVES DE SOUSA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ANALISES CLINICAS VII-G VII-H 10/1 1/1992

88848-1 SEMUS DINALVA FERREIRA GAMA SOUSA AGENTE ADMINISTRATIVO Vl-H VI-I 0111/1987

474918-1 SEMUS DIONEIDE SANTOS FONSECA REGO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11 2009

102663-1 SEMUS DOUGLAS MIGUEL MOREIRA SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO Vl-I Vl-J 01/11/1984

95786-1 SEMUS EDMAR MÁRIO RIBEIRO FILHO AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-I VIII-J 01/11/1984

477350-1 SEMUS ELISANGELA DE MARIA MOTA DIAS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

203121-2 SEMUS FABÍOLA MAGALHAES PINTO
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR VIGILÂNCIA E

FISCALIZACAO SANITARIA
IX-B IX-C 26/11/2009

475017-1 SEMUS FERNANDO CESAR MUNIZ DE OLIVEIRA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 20/11/2009

478316-1 SEMUS FRANCILEIDE CAMPOS AIRES COZINHEIRO I-B l-C 30/11/2009

135991-1 SEMUS FRANCISCO CARLOS BATISTA ANDRADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM Vl-H Vl-I 01/11/1987

477518-1 SEMUS GISELY JANSEN DUAILIBE PINHEIRO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 20/11/2009

470287-1 SEMUS GUTEMBERG COSTA PEREIRA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 03/11/2009

127611-1 SEMUS 1SALINDA RIBEIRO ERRE RODRIGUES AGENTE ADMINISTRATIVO VII-G VII-H 06/11/1992

23052-1 SEMUS 1VANETE ALVES PEREIRA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-H IX-I 01/11/1987

475169-1 SEMUS JERRY OMAR LIMA DE CASTRO
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR FARMAC1A-

BIOQUIM1CA
IX-B IX-C 26/11/2009

474920-1 SEMUS JOSENILSON DEJESUS RODRIGUES BRANDAO
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR TERAPIA

OCUPACIONAL
IX-B IX-C 26/11/2009

481169-1 SEMUS JOZIANE MACIEL SAMPAIO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B vu-c 30/11/2009

475194-1 SEMUS LEONICE LUCIENE PACHECO COZINHEIRO I-B I-C 30/11/2009

478407-1 SEMUS LIZELMA MOREIRA NUNES TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

474955-1 SEMUS LUCYANA ARAUJO CAVALCANTE TEC MUN NÍVEL SUPERIOR PSICOLOGIA IX-B IX-C 20/11/2009

123630-1 SEMUS MARIA CELIA DOS SANTOS SIPAUBA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS l-H 1-1 01/11/1987
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
 ALIMENTAR - SEMSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABIT AÇÃO - SEMURH

475170-! SEMUS MARIA DA CONCEICAO LIRA VIEIRA AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO IV-B IV-C 30/11/2009

107480-1 SEMUS MARIA DO ROSARIO COSTA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO VIII VII-J 01/11/1984

78I32-I SEMUS MARIA LE1DE MARTINS VIANA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR NUTRIÇÃO X-G X-H 16/11/1992

135085-1 SEMUS MARLI SANTOS ALBUQUERQUE DE SA AGENTE ADMINISTRATIVO VI1-G VII-H 16/11/1992

475005-1 SEMUS MAURICIO VIEIRA PINHEIRO TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 20/11/2009

167487-1 SEMUS MAURO DUTRA DE SOUSA AGENTE ADMINISTRATIVO VII1-F VI1I-G 16/11/1992

474888-1 SEMUS POLIANA CRISTINA PEIXOTO COELHO DOS SANTOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

477543-1 SEMUS ROSANGELA CUTRIM MESQUITA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR ENFERMAGEM IX-B IX-C 26/11/2009

477830-1 SEMUS SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

477841-1 SEMUS SILDILENE DE ALMEIDA PESTANA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM Víl-B VII-C 30/11/2009

475042-1 SEMUS SILVIA MARIA SOUSA DE ARAUJO MOCHEL TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA IX-B IX-C 26/11/2009

474876-1 SEMUS SIMONE REGINA MAGALHAES SILVA TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

481133-1 SEMUS THESSYA LEAL ROCHA COZINHEIRO 1-B I-C 26/11/2009

474992-1 SEMUS VIVIANE CORREA SILVA COIMBRA
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR MEDICINA

VETERINARIA
IX-B IX-C 20/11/2009

474980-1 SEMUS WALISON DE LIMA CANTANHEDE
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR FARMAC1A-

B10QUIMICA
IX-B IX-C 26/11/2009

217223-2 SEMUS WANESSA ROCHA RIBEIRO
TEC MUN NÍVEL SUPERIOR FARMACIA-

BIOQUIMICA
IX-B IX-C 23/11/2009

474979-1 SEMUS WELLINGTON MIRANDA CARVALHO TEC MUN NÍVEL MÉDIO RADIOLOGIA VII-B VII-C 30/11/2009

478511-1 SEMUS YEDA LÚCIA FERREIRA ARAUJO TEC MUN NÍVEL MÉDIO ENFERMAGEM VII-B VII-C 30/11/2009

232169-3 SETUR MARCOS JOSE MATOS SOUSA TEC MUN NÍVEL SUPERIOR TURISMO IX-B IX-C 30/11/2009

173499-1 SETUR NICOLAU TOLENTINO RODRIGUES VIGIA III-H III-I 01/11/1987

81131-1 SMTT CARLOS AUGUSTO ALVES PENHA AGENTE ADMINISTRATIVO Vll-G VII-H 16/11/1992

65757-1 SMTT CARLOS MAGNO BALDEZ FREIRE DE LEMOS AGENTE ADMINISTRATIVO VI-I VI-J 01/11/1984

45000-1 SMTT DOMINGOS DOS SANTOS GOURLART AGENTE ADMINISTRATIVO VII-H VII-I 01/11/1987

218884-1 SMTT FABIO PEREIRA CARVALHO AGENTE DE TRANSITO VI-C Vl-D 01/11/2007

92967-1 SMTT MARIA ARCANJA DE CARVALHO AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-I VIII-J 01/11/1984

98064-1 SMTT MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO E SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO vin-i VIII-J 12/11/1984

37737-1 SMTT MARIA JOSE DOS SANTOS MORAIS AGENTE ADMINISTRATIVO Vl-H Vl-I 01/11/1987

136648-1 SMTT NIXON JORGE VIEIRA MORAES AGENTE ADMINISTRATIVO VIII-H VIII-I 01/11/1987

232625-1 SMTT PAULO SERGIO CARVALHO GONCALVES AGENTE DE TRANSITO VI-B Vl-C 01/11/2007

135024-1 SMTT RAIMUNDA DAMASCENA BARBOSA AGENTE ADMINISTRATIVO VI-H Vl-I 01/11/1987

92724-1 SMTT SÓNIA MARIA TAVARES DA LUZ TEC MUN NÍVEL MÉDIO CONTABILIDADE VIII-I VIII-J 01/11/1984

166148-1 SMTT WEL1TON DE JESUS SERRA ARAUJO AGENTE DE TRANSITO VI-B VI-C 01/11/2007

PORTARIA N° 1.651, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

Considerando a proximidade dos feriados de finai do ano nos dias 25/12/15 (natal) e 01/01/16

(confraternização universal);

Considerando que o art. 321 da Lei Municipal n° 4.615/06 prevê a concessão ao servidor público

municipal de um recesso de 06 (seis) dias úteis, imediatamente anterior ou posterior ao dia 25

(vinte e cinco) de dezembro;

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e

com fundamento no art. 321 da Lei n° 4.615 de 19 de junho de 2006,

RESOLVE

COMUNICAR que o recesso concedido aos servidores públicos

municipais, conforme dispõe o artigo supracitado, será no período de 17 a 24/12/15 ou 28/12/15

a 05/01/16, que não poderá ser utilizado em outra data, não cabendo, portanto, antecipação ou

postergação dos mesmos. O período escolhido para gozo do recesso deverá ser submetido à

apreciação e aprovação de sua chefia imediata, para que não ocorra descontinuidade nos

serviços.

Dê-se Ciência,

Publique-se e Cumpra-se.

Mittyz Fabíola Caleiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 030/2015 - GS/SEMSA. DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, no

uso de atribuições legais,

RESOLVE:

Designar o servidor ARIAS OLIVEIRA PIRES, Matricula nQ 491680-1,

para atuar como Fiscal do Contrato de n2 018/2015, celebrado entre esta Secretaria e a

empresa D SILVA PEREIRA - ME, devendo assim ser considerado a partir da presente
do dia 06 de novembro de 2015.

Dê-se ciência, cumpra-se e publica-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM 09
DE NOVEMBRO DE 2015.

FRANCISCA DÉFOTÍMA RIBEIRO

Secretária Municipal de Segurança Alimentar
Nutricionista - CRN: 6928

PORTARIA N° 149/2015 - GS São Luís - MA, 31 de agosto de 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar, ATNIO DA SILVA LOIOLA, Superintendente de

Infraestrutura Viária
, matricula n° 546619-1, EDILSON SANTOS SILVA

, Coordenador

de Operação e Manutenção em Sistema de Distribuição de Água e Coleta de Esgotos,

matrícula n° 523437-1 e JOSÉ LUÍS FERREIRA MALHEIROS
,
 Coordenador de

Terraplenagem, matrícula n° 104209-3, para supervisionarem, acompanharem e

atestarem os serviços de engenharia para execução de terraplenagem em 16 áreas de

2800m2, nos seguintes bairros: Recanto Verde
, Chácara Brasil, Sítio Semed - Vila

Conceição, Jardim América, Bequimão, Residencial Paraíso, Vila Sarney, Cidade

Operária, Vila Isabel, Residencial Santo Antônio, Vila Bacanga, Cheche Caracueira,
Santa Helena, Cohab 4

, Ribeira 2 e Ribeiral, localizados no município de São Luís,

executados pela empresa AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA., de acordo com o

Contrato n° 039/15
,
 datado de 19.08.2015.

Dê-se Ciência
,

Publique e Cumpra-se

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.° 007 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013
. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N.° 220.6685/2013 - VOLUMES I
, II E III. SEGUNDO

TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N
.

° 007/2013.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO LUÍS
, ATRAVÉS DA
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNC

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH.

CONTRATADA: TICKET SERVIÇOS S/A. OBJETO: CONTRATO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO

AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS

DA SEMURH. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (CENTO E

VINTE) DIAS, TENDO INÍCIO EM 21 DE SETEMBRO DE 2015 E

TÉRMINO EM 19 DE JANEIRO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

ART. 57, INCISO II, DA LEI N.° 8666/93.

Portaria n° 044/2015.

O Presidente da Fundação Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais e
nos termos do art

.4°, XVII do Regimento Interno da Fundação Municipal de Cultura

RESOLVE
,

Art. 1°. Designar a servidora Rita Maria Oliveira Teixeira
, matricula n° 286634-1 para

fiscalizar o processo n° 150-32.
745/2015

, referente á Celebração de Contrato de

patrocínio entre a Fundação Municipal de Cultura e a Associação dos Livreiros do
estado do Maranhão

, para atender execução do Projeto "Ciranda de Leitura".

Art. 2° Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
, EM SÃO LUlS (MA), 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

Carlo$maitorrde Souoa Botão
\esiolente

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PATROCÍNIO

CONTRATO DE PATROCÍNIO n°: 45/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°: 150-32745/15
OBJETO CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do projeto é realizar o evento "Ciranda da
Leitura", para promover o envolvimento da sociedade civil
no desenvolvimento de ações de formação de leitores e
contribuir para a elaboração da décima edição da Feira
do Livro de São Luis.

Parágrafo Primeiro: O patrocínio para o Projeto "Ciranda
da Leitura" a ser realizado

_
 pela empresa ASSOCIAÇÃO

DOS LIVREIROS DE SÃO LUIS
, deverá ocorrer no

estrito cumprimento do objeto deste contrato,

resguardando os interesses e preservando a imagem da
PATROCINADORA, como participante do projeto.
Parágrafo Segundo: O local de realização será realizada
de forma itinerante nos bairros: Bairro de Fátima

, Cidade
Operaria, Anjo da Guarda, Coroadinho e Quebra pote.

PATROCINADORA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA

CNJP:

69.393.411./0001-90
PRESIDENTE CARLOS MARLON DE SOUSA BOTÃO
PATROCINADA ASSOCIAÇAO DOS

LIVREIROS DO
MARANHÃO

CNPJ:

09.081.967/0001-10

SIGNATÁRIA MARISETE DE JESUS CASTRO

FUNDAMENTAÇAO
LEGAL

Art. 25, inciso II, Lei 8.666/93

VALOR GLOBAL R$ 307.220,00 (trezentos e sete mil e duzentos e vinte
reais)

DATA DE ASSINATURA 25 de novembro de 2015

PRAZO DE VIGÊNCIA 25 de novembro de 2015 à 03 de novembro de 2016

PRAZO DE PRESTAÇAO
DE CONTAS

Em até 30 (trinta) dias após o recebimento do patrocínio.

DOTAÇAO
ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade: 13202.1312202112.078;
Elemento da Despesa: 33.50.39;
Fonte de recurso: 100

RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO, de acordo com art, 26
, Lei 8.666/93, a presente contratação direta, por

meio de inexigibilidade do procedimento licitatório, com fundamento no art. 25, inciso
II Lei 8.666/93 e documentação comprobatória constante dos autos do Processo
Administrativo n° 150-258/2014/FUNC.

São LuisA/IA, E6 de novembro de 2015.
t

\tiiios Mbrlon SoiisaBotão
j|Uent4-Çt»NC

POR FARIA N° 42/2015/GAB/SEMCAS

SAO LUIS, 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEMCAS), no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 5°, III, XVII, e art. 34 do Regimento Interno
da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social;

CONSIDERANDO o disposto no art. 58, inciso III c/c art. 67 da Lei Federal n°
8

.666 de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:

Art I°. Designar a servidora, LUZIANE DE JESUS SOUSA LIMA DOS SANTOS, matrícula

n
° 166173-3, Superintendente de Proteção Social Básica-SPSB, como Gestora Fiscal, para

acompanhar, fiscalizar, supervisionar e controlar as atividades inerentes à sua execução do

Processo n° 140-19706/2015, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada em

Capacitação Profissional e Formação Social a jovens que vivem em situação de vulnerabilidade,

relativo ao Projeto Jovens Empreendedores, para atender as necessidades de serviços, programas

e órgãos vinculados a esta Secretaria, firmado entre a Secretaria Municipal da Criança e

Assistência Social - SEMCAS e a Empresa: INSTITUTO MARANHENSE DE EDUCAÇÃO,

PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA, CNPJ n" 18.242.963/0001-67

Art. 2". Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Andréia Carla Santana Everton Lauande

PORTARIA N° 43/2015/C.AB/SEMCAS

SÃO LUÍS, 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEMCAS), no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 5°, III, XVII, e art. 34 do Regimento Interno
da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social;

CONSIDERANDO o disposto no art. 58, inciso III c/c art. 67 da Lei Federal n°

8
.666 de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:

Art I°. Designar o servidor, FRANCISCO DAS CHAGAS FORTES FARIAS, matrícula n
°

188480-2. COORDENADOR DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, como Gestor Fiscal, para

acompanhar, fiscalizar, supervisionar e controlar as atividades inerentes à sua execução do

Processo n° 140-29664/2015, cujo objeto é a contratação de Empresa para fornecimento de

equipamentos e materiais de informática, para atender as necessidades de serviços, programas e

órgãos vinculados a esta Secretaria, firmado entre a Secretaria Municipal da Criança e

Assistência Social - SEMCAS e a Empresa: L & V COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ n°

17.729.053/0001-40.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Andréia Carla Santana Everton Lauande
Secretátia/víunicipal da Criança e Assistência Social

ERRATA

Tendo em vista a publicação do Diário Oficial do Município de São Luis
datado de 19 de Fevereiro de 2015, fl.35 no Extrato de Publicação de Contrato,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140-048/2014. QUINTO TERMO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2010-SEMCAS, ter sido publicado com erro de
digitação, onde se lê:

Onde se lê:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: contrato terá vigência a partir de
02/02/2015 até 02/02/2016. Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais
Cláusulas e condições estabelecidas no referido Contrato, não modificadas por
este Termo Aditivo.

Passa-se a ler:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: contrato terá vigência a partir de
02/02/2015 até 02/01/2016. Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais
Cláusulas e condições estabelecidas no referido Contrato, não modificadas por
este Termo Aditivo.

São Luís/MA, 01 de dezembro de 2015.

LcAA r fo Caría Tantana Lverton t.ae

Secretária Municipal da Criança e Assistência Social
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SETUR

EXTRATO DO CONTRATO N.° 293/2015

EXTRATO DO CONTRATO N.° 290/2015

LOCATÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

LOCADOR GENÉSIO EUWALDO DE M. R. CALDAS 

PROCESSO 040-18008/2015

MODALIDADE LICITAÇÃO
DISPENSA

FUNDAMENTO LEGAL Art. 24, Inciso X, da Lei n° 8.666/93 e Lei do Inquilinato
n° 8.245/1991 /

UNID. ORÇ./PROJETO
15901.1030102362.294

NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.36 /

RECURSOS
110 ,

FICHA
32 /

NOTA DE EMPENHO
2071/2015.

 „.

VALOR Valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), perfazendo um valor global de R$ 42.000,00

(quarenta e dois mil reais)

OBJETO Contrato de locação do imóvel, na Rua Marechal Castelo
Branco, n° 02

, Jardim Libanês - Olho D"Água - São
Luís/MA, para as instalações da Residência Terapêutica
ll/SEMUS.

VIGÊNCIA A vigênci
da data a

do contrato será de 12 (doze) meses a contar
assinatura do contrato.

DATA DA ASSINATURA 25 de no> ernbrode 2Q*5

r

SILVIA RAIMUNDA COSTA LEITE

Secretária Municipal de Saúde em Exercício

EXTRATO DO CONTRATO N.° 291/2015 ,

CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA DISTRIBUIDORA SENECA LTDA

PROCESSO 040- 1317/2015 ,

MODALIDADE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2015

FUNDAMENTO LEGAL
Leis n° 8.666/93 e 10.520/2002 .

UNID. ORÇ./PROJETO
15901.1030402352.283

NATUREZA DA DESPESA
3

.
3

.
90.30

RECURSOS
0110

FICHA
116

NOTA DE EMPENHO
2348/2015

VALOR
R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais). 

OBJETO Contratação de empresa especializada para aquisição
de protetor solar, par atender as necessidades dos
Agentes Comunitários de Saúde, através da
Coordenação do Programa da Dengue/SVES e
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e
Sanitária do Município de São Luís/MA.

VIGÊNCIA O contratc

data de /
exercício'

terá vigência de 06 (doze) meses a partir da
assinatura, não podendo ultrapassar o
inanceiro vigente.

DATA DA ASSINATURA 25 de nov smbro de 2015

r\M
SILVIA 

Secretária Munie

IMUN DACOSTA LEITE
:ipal de Saúde em Exercício

EXTRATO DO CONTRATO N.° 292/2015

CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA M.
 A. SILVA EQUIPAMENTOS MÉDCIOS

HOSPITALARES

PROCESSO 040-26281/2015

MODALIDADE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO DA 1a PARCELA DO PREGÃO
PRESENCIAL N° 06/2015 '

FUNDAMENTO LEGAL
Leis n° 8.666/93 e 10.520/2002

UNID. ORÇ./PROJETO 15901.1030302342.279 

NATUREZA DA DESPESA
3.3.90.30

RECURSOS
0110

FICHA
103

NOTA DE EMPENHO
2367/2015 

VALOR R$ 279.030,00 (duzentos e setenta e nove mil e trinta
reais).

OBJETO Contratação de empresa especializada para aquisição
da 1" (primeira) parcela de medicamentos Hospitalares
que visa dar continuidade as atividades exercidas
pelas Unidades Hospitalares Municipais de Urgência e
Emergência da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS.

VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da
data de assinatura, não podendo ultrapassar o
exercíciAfinanceiro vigente.

DATA DA ASSINATURA 25 de nov ambro de 2018'

SILVIA\
Secretária

MlÁ. Ò, ji
ia Munici

CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA F.
 M. SABÓIA - EPP

PROCESSO 040-27623/2015

MODALIDADE LICITAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDAMENTO LEGAL
Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002

UNID. ORÇ./PROJETO
15901.1030102332.272; 1030202322.269;
1030202322.322; 1030402352.283

NATUREZA DA DESPESA
3

.
3

.90.39

RECURSOS
110

FICHA
115; 119; 79; 116

NOTA DE EMPENHO
2334; 2335; 2336; 2337/2015

VALOR R$ 234.330,00 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos
e trinta reais)

OBJETO Contratação de Empresa Especializada para o
fornecimento de água potável transportada em
caminhão pipa, garantindo o fornecimento a qualquer
momento, inclusive aos sábados, domingos e feriados,
devendo o atendimento ser efetivado até 02 (duas)
horas após solicitação da SEMUS, para atender as
Unidades de Saúde e Setores Administrativos da

SEMUS.

VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da
assinatura de contrato.

DATA DA ASSINATURA 09 de novembro de 2015

HELENA MARIA DUAILIBE FERREIRA

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA No. 83/2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO
, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão

Fiscalizadora do Processo No. 160-33263/2015, referente ao convénio N9

025/2015 - SETUR - AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA E CULTURAL

BLOCO TRADICIONAL OS APAIXONADOS, que fiscalizará a execução dos

serviços objeto do processo, sendo assegurado o direito de verificar e exigir a

perfeita execução do presente em todos os termos e condições, inclusive

solicitando à CONTRATADA sempre que julgar conveniente, informações do seu

andamento.

SERVIDORA MATRICULA CARGO

01-ANA VALESKA ANTUNES 469820-1 COORDENADORA DAS 5

MQnDA OSTA LEITE
j£ípal de Saúde em Exercício

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se,

São Luís, 18 de novembro de 2015.

Socorró /U/aujo
Secretái a Municipal de Turismo

PORTARIA No. 85 /2015

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO
, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão

Fiscalizadora do Processo No. 160-34232/2015, referente ao convénio N®

028/2015 - SETUR - INSTITUTO LÓGICA, que fiscalizará a execução dos

serviços objeto do processo, sendo assegurado o direito de verificar e exigir a

perfeita execução do presente em todos os termos e condições, inclusive

solicitando à CONTRATADA sempre que julgar conveniente, informações do seu
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA

andamento.

SERVIDORA MATRICULA CARGO

01-ANA VALESKA ANTUNES 469820-1 COORDENADORA DAS 5

Dê-se ciência
, registre-se e cumpra-se,

São Luís, 25 de novembro de 2015.

írià Ú0 Sbcmro Araújo
Secretária Municipal de Turismo

EXTRATO DE CONVÉNIO N° 0025/2015

NÚMERO DO PROCESSO: 160-33263/2015

CONCEDENTE: Secretaria Municipal de Turismo - SETUR.

Agremiação - Bloco Tradicional os Apaixonados.
PROPONENTE:

ASSUNTO:

CNPJ:

Realização do projeto Capacitação Turística e Cultural, que

acontecerá no período de 26 de novembro a 26 de dezembro
de 2015, durante os finais de semana

, em especial aos
comunitários domiciliados nos bairros do Cohatrac

, Cohab e

Anil, de acordo com o Projeto e Plano de Trabalho.

11276874/0001-92.

FUNDAMENTO LEGAL: com base na Lei n° 8
.666/93 e alterações posteriores;

Instrução Normativa n° 01, de 15 de janeiro de 1997 e
Alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PROJ: 236.950.2412.314 - MARKETING E FOMENTO AO TURISMO
ED: 3.3.50.23 - Subvenções Sociais.

Fonte: 100

VALOR: RS 300.000,00 (trezentos mil reais)

VIGÊNCIA: O Convénio terá vigência 180 dias, podendo ser prorrogado de
comum acordo, mediante Termo Aditivo

.

São Luís, 23 de novembro de 2015
.

Chefe datXssessoria Jurídica

EXTRATO DO CONVÉNIO N° 28/2015

NÚMERO DO PROCESSO: 160-34232/2015

CONCEDENTE: Secretaria Municipal de Turismo - SETUR.

PROPONENTE: Instituto Lógica

ASSUNTO: Realização do Projeto "NATAL NOS BAIRROS"

CNPJ: 10737764/0001-18

FUNDAMENTO LEGAL: com base na Lei n" 8.666/93 e alterações posteriores,
Instrução Normativa n" 01, de 15 de janeiro de 1997 e
Alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PROJ: 236.950.2412.314-MARKETING E FOMENTO AO TURISMO

ED: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais.
Fonte: 100

VALOR:

VIGÊNCIA:
RS 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais)
O Convénio terá vigência 180 dias, podendo ser prorrogado de

comum acordo, mediante Termo Aditivo.

São Luís, 02 de dezembro de 2015.

Elii/al£<?da Silva Holanda
Chefe da Assessoria Jurídica

Resolução n° 43/2015-CMDCA
Dispõe sobre a divulgação do Resultado
da escolha e da apuração dos votos para
a função de Conselheiros Tutelares das
áreas: Centro-Alemanha e Rural do

Município de São Luis-MA.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de São Luis/MA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 3.131,
de 27 de maio de 1991, alterada pela Lei Municipal n° 165/2004 e a Lei 5.961
de 2015, conforme deliberação "ad referendum" em Plenária do dia 30 de
Novembro de 2015; e

Considerando a Resolução n°031/2015 e suas alterações;

Considerando a ata de apuração final da votação por circunscrição dos
Conselhos Tutelares das áreas: Centro-Alemanha e Rural;

Considerando a ordem de votação para os cargos de Conselheiros Tutelares
das áreas pré-citadas;

RESOLVE:

Art. I°- Divulgar o resultado da apuração e ordem de votação para os cargos de
Conselheiros Tutelares das áreas: com nome e registro dos votos candidatos,
conforme lista abaixo:

ÁREA RURAL

NOME TOTAL DE VOTOS

SHEYLA CRISTINA 715

COSMO PEREIRA 498

ROSANA 323

AZUL 323

CONCEIÇÃO - CITA 307

RAIMUNDINHA 264

VALMOR FILHO 238

FÁBIO OLIVEIRA 222

FABIO SOUSA 221

INALDA PAIVA 204

MÁRCIO 183

ODELINA FERRAZ 159

ADRIANA SILVA 10

TOTAL DE VOTOS 3.667

AREA CENTRO-ALEMANHA

NOME TOTAL DE VOTOS

SANDRA SILVA 474

LILIANE-LÉA 354

KAKÁ 347

LOURDES 346

EDILSON RIBEIRO 333

DANIEL NASCIMENTO 321

HUDSON DO PAC 309

GUTINHO DA BASSON 254

MILTON DINIZ 227

CLEANE CAMPO 209

ROSELY DURANS 188

PATRÍCIA 176

KÉNIA RODRIGUES 171

BECO 155

LUCINHA 131

JAIRO EDUARDO 130

MAURINA 123

GABRIEL OLIVEIRA 119
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PAULO RICARDO 110

JACKELINE FURTADO 60

SEU ROSA 59

FÁTIMA CHAIB 37

FATIMA ROCHA 26

GISELE PINHEIRO 25

CLÉSIO MARREIROS 20

PROF. MARCOS 17

BIA ABRÃO 5

TOTAL DE VOTOS 4
.
726

Art.l6°- Os Projetos que não foram aprovados no Concurso 2015 comporão o Banco de
projetos, ficando à disposição de doações de pessoas físicas e jurídicas ou aptos a participarem do
próximo Edital de Projetos do CMDCA, em 2016.

Art.l7°- Não Serão considerados itens inelegíveis de apoio financeiro: aquisição,
construção, reforma manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou privado.

Art.l8° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 26 de Novembro de 2015.

Maria Neuza da Silva Ribeiro

Presidente do Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente

ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS COM RECURSOS DO FMDCA PARA EXECUÇÃO EM 2016

RESOLUÇÃO N°. 44/2015-CMDCA

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE PROJETOS
NO CONCURSO 2015 PARA SEREM
APOIADOS ATRAVÉS DOS RECURSOS DO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO LUÍS-
MA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís-Maranhão - CMDC/SL, órgão
público, deliberador, controlador e formulador das diretrizes da Política de Atendimento dos Direitos da
Criança e do Adolescente, nos termos da Lei Federal n° 8.069/90, Lei Municipal n° 3.131/91, alterada
pela Lei n° 165/2004 e o Decreto Municipal n° 15.770/95, conforme o Edital n° 04/2015 e Edital n°
10/2015 referente à abertura de concurso de projetos a serem apoiados com recursos do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, e de acordo com as deliberações do Plenário deste Órgão em
Reunião Ordinária do dia 17 de Novembro de 2015

.

Considerando as dotações orçamentárias e disponibilidade financeiras na fonte 119-Tesouro Municipal
destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vinculada às linhas de
financiamento conforme o Plano de Aplicação do FMDCA/2015;

RESOLVE:

Art. l°-Apoiar financeiramente 25 Projetos aprovados no Concurso de Projetos
do FMDCA 2015 conforme a disponibilidade financeira da fonte 119-Tesouro Municipal destinada ao
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vinculada às linhas de financiamento conforme
o Plano de Aplicação do FMDCA/2015 discriminada no Anexo I desta resolução.

Art.2°- As documentações relacionadas no (Anexo 2) deverão ser entregues
na SEMCAS até o dia 07 de Dezembro do corrente ano

, junto ao setor de Contrato e
Convénios .Podendo ser Prorrogada conforme autorização do CMDCA.

Art.3° - Caso a Organização Não Governamental estiver inadimplente ou com
pendência em relação à prestação de contas de projetos anteriormente executados com apoio do.
FMDCA, a mesma será automaticamente eliminada.

Art.4°- O fornecimento de dados cadastrais erróneos que impeçam a efetivação do
aporte financeiro importará no encerramento, de pleno direito do instrumento jurídico que porventura
tenha sido firmado.

Art.5°- No ato da apresentação do projeto, as organizações não governamentais
deverão entregar declaração, assinada pelo seu representante legal, com habilitação técnica e jurídica,
comprovação pelo convenente de que não se encontra em situação de mora ou inadimplência perante o
órgão da administração pública municipal direta ou indireta e conforme Anexo 2. para a assinatura do
convénio e recebimento do recurso.

Art.6°- Os projetos serão executados em 12 meses conforme cronograma de execução
especificado mês a mês, a contar da data de repasse do recurso do FMDCA à Organização
contemplada, no valor máximo de cento e trinta e quatro mil reais (134.000,00).

Art.7° - Quanto aos encargos sociais deverá constar percentual referente à Patronal
da Entidade, que deverão correr por conta da mesma, podendo, contudo ser considerados contrapartida.

Art.8° - Somente serão pagas com recurso do projeto, despesas inerentes e
especificadas as atividades executadas conforme Plano de Trabalho.

Art.9° - Os projetos aprovados no anexo 1 serão executados a partir de março de
2016,conforme os Planos de trabalhos aprovados pela Plenária do CMDCA.

Art. 10° - Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
serão repassados em parcela única e sairão da fonte Tesouro Municipal (fonte 119).

Art. 11° - A apresentação da prestação de contas será realizada de forma final, podendo a
Organização apresentar parcialmente e tendo como referência a vigência do instrumento, no entanto,
deverão ser encaminhados, os Relatórios De Execução Das Atividades Inerentes Ao Projeto,
Conforme Cronograma De Execução e Instrumental de Monitoramento e Avaliação (modelo
apresentados pelo CMDCA) com seus devidos anexos, ao CMDCA e a SEMCAS, afim de que as
duas instâncias vislumbrem o monitoramento das propostas.

Art. 12° - Ficará suspensa a execução do projeto quando verificado desvio de
finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases
programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública ou municipal
nas contratações e de mais atos praticados na execução dos convénios.

Art. 13° - Caberá ao CMDCA o monitoramento e avaliação da execução dos projetos
aprovados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria a
SEMCAS, responsável pela análise e aprovação de prestação de Contas conforme a Lei n°. 8.666/93 (Lei
de Licitações e Contratações), a Instrução Normativa N ° 018/2008/TCE do Tribunal de Contas do Estado
e Portaria Interministerial n° 507/CGU/MF/MP/2011 que trata sobre convénios.

Art. 14°-Qualquer Alteração no Plano de Trabalho deverá ser autorizada pelo CMDCA,
no prazo máximo de 30 dias antes do termino de execução do projeto.

Art. 15° - Todo material produzido no âmbito dos projetos deverá conter logomarca do
CMDCA, não havendo vedação para inserção das logomarcas de outros parceiros e colaboradores
diretamente envolvidos no projeto e deverão ser apresentado ao Plenário deste CMDCA, para prévia
aprovação e autorização, bem como deverão seguir os critérios de divulgação estipulados no convénio.

PROJETO ORGANIZAÇAO VALOR

SOLICITADO AO

FMDCA (R$)

01
GARANTIA DE DIREITO A EDUCAÇAO
ESCOLA COMUNITÁRIA EDUCAÇÃO E

JARDIM E DE INFÂNCIA.

ESCOLA COMUNITARIA

EDUCAÇÃO E JARDIM DE
INFANCIA PEQUENO.

133.962,00

02

OPERÁRIO DA PAZ: VIVER EM PAZ E

POSSÍVEL SEMED
123, 376,05

03 ARTE ERE CENTRO DE CULTURA

NEGRA DO MA

120.000,00

04 DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: DIFUNDIR PARA

RESPEITAR.

MATRACA 134.000,00

05 ACOLHER PARA QUALIFICAR O
ATENDIMENTO INSTITUCIONAL E

FAMILIAR.

SEMCAS 93.344,00

06 PICADEIRO DA CIDADANIA GACC 133.960,40

07 ARTE E CULTURA E PRESERVAÇAO DA
TRADIÇÃO.

ASSOCIAÇAO RECREATIVA
MARACANÃ

133.993,00

08 CAMINHO PARA VIDA CEPEC 134.000,00

09
CRIANÇA E ADOLESCENTE: SERT E TER FUMAC 134.000,00

10 RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DO
ESPORTE

SEMDEL 133.997,40

11 NO PALCO DO SABER III VIEVENDO A
CIDADANIA

INSTITUTO BOAS NOVAS DO

BAIRRO PRIMAVERA

134.000,00

u

ESPORTE E CIDADANIA PAMEM/CEPROVI 133.832,71

13 GARANTIA DO ESPORTE, CULTURA E
LAZER.

ASSOCIAÇAO DAS DONAS
DE CASA DO BAIRRO JAPÃO.

128.670,40

14 EDUCAR; A ARTE DE RESSIGNIFICAR VIDAS
E FUTUROS.

ASSOCIAÇAO DE MULHERES
DA VILA SÃO LUÍS

133.124,40

15 REDE LEITORA INSTITUTO SANTA CURA 133.040,00

16 FAVELA DO FUTURO ASSOCIAÇAO BENEFICENTE
DE SAÚDE DO BAIRRO DO

TÚNEL DO SACAVÉM

134.000,00

17 ACOLHIMENTO EM FOCO DEFENSORIA PUBLICA 134.000,00

18 PLAN GOL PELA PAZ PLAN 134.000,00

19 TEATRO CULTURA E CIDADANIA. UNIÃO DE MORADORES DA

VIU EMBRATELII.

134.000,00

20 CALDEIRAO DO SABER ANO 2 CCEVP 134.000,00

21 TEATRO LITERÁRIO INSTITUTO MARIANA 129.785,00

22 CONSTRUTORES DA PAZ FUNDAÇAO JOSUÉ
MONTELLO

134.000,00

23 JUVENTUDE EM AÇAO CESJO 134.000,00

24 FORTALECER POR MEIO DO ESPORTE CLUBE DE MAES MATEUS 134.000,00

25 SEMENTE DO SABER GRUPO COMUNITÁRIO

SEMENTE DA ESPERANÇA
125.906,00

São Luís, 26 de Novembro de 2015.

Maria tyêuWda Silva Ribeiro
Presidente do Conselho Municipál Direitos da Criança e do Adolescente

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇAO DE CONVÉNIOS COM
ENTIDADES

COPIA DO(A);

01. Oficio solicitando Apoio Técnico e Financeiro;
02. RG, CPF e Comprovante de Residência do Presidente da Entidade;
03. Ata de fundação da Entidade registrada em cartório;
04. Estatuto da Entidade registrada em cartório;
05. Resenha da Entidade publicada no DO;
06. Ata da atual Diretoria registrada em cartório;
07. Certificado CNPJ atualizado;

08. Lei de Utilidade Pública Municipal ou Estadual;
09. Planilha de custos (serviços, aquisição de materiais e equipamentos)
10. Plano de Trabalho devidamente preenchido e assinado
II. Projeto Básico, no caso de obras, instalações ou serviços de engenharia.
12. Conta bancária específica (extrato com saldo zcrado)
13. Declaração expressa do proponente, sob as penas do art.299 do Código penal de que não se encontra em
situação de mora ou em debito perante o órgào da administração publica municipal direta ou indireta (original)
14. Cópia do Certificado de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), quando for o caso
15. Certidão de Registro do Imóvel no Cartório, quando o convénio objetivar a execução de obras no mesmo;
16. Declaração de funcionamento regular nos últimos 3 (três) anos, emitida no exercício de 2012 pelos
respectivos conselhos setoriais de políticas públicas. Art. 25 LDO LEI N° 5.118/09;

_

RIBEIRO

DO CMDCA-SL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEMED

Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698
CEP.: 65015410 - São Luís - MA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80

http://www .saoluis.ma.gov .br/

Edivaldo de Holanda Braga Júnior
Prefeito de São Luís

Luiz Carlos de Assunção Lula Filho
Secretário de Governo

Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária de Administração

PUBLICAÇÕES: T ABELA  DE PREÇOS

Valor em coluna de 1 cm X 9 cm
Terceiros_____________________________ ___________________________ R$    32,17
Executivo_______________________________ _________________________ R$    32,17
Legislativo_______________________________ ________________________ R$    32,17
Assinatura Semestral
Balcão__________________________________ _________________________ R$   160,85
Via Postal_______________________________ _________________________ R$   226,68
Exemplar do dia_________________________ __________________________ R$       2,50
Por exerc. decorrido________________________ _______________________ R$       2,52

17. CNP/INSS - Certidão Negativa de Débito;
18. Certificado de Regularidade do FGTS/CAIXA;
19. Certidão Negativa Conjunta de Débitos de Tributos Federais (Receita Federal);
20. Certidão Negativa de Tributo Municipal (Secretaria Municipal da Fazenda);
22. Prestação de Contas do Convénio 2012/2013, aprovado pela Prctcitura/SEMCAS;
23. Registro no Conselho Municipal de Assistência Social atualizado;
26. Atestado da Vigilância Sanitária;
30. Certitlcado de Regularidade Cadastral emitido pela Central Permanente de Licitação.
31. Atestado de Regular Funcionamento emitido pela Promotoria de Justiça de Fundações, Associações e
Entidades de Interesse Social. 

_

Obs: 1. O PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA SEMCAS SERA ATE O DIA 07 de
Dezembro de 2015. Podendo ser prorrogado conforme autorização do CMDCA.

2. NAO RECEBEREMOS DOCUMENTAÇÕES COM PENDENCIA, NEM FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO.

__

São Luís, 26 de Novembro de 2015.

Maria a Ribeiro

Presidente do Conselho Mui >s da Criança e do Adolescente

EXTRATO DO CONTRATO N°. 30/2015

EXTRATO DE CONVÉNIO

CONVÉNIO N.° 62/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.29918/2015

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de São Luís. através da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, CNPJ N° 06.302.107/0002-11.

CONVENENTE: CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA PALMEIRA. inscrita no
CNPJ sob o número 03.147.734/0001-96. entidade mantenedora do (a) Escola
Comunitária Ayrton Senna.

OBJETO: Implemento de ação conjunta entre o Municípios de São Luis e as
instituições conveniadas com o poder público, para atendimento na Educação Infantil de
educação básica - à criança de zero a seis anos de idade em seus aspectos físicos,
emocionais afetivos, cognitivos linguísticos e sociais, conforme estabelecido no

VIGÊNCIA: da data de assinatura do convénio a 31 de dezembro de 2015.

VALOR TOTAL: RS 237.025,22 (duzentos trinta sete mil vinte cinco reais e vinte dois
centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 13901.12365020012.009
Elemento de Despesa: 3.3.50.41 Fonte: 0104

pelo Dec.

PROCESSO: 0021173/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria
Municipal de Educação.

CONTRATADO: VITÓRIA SERVIÇOS GERAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ N°
17.465.579/0001-60)

FONTE DE RECURSO:

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte
Dotação Orçamentária:

Elemento da Despesa: 33.90.39;
Recurso: 0102;

Projeto/Atividade: 13101.1236502012.003.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços

de suporte técnico-operacional (Organização de Eventos), para atender às

necessidades da SEMED, conforme especificações contidas no Termo de

Referência.

AMPARO LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas alterações e a Legislação
Complementar.

VALOR O valor global deste contrato corresponde a R$ 41.606,00 (quarenta e
um mil, seiscentos e seis reais).

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência correspondente a validade da Ata de

Registro de Preçç>5 aderida, pu seja, 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura da

'
'

de novembro de 2015.

WAGNER ANTONIO SOUSA DE ARAÚJO
Chefe da Assessoria /urídica/SEMED

OAB/MA 11.101

EXTRATO DE CONVÉNIO

CONVÉNIO N.° 78/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°,29921 /2015
pai de

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Sío Luís, através da Secretaria Munici
Educação - SEMED, CNPJ N° 06.302.107/0002-11.
CONVENENTE: CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SOL E MAR, inscrita
no CNPJ sob o número 0.873.865/0001-50, entidade mantenedora do (a) Escola
Comunitária Alegria do Saber.

OBJETO: Implemento de ação conjunta entre o Municípios de São Luis e as
instituições conveniadas com o poder público, para atendimento na Educação Infantil de
educação básica - à criança de zero a seis anos de idade em seus aspectos físicos,
emocionais afetivos, cognitivos linguísticos e sociais, conforme estabelecido no

VIGÊNCIA: da data de assinatura do convénio a 31 de dezembro de 2015.

VALOR TOTAL: RS 214.868,58 (duzentos quatorze mil oitocentos sessenta oito reais
e cinquenta oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 13901.12365020012.009
Elemento de Despesa: 3.3.50.41 Fonte: 0104

AMPARO LEGAL: Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamentada pelo Dec.
6

.253, de 13 de dezembro de 2007, Art.l 16 da lei 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2015.

ASSINATURAS: Geraldo ho e Fagna Maria Moreira Campelo.

Wagner Antonio Sousa cte/Araújo
Chefe da Assessoria Jurkiíca/SEMED

OAB/MA 11.101

AMPARO LEGAL: Lei 11.494. de 20 de junho de 2007, regulamentada
6

.253, de 13 de dezembro de 2007, ft.l 16 da lei 8.666/93.

de Araújo
Chefe da Assessbffè Jurídica/SEMED

OAB/MA 11.101

DATA DA ASSINATURA:

ASSINATURAS: Fernanda Araújo Correa.
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DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEMGOV

DECRETO N° 47.872
, DE 15 DE MARÇO DE 2016.

ATO DE JUSTIFICATIVA ACERCA DA

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA

OUTORGA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

,

NOS TERMOS DO ARTIGO 208 DA LEI

ORGÂNICA MUNICIPAL E DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3.430

, DE
31.01.1996.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
, Capital do Estado do

Maranhão, em atendimento ao artigo 5° da Lei Federal n 8.987, de 13.02.1995:

DECRETA:

Art. I°. Tornar pública a justificativa para conveniência de outorga do
serviço publico de transporte coletivo urbano do Município de São Luís, constante no

anexo I deste Decreto.

Art. 2°. Fica demonstrado o cumprimento ao artigo 5° da Lei Federal n°
8

.
987/1995.

Art. 3°. Este Decreto entre cm vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DE LA RAVAK6ÍÈReTÍM SÃO LUÍS
, 15, DE MARÇO DE

2016, 195° DA INDEPENDÊNCIA E 126° DA REPÚBLICA.

\ 
EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR

Prefeito

ANEXO I - ATO DE JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a competência para a prestação dos serviços de
transporte público coletivo é municipal, nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição
Federal;

CONSIDERANDO a exigência de publicação de ato justificando a
conveniência da outorga de concessão de serviço público, insculpida no artigo 5® da Lei

Federal n° 8.987, de 13.02.1995;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de São Luís, em seu
artigo 208, estipula os requisitos mínimos para a prestação do serviço público de transporte
coletivo municipal;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal n° 3.430, de
31.01.1996, alterada pela Lei Complementar Municipal n° 05/2015 autoriza a realização da
outorga do serviço público de transporte coletivo municipal;

CONSIDERANDO a reestruturação do sistema de bilhetagem automática
municipal, estabelecida nos termos do Decreto Municipal n° 47.651/2015;

CONSIDERANDO a Audiência Pública realizada em 20.01.2016;

CONSIDERANDO os estudos de viabilidade técnica e econômico-

financeira prévios que embasam o novo modelo proposto para a outorga do serviço de
transporte coletivo urbano do Município de São Luís; e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de promoção da melhoria da
qualidade e oferta dos serviços de transporte coletivo municipais, promovendo-se, ao
mesmo tempo, a universalização do acesso, a modicidade tarifária e a manutenção das
gratuidades e benefícios atualmente oferecidos aos usuários;

JUSTIFICA-SE:

1
. O serviço público de transporte coletivo urbano do Município de São

Luís tem apresentado, historicamente, uma qualidade inferior aos anseios e necessidades
dos usuários ludovicense.

2
. Adicionalmente, deve-se ressaltar que a prestação de tais serviços no

Município ainda é feita de forma precária, a despeito de determinação expressa da
Constituição Federal (art. 175), que determina que as concessões de serviços públicos
devem ser mediadas pelo competente processo licitatório.

3
. A presente Administração Municipal decidiu enfrentar tais

problemas, de modo a promover a devida formalização das outorgas, atendendo-se ao
dever constitucional de licitar, e a melhoria da qualidade de sua oferta à população.

4
. Para tanto, o Município de São Luís realizou a contratação da

S1STRAN ENGENHARIA LTDA., empresa de experiência reconhecida, que realizou
pesquisas e estudos abrangentes e aprofundados com o intuito de constatar e dimensionar
os problemas locais, a fim de apontar as soluções técnicas mais adequadas.

5
. Os estudos realizados demonstraram a necessidade de ampla

reestruturação do sistema de transporte, notadamente quanto à reorganização das áreas de
operação, a renovação da frota utilizada na prestação dos serviços e a implantação de
sistema de integração tarifária temporal em sentido único, entre outros, abrangendo todo o
município de São Luís.

6
. Nesta toada, os estudos realizados pela Prefeitura Municipal

demonstraram que há viabilidade legal, económica e técnica para a realização da concessão
comum, pelo que se segue:

a. os estudos legais comprovaram a legalidade da utilização da
modalidade de concessão comum para a situação constatada no Município de São Luís;

b
.
 os estudos económicos demonstraram com sucesso a viabilidade

económica do projeto, o que se deu por meio de cálculos e estimativas de investimentos
necessários à gestão dos serviços de transporte público coletivo no Município;

c. os estudos técnicos apontaram os indicativos e especificações da
prestação do serviço, listando exaustivamente as obrigações do futuro concessionário, de
modo a garantir os parâmetros de qualidade adequados ao serviço. Destaca-se que a
qualidade na prestação dos serviços públicos que será exigida das futuras concessionárias
supera, em larga escala, os atualmente exigidos, objetivando, assim, que o serviço passe a
ter um alto nível de qualidade em sua prestação.

7
. Por fim, da junção dos estudos técnicos e económicos concluiu-se

que o prazo adequado para a amortização dos investimentos realizados pelas futuras
concessionárias é de 20 (vinte) anos, prorrogáveis por até 10 (dez) anos, nos termos do
artigo 23, XII, da Lei Federal n° 8.987/1995, do artigo 57, §1° e §2°, da Lei Federal n°
8

.666/1993, e artigo 29 da Lei Complementar Municipal n° 05/2015.

8
. A área de abrangência da concessão compreende todo o território do

Município de São Luís.

9
. O objeto a ser licitado compreende a operação dos ônibus, operação

e manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA e a operação e manutenção
dos terminais de integração.

10. O caráter de exclusividade adotado decorre da limitação física do

espaço urbano, da natureza e da essencialidade do serviço, dos elevados investimentos da
segurança jurídica e económica do sistema; ou seja, destina-se a afastar o risco de
inviabilidade técnica e económica da exploração do serviço de transporte coletivo
municipal, decorrente da danosa sobreposição de operadores nas mesmas linhas e vias
públicas municipais, o que, se permitido, poderia gerar inevitáveis prejuízos e danos ao
sistema, com queda de qualidade do serviço prestado e até aumento do custo da tarifa em
razão da elevada e desnecessária oferta de veículos que a referida sobreposição poderia
causar.

11. Desta forma, pelos motivos acima expostos, fica aqui demonstrada a
conveniência e oportunidade da delegação dos serviços de transporte público coletivo do
Município de São Luís por meio da modalidade de concessão comum, cumprindo-se
destarte a exigência do art. 5° da Lei Federal n° 8.987/1995.

DECRETO N° 47.873 DE 15 DE MARÇO DE 2016

APROVA, NOS TERMOS DA LEI
COMPLEMENTAR N° 05, DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2015, O REGULAMENTO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

O PREFEITO DE SÃO LUÍS, no uso de suas atribuições legais tendo em
vista o que dispõe, outorgadas pelo art. 93, III, da Lei Orgânica do Município.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SEMGOV

DECRETO N° 47.872
, DE 15 DE MARÇO DE 2016.

ATO DE JUSTIFICATIVA ACERCA DA

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA

OUTORGA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO
URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

,

NOS TERMOS DO ARTIGO 208 DA LEI

ORGÂNICA MUNICIPAL E DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3.430

, DE
31.01.1996.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
, Capital do Estado do

Maranhão, em atendimento ao artigo 5° da Lei Federal n 8.987, de 13.02.1995:

DECRETA:

Art. I°. Tornar pública a justificativa para conveniência de outorga do
serviço publico de transporte coletivo urbano do Município de São Luís, constante no

anexo I deste Decreto.

Art. 2°. Fica demonstrado o cumprimento ao artigo 5° da Lei Federal n°
8

.
987/1995.

Art. 3°. Este Decreto entre cm vigor na data de sua publicação.
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CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes - SMTT, executar a política municipal de transporte coletivo de
passageiros, nos termos da Lei Complementar Municipal n° 3.430, de 31 de janeiro de
1996, e alterações;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal n° 05. de 03 de
dezembro de 2015 reorganizou o Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo
Urbano de Passageiros;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
- SMTT é o órgão gestor do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo
Urbano de Passageiros;

CONSIDERANDO os estudos desenvolvidos pela Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes - SMTT, para a realização de concessão dos Serviços
Municipal de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as condições de
operação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros a ser licitado;

DECRETA:

Art. I". Fica aprovado o Regulamento dos Serviços de Transporte
Público Coletivo de Passageiros, por ônibus, do Município de São Luís. nos termos do
Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 2°. Es te Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
afastadas, para fins do disposto neste Decreto, quaisquer disposições em contrário.
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2016. 195" DA INDEPENDÊNCIA E 128® DA REPUBLICA

.

EDI VALDO DE HQLANDA BRAGA JÚNIOR
) /
/

LUIZ CARLOS DE Ag£ef&ÇÃ0 LULA FYLHO
Secretário Municipal de Qcxvcmo

/ Jy
MíCòLJ fi ry,

FRANCISCO DE CANINDÉ PEREIRA BARROS
Secretário Municipal dá Transito e Transporte

KJ

ANEXO ÚNICO DO DECRETO N° 47.873

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

CAPÍTULO l
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. I°. Os Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros nò
Município de São Luís reger-se-ão pelas disposições constantes na Lei Complementar
Municipal n° 3.430, de 31 de janeiro de 1996, alterada pela Lei Complementar Municipal
de n°. 05, de 03 de dezembro de 2015, demais alterações, e pelo presente Regulamento.

Parágrafo único: Fica designada como representante do Poder Concedente,
responsável pela regulação, gerenciamento, operação, planejamento e fiscalização dos

Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros no Município de São Luís, a
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes ("SMTT

"

).

Art. 2°. Nos termos do art. 3°, §1° da Lei Complementar n° 3.430/1996.
combinado com o art. 28 da Lei Complementar n° 05/2015, o presente Regulamento tem
por objeto disciplinar as condições para a exploração e execução dos Serviços de
Transporte Público Coletivo de Passageiros no Município de São Luís.

Art. 3°. Para fins do disposto neste Regulamento, entende-se por:

I - CONCESSIONÁRIA: é a sociedade empresária, ou consórcio de
empresas, cuja finalidade seja a prestação dos serviços de transporte público coletivo de
passageiros no Município de São Luís.

II - CONTRATO: é o contrato de concessão, a ser celebrado entre o
PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.

II! - EDITAL: é o conjunto das disposições contidas no ato convocatório da
licitação, a ser editado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT.

IV - PODER CONCEDENTE: é a Prefeitura Municipal dc São Luís.
representado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT.

V - TARIFA PÚBLICA: preço fixado pelo PODER CONCEDENTE pago.
direta ou indiretamente, pelo usuário, à CONCESSIONÁRIA, em decorrência da utilização
dos serviços de transporte público coletivo;

VI - TARIFA DE REMUNERAÇÃO: valor total pago à
CONCESSIONÁRIA, computadas a TARIFA PÚBLICA, eventuais receitas acessórias, e
subsídios, nos termos definidos no EDITAL e no CONTRATO, referente à prestação dos
serviços de transporte;

Vil - REAJUSTE: procedimento de reajustamento dos valores da TARIFA
DE REMUNERAÇÃO, realizado automaticamente, pelo PODER CONCEDENTE, com
base em fórmula paramétrica;

VIII - REVISÃO PERIÓDICA: procedimento periódico de revisão da
TARIFA DE REMUNERAÇÃO;

IX - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA: procedimento extraordinário de
revisão da TARIFA DE REMUNERAÇÃO, lastreado em fatos imprevisíveis, áleas
económicas extraordinárias, ou riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE;

X - OPERADORES DO SISTEMA: terminologia adotada para caracterizar,
indistintamente

, CONCESSIONÁRIOS e permissionários do serviço transporte público
coletivo.

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO

Art. 4°. Os Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros deverão
se submeter, adicionalmente

, às disposições contidas na Lei Federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995

, na Lei Federal n° 12.587, de 03 de janeiro de 2011, e no Plano de
Mobilidade Urbana Municipal, e organizar-se-ão sob as seguintes diretrizes:

1 - planejamento adequado às alternativas tecnológicas convergentes com o
interesse público;

II - planejamento global da cidade, notadamente na área de uso e ocupação
do solo e ao sistema viário básico;

III - universalidade de atendimento
, respeitados os direitos e obrigações dos

usuários;

IV - boa qualidade do serviço, envolvendo sustentabilidade, rapidez,
conforto, regularidade, segurança, continuidade, modicidade tarifária, eficiência.
atualidade tecnológica e acessibilidade, particularmente para as pessoas com deficiência,
idosos e gestantes;

V - prioridade do transporte coletivo sobre o individual:
VI - integração com os diferentes modais e sistemas de transporte;
VII - redução das diversas formas de poluição ambiental, conforme as

prescrições das normas técnicas e dos padrões de emissão de poluentes;
VIII - transparência e participação social no planejamento, controle c

avaliação da política de mobilidade urbana;
IX - estímulo à produtividade e qualidade através de avaliações de

indicadores estabelecidos;

X - busca de um sistema operacional adequado a metas de qualidade, com

planejamento operacional, e resguardado o equilíbrio económico financeiro das
contratadas;

XI - estímulo à participação do usuário no acompanhamento da prestação
dos serviços delegados.

Art. 5°. O PODER CONCEDENTE poderá também rever, quando da
REVISÃO PERIÓDICA da TARIFA DE REMUNERAÇÃO, as atividades que compõem
o escopo da concessão, de forma a proporcionar uma contínua e progressiva melhoria dos
serviços e de sua infraestrutura, determinando à CONCESSIONÁRIA,
exemplificativamente, a realização de investimentos em obras públicas, edificações e em
equipamentos urbanos que se relacionem à progressiva melhoria da qualidade dos serviços

de transporte público coletivo e da infraestrutura a eles associada, observando-se em todos
os casos o interesse público.

§1°. A revisão das atividades que compõem a concessão será realizada.
prioritariamente, por ocasião da REVISÃO PERIÓDICA da TARIFA DF,
REMUNERAÇÃO, sendo condições de sua validade, a prévia oitiva da
CONCESSIONÁRIA, bem como o respeito ao equilíbrio económico-financeiro da
Concessão.

§2°. Os projetos, estudos e propostas relativos aos serviços, inclusive
aqueles decorrentes de manifestações de interesse da iniciativa privada,

 deverão ter a sua

implantação negociada entre PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, somente
podendo ser executados por terceiros em caso de recusa expressa da CONCESSIONÁRIA,
resguardadas as premissas da concessão e de seu objeto.

§3°. O processo administrativo que culminará na revisão do escopo da
concessão deverá, necessariamente, ser instruído com estudos técnicos que atestem o
benefício à qualidade do serviço e os impactos econômico-financeiros de sua implantação.

além da indicação da(s) fonte(s) de custeio e do modo de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro.

Art. 6°. A CONCESSIONÁRIA responderá civilmente pelos danos que ela c
seus prepostos causarem a terceiros e aos bens públicos, na forma da Constituição Federal,
do Código Civil, e da legislação complementar.

Art. 7°. Nenhuma responsabilidade caberá ao Poder Público pela
insuficiência de recursos da CONCESSIONÁRIA

, uma vez devidamente remunerada pela
prestação dos serviços objeto deste regulamento, nos moldes estabelecidos para o
equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Art. 8°. A aplicação das penalidades previstas neste regulamento dar-se-á
sem prejuízo da respectiva responsabilidade civil ou criminal,

 caso existente.

SEÇÃO I
DAS METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

Art. 9°. Os serviços objeto deste Regulamento deverão sc pautar pelo
progressivo e contínuo incremento dos padrões de qualidade da operação, conforto e
satisfação do usuário, nos moldes previstos neste Regulamento,

 no EDITAL e no
CONTRATO.

Art. 10. A qualidade dos serviços de transporte público coletivo prestados
pelas CONCESSIONÁRIAS será avaliada por meio de índice de Qualidade Operacional.
aferido pela SMTT, que terá por objetivos:

I - orientar a atuação das CONCESSIONÁRIAS para a contínua melhoria
dos serviços de transporte;

II - orientar a ação da SMTT no monitoramento e fiscalização dos serviços;
e,

III - parametrizar metas e performances das CONCESSIONÁRIAS, a título
de proporcionar a definição da política tarifária da concessão, visando a melhoria dos
serviços.

Art. 11. As metas de qualidade estipuladas pela SMTT poderão ensejar, nos

termos definidos pelo EDITAL:

I - em reflexo na TARIFA DE REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA,

de acordo com o cumprimento das metas estabelecidas;
II - na autorização de imposição de sanções administrativas e contratuais;
III - na obrigação da CONCESSIONÁRIA descontinuar eventuais vínculos

travados com subcontratadas, sem prejuízo da continuidade dos serviços prestados, e de

eventuais sanções adicionais previstas neste Regulamento, no EDITAL e no CONTRATO;
IV - na intervenção na concessão ou na declaração de sua caducidade.

Parágrafo único: De forma a proporcionar um progressivo incremento na
qualidade dos serviços, é facultado à SMTT, por ocasião da elaboração do EDITAL, prever
outras formas de benefício para o atingimento de referidas metas.

Art. 12. Os parâmetros de qualidade serão revistos periodicamente, de
acordo com as análises e levantamentos históricos de períodos anteriores, associados a
metas desejadas para manutenção e melhoria da qualidade dos serviços de transporte
público coletivo.

Parágrafo único: A revisão dos parâmetros de qualidade será realizada
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conjuntamente à REVISÃO PERIÓDICA da TARIFA DE REMUNERAÇÃO, nos termos
do art.34, §4°, infra.

SEÇÃO II
DOS VEÍCULOS

Art. 13. Os veículos destinados à prestação do serviço deverão atender as
especificações e normas do Código de Trânsito Brasileiro, bem como as determinadas pela
SMTT.

§1°. Para fins de controle, todos os veículos destinados à prestação dos
serviços objeto deste Regulamento deverão ser registrados na SMTT, somente permitindo-
se sua utilização após a emissão de Autorização de Tráfego do veículo.

§2°. Somente serão registrados os veículos compatíveis com as exigências
estabelecidas neste Regulamento, e no CONTRATO.

§3°. Os dados cadastrais constantes do registro do veículo serão atualizados
sempre que ocorrerem modificações em sua configuração, e mediante expresso
assentimento da SMTT.

§4°. Os veículos em operação deverão ser numerados e utilizarão
programação visual para efeito de identificação, de acordo com a codificação e padrão
determinados pela SMTT.

§5°. Tendo em vista a melhoria progressiva da qualidade e do conforto dos
serviços prestados, a SMTT poderá determinar modificações nos veículos em operação,

resguardadas a viabilidade económica da CONCESSÃO, bem como o equilíbrio
econômico-financeiro do CONTRATO.

§6°. Eventuais modificações da frota deverão ser comunicadas às
CONCESSIONÁRIAS com antecedência mínima de 90(noventa) dias.

§7°. Os veículos que não atenderem às condições técnicas estabelecidas
neste Regulamento, no EDITAL e no CONTRATO terão seus registros cancelados pela
SMTT, devendo ser imediatamente retirados da operação.

Art. 14. A idade máxima da frota não poderá ser superior a:

a) 10 (dez) anos para veículo convencional; e,
b) 12 (doze) anos para veículo articulado.

§1°. Em qualquer caso, a idade média da frota de cada
CONCESSIONARIA, não poderá exceder a 05 (cinco) anos.

§2°. Para o cálculo da idade média da frota da CONCESSIONÁRIA será
considerado o ano de fabricação da carroceria.

§3°. A idade média máxima da frota, tendo em vista a melhora progressiva
da qualidade e do conforto dos serviços prestados, poderá ser reduzida quando da
REVISÃO PERIÓDICA, resguardado o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

SBÇÃO III
DAS GARAGENS

Art. 15 A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de garagem ou garagens
exclusivas, dentro dos padrões exigidos no EDITAL para o recolhimento e manutenção de
sua frota vinculada à prestação dos serviços, bem como para os exercícios das atividades
de administração e operação.

§1°. A CONCESSIONÁRIA deverá registrar, para conhecimento da SMTT,
os projetos de suas instalações de escritório, de garagens e de pátios de guarda de veículos.

§2°. Os projetos apresentados para conhecimento da SMTT deverão estar de
acordo com a legislação vigente na área de sua instalação.

§3°. A manutenção e operação das garagens incumbem, exclusivamente, à
CONCESSIONÁRIA, ou suas subcontratadas

, cabendo a elas disponibilizar e manter a
estrutura adequada às finalidades de tais instalações.

SEÇÃO IV
DA ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL E PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 16. Na prestação dos serviços ora regulamentados, deverão ser
observados os seguintes procedimentos:

I - o embarque e o desembarque de passageiros somente poderá ser efetuado
nos pontos de parada e nas plataformas de embarque previamente estabelecidas, após
regular acionamento do sinal pelo passageiro, salvo determinação ao contrário;

II - o embarque dos passageiros nos ônibus somente ocorrerá pela porta
dianteira, salvo nos terminais de integração e nas plataformas de corredores que operem
em regime de área paga, situação em que o embarque ocorrerá pelas portas definidas no
modelo operacional destes equipamentos públicos;

III - os veículos somente poderão trafegar com suas portas fechadas, e com
os equipamentos exigidos pela SMTT em perfeito estado de funcionamento;

IV - o tráfego de veículos observará as normas de trânsito, as normas
específicas da circulação em corredores de transporte e terminais de integração;

V - os motoristas conduzirão os veículos de modo a não gerar situações de
insegurança e desconforto aos passageiros, como freadas ou arrancadas bruscas, e
velocidade incompatível com o tipo de via;

VI - a parada dos veículos nos pontos de parada e nas plataformas de
embarque deverá se dar de modo a garantir, com segurança e conforto, o acesso ou o
egresso dos usuários do veículo, o que impõe a observância de distâncias compatíveis entre
a porta do veículo e o piso da calçada ou das plataformas de embarque, salvo a existência
de obstáculos que impeçam tal feito;

VII - no interior dos terminais de integração, assim entendida a área paga
dos terminais, o embarque dos passageiros deve ser realizado normalmente pelas portas de
desembarque dos veículos, ressalvados casos específicos regulados por meio de ato próprio
da SMTT;

VIII - os motoristas deverão observar as necessidades especiais das pessoas
portadoras de deficiência, dos idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas com
crianças de colo no acesso ou egresso do veículo, incluindo, caso necessário e disponível, a
operação de sistemas de elevação, e de rampas de acesso, de cadeiras de rodas;

IX - os veículos deverão circular, quando em serviço nas linhas, com a
correta identificação da linha ou destino no seu letreiro, e, ainda, com demais elementos de

comunicação externa que auxiliem a comunicação com os usuários sobre trajetos e
referenciais urbanos atendidos;

X - incumbe ao motorista zelar para que a informação transmitida nos
elementos de comunicação externa do veículo corresponda a operação da viação que
estiver realizando;

XI - no caso de avarias mecânicas, falhas de qualquer natureza e acidentes
sem vítimas, que não envolva a necessidade, prevista em lei, da permanência do veículo no
local, ele deverá ser estacionado fora da faixa de circulação e, de preferência, em local de
pouco tráfego, para não atrapalhar o trânsito da região e não provocar acidentes;

XII - ocorrendo a situação prevista no inciso XI, deverá ser providenciado
local adequado e seguro para espera dos passageiros, bem como deverá ser providenciada a
transferência dos passageiros para outros veículos, sem pagamento de passagem, cujos
motoristas não poderão impor restrições de qualquer natureza, salvo em caso de excesso de
lotação;

XIII - nas situações previstas no inciso XI, em que não seja possível o
deslocamento do veículo por seus próprios meios, ou a manutenção do veículo no local, a
CONCESSIONÁRIA deverá providenciar, prontamente, a remoção do ônibus avariado
mediante guincho ou reboque;

XIV - é proibida a interrupção das viagens, salvo em caso fortuito ou dc
força maior, situação em que a CONCESSIONÁRIA fica obrigada a adotar as
providências necessárias para garantia, aos usuários, do prosseguimento da viagem.

§1°. É facultado à SMTT autorizar, a título precário, a utilização dos
Terminais de Integração por operadores de sistemas de transporte alheios ao Sistema
Municipal de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros.

§2°. A utilização contínua dos Terminais de Integração por operadores
alheios à presente regulamentação dependerá de eventual termo de convénio a ser firmado
junto à Municipalidade, ficando condicionada à repartição de custos associados à
manutenção, conservação e operação das estruturas físicas dos terminais, bem como a
eventual compensação financeira entre os serviços, se couber.

Art. 17. Observados a legislação vigente, os requisitos mínimos de prestação
dos serviços estabelecidos no CONTRATO, e o planejamento dos serviços realizado pela
SMTT, a CONCESSIONÁRIA poderá operar segundo organização operacional e
programação próprias.

Parágrafo único: O planejamento dos serviços, a cargo da SMTT, será
realizado observando-se os seguintes princípios:

I - oferta aos usuários da mais ampla mobilidade e acesso a toda área urbana
do Município, no menor tempo e custo possíveis, com segurança e conforto do usuário;

II - priorização da circulação dos veículos de transporte coletivo no sistema
viário em relação a circulação dos demais veículos;

III - observância das políticas urbanas do município;
IV - observância das necessidades de atendimento de transporte da

população em áreas de expansão urbana ou de adensamento populacional;
V - observância dos padrões de qualidade e conforto estipulados em

EDITAL, e CONTRATO, bem como nas REVISÕES ORDINÁRIAS, de modo a
estabelecer uma contínua e progressiva melhoria nos serviços objetos deste Regulamento,
resguardado o direito da CONCESSIONÁRIA ao seu equilíbrio econômico-financeiro;

VI - emprego de metodologias e técnicas adequadas, baseadas em dados
históricos e pesquisas atualizadas sobre a demanda de transporte;

VII - adoção de tecnologias apropriadas aos serviços.

Art. 18. Caberá à SMTT determinar, mediante expedição de ordens de
serviços, as características operacionais de cada linha, particularmente:

I - itinerário;

II - terminais;

III - quadro de horários;
IV - frota necessária;

V - características dos veículos e sua respectiva lotação;
VI - extensão da linha;

VII - tempo de viagem;

VIII - pontos de embarque e desembarque.

§1°. A criação, fusão, ou extinção de linhas, alteração de itinerários, quadro
de horários, e demais aspectos relacionados à organização operacional e programação dos
serviços, será realizada pela SMTT, mediante prévia oitiva da CONCESSIONÁRIA, e terá
como parâmetros:

I - o crescimento ou diminuição do número de passageiros transportados em
decorrência do aumento ou decréscimo de população:

II - variação pontual da demanda, como consequência da expansão urbana,
caracterizado por novos poios geradores como:

a) empreendimentos comerciais e industriais;
b) serviços de educação;
c) serviços de saúde;
d) conjuntos habitacionais;
e) unidades públicas ou privadas de serviços;
0 adensamento de núcleos habitacionais.

III- a conveniência socioeconómica de sua exploração;
IV - a capacidade de tráfego nas vias de circulação;
V - a capacidade de operação dos Pontos de Embarque e Desembarque

(PED);
VI - a estrutura dos corredores exclusivos;

VII - as condições de infraestrutura do sistema de transporte público
coletivo;

VIII - o ganho de escala da operação das linhas;
IX - a sinergia entre as linhas, terminais, e demais modais de transporte.

§2°. A oportunidade e conveniência de criação de linhas serão apuradas pela
SMTT. através de estudos de demanda de transportes, que poderão ser precedidos de
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implantação de serviços experimentais, conforme definido no art. 19, do presente
Regulamento.

Art. 19. Se em razão da especificação dos serviços, houver necessidade de
elevação da quantidade de veículos ou substituição por veículos de maior capacidade, a
SMTT deverá promover a readequação da frota contratada, nos termos do contido no
CONTRATO.

Parágrafo único: Os aumentos da frota contratual das
CONCESSIONÁRIAS, a qualquer tempo, sem o correspondente e proporcional aumento
da demanda transportada, ensejará a concomitante revisão do equilíbrio econômico-

fínanceiro do CONTRATO.

Art. 20. A SMTT poderá delegar à CONCESSIONÁRIA a responsabilidade
pela construção, instalação física, e manutenção dos pontos de embarque e desembarque
(PED), compreendidos também os letreiros, painéis eletrônicos, e de publicidade, bem
como os demais equipamentos de tecnologia da informação, nos termos a serem definidos
no EDITAL e no CONTRATO.

Art. 21. A CONCESSIONÁRIA poderá propor, cabendo sua decisão à
SMTT:

I - a criação, desmembramento, fusão ou integração de linhas;
II - a extinção de linhas, indicando a outra linha que observará o

atendimento e o detalhamento da proposta para o novo serviço;
III - a alteração dos itinerários nos bairros, que deverá garantir a devida

acessibilidade aos usuários, bem como a respeitar a distância máxima de deslocamento a
pé, nos termos regulamentados pela SMTT;

IV - o quadro de horários das linhas:
V - demais aspectos relacionados à operação dos serviços.

Parágrafo único: Poderão ser adotadas pelas CONCESSIONÁRIAS.
mediante prévia autorização da SMTT, medidas operacionais específicas, desde que
observados os requisitos mínimos do CONTRATO, e que o comportamento de demanda
assim o justifique, tais como partidas intermediárias no itinerário.

Art. 22. As propostas de alteração da organização operacional dos serviços.
a serem submetidas à SMTT, deverão conter, necessariamente, os seguintes documentos:

I - objetivo da alteração proposta;
II - descrição do(s) novo(s) itinerário(s) eventualmente proposto(s);
III - mapa contendo os itinerários e pontos de embarque e desembarque

(PED) vigentes, e propostos;
IV - estudo de impacto viário da alteração proposta;
V - estudo de viabilidade técnica da alteração proposta;
VI - movimentação de passageiros nos pontos de embarque e desembarque

(PED) desativados, bem como a previsão de movimentação nos novos pontos de embarque
e desembarque;

VII - percentual de sobreposição dos novos itinerários com itinerários das
linhas existentes, com avaliação de seus impactos;

VIII - quadro de horários proposto.

§1°. Demonstrada a viabilidade da alteração proposta, pela
CONCESSIONÁRIA, a SMTT, com base nos parâmetros estipulado no §1°, do art. 18
homologará a alteração apresentada.

§2°. A CONCESSIONÁRIA deverá divulgar aos usuários as alterações na
organização operacional dos serviços, ao menos, 03(três) dias antes de sua implantação.

Art. 23. As propostas de alteração da programação de horários das linhas, a
serem submetidas à SMTT, deverão conter, necessariamente, os seguintes requisitos:

I - objetivo da alteração proposta;
II - memória de cálculo com os valores de demanda e índices de renovação,

gratuidade e transbordo adotados;

III - quadro de horários propostos;
IV - intervalo proposto entre viagens e respectiva comparação com os

intervalos máximos estabelecidos no CONTRATO.

§1°. Demonstrada a viabilidade da alteração proposta, pela
CONCESSIONÁRIA, caberá à SMTT, com base nos parâmetros estipulados no §1°. do
art. 18, homologar a alteração apresentada.

§2°. A CONCESSIONÁRIA deverá divulgar aos usuários as alterações na
programação de horários dos serviços, ao menos. 3 (três) dias antes de sua implantação.

Art. 24. A CONCESSIONÁRIA poderá submeter à SMTT, proposta de
instalação ou alteração da localização de pontos de embarque e desembarque (PED), a ser
homologada pela SMTT.

Art.25. Alterações de localização do(s) pontos de embarque e desembarque
(PED) deverão ser informadas aos usuários por meio de cartazes afixados nos pontos de
embarque e desembarque ativados e desativados, bem como no interior dos veículos.

Art. 26. Para cumprimento dos horários, a CONCESSIONÁRIA deverá
colocar em serviço o número de veículos definidos pela SMT T como frota necessária, bem
como garantir a disponibilidade dos veículos que comporão a reserva técnica de operação
das linhas.

§1°. Considera-se frota necessária, aquela utilizada para cumprimento do
quadro de horário, nos intervalos máximos determinados pela SMTT.

§2°. Considera-se frota de reserva técnica, os veículos disponíveis para dar
cumprimento ao quadro de horário das linhas, alternativamente à frota necessária, em caso
de necessidade do sistema.

§3°. Em casos de emergências, assim declaradas pela SMTT, poderá ser
determinada a utilização da frota de reserva para mitigação dos danos ao sistema.

Art. 27. A permanência de qualquer veículo ao longo do itinerário, nos
terminais de integração e na área central, ficará restrita ao tempo requerido para

desembarque e embarque de passageiros, salvo por motivo de força maior.

SEÇÃO V
DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Art. 28. Nos termos do art. 23-A, da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, o CONTRATO poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução
de conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato de concessão, inclusive arbitragem e
mediação, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, de acordo com a Lei Federal n°

9
.307, de 23 de setembro de 1996, e Lei Federal n° 13.140. de 26 de junho de 2015.

CAPÍTULO 111
DO SISTEMA DE B1LHETAGEM AUTOMÁTICA

Art.29. O Sistema de Bilhetagem Automática ("SBA") tem como principais
funções gerar, distribuir, comercializar, controlar e transportar eletronicamente as
informações relativas às transações de recarga e de pagamento das passagens por meio de
cartões utilizados no sistema de transporte público coletivo do Município de São Luís, nos
termos do Decreto Municipal n° 47.651, de 02 de dezembro de 2015.

Art. 30. Os créditos eletrônicos, correspondentes às TARIFAS PUBLICAS
pagas pelos usuários pela utilização dos serviços, serão comercializados nos termos de
regulamentação específica.

Parágrafo único: Os créditos eletrônicos terão validade de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua emissão.

Art. 31. Será de responsabilidade do consórcio de arrecadação a instalação.
operação, manutenção e renovação dos equipamentos e aplicativos empregados no SBA.

Parágrafo único: O consórcio de arrecadação, instituído pelas
CONCESSIONÁRIAS para gestão do SBA, deverá suportar os créditos circulantes
existentes quando da emissão da ordem de serviço, até o término de sua validade.

CAPÍTULO IV
DO REGIME TARIFÁRIO

SEÇÃO I
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA POLÍTICA TARIFÁRIA

Art. 32. Os serviços de transporte público coletivo de passageiros, prestados
pelas CONCESSIONÁRIAS e permissionárias, serão remunerados por meio da receita
tarifária advinda da TARIFA PÚBLICA cobrada diretamente dos usuários, bem como
pelas demais fontes de custeio, de forma a atingir a TARIFA DE REMUNERAÇÃO
contratualmente estabelecida, nos termos do art. 9°, caput, da Lei Federal n° 12.587/2012.

§1°. Nos termos do art. 9°, §3°, da Lei Federal n° 12.587, de 3 de janeiro de
2012, a política tarifária poderá contemplar mecanismos de subsídios público à
remuneração da CONCESSIONÁRIA.

§2°. A TARIFA DE REMUNERAÇÃO dos serviços objeto deste
regulamento deverá ser compatível com o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.
de forma a garantir os padrões de qualidade e conforto estabelecidos no EDITAL e no
CONTRATO, bem a manutenção do sistema.

§3°. É facultada à CONCESSIONÁRIA, nos termos contidos no EDITAL e
no CONTRATO, explorar receitas acessórias ou complementares vinculadas à prestação
dos serviços de transporte público coletivo.

Art. 33. Incumbirá ao Chefe do Poder Executivo, ou agente público a quem
tal competência seja delegada por ato próprio, fixar a TARIFA PÚBLICA a ser cobrada.
direta ou indiretamente

, dos usuários, nos termos do art. 9°, §2°, da Lei Federal n°
12.587/2012.

Parágrafo único: A política tarifária promovida pela SMTT será orientada
pelas seguintes diretrizes:

I - promoção da equidade no acesso aos serviços;
II - melhoria da eficiência, qualidade e da eficácia na prestação dos

serviços, bem como do conforto dos usuários;
III - contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da

operação dos serviços;
IV - simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para

o usuário e publicidade do processo de revisão;
V - modicidade da tarifa para o usuário;
VI - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão;
VII - integração física, tarifária e operacional dos diferentes modais de

transporte público;
VIII - estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e

quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo.

Parágrafo único: A integração física, tarifária e operacional entre os
diferentes sistemas ou modais de transporte público dependerá da celebraçãode termo de
convénio a ser firmado entre o Município de São Luís e o ente público titular do sistema ou
modal a ser integrado, e será condicionada à repartição de custos associados à manutenção.
conservação e operação das estruturas físicas dos terminais, bem como a eventual
compensação financeira entre os sistemas ou modais, se couber.

SEÇÃO II
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Art. 34. Os serviços de transporte público coletivo de passageiros de que
trata este Regulamento serão remunerados, de acordo com o que dispõe a Lei Federal n°
12.587, de 03 de janeiro de 2012, notadamente em seu artigo 9f. por meio de TARIFA DE
REMUNERAÇÃO consignada em contrato, a qual será constituída, prioritariamente, pela
TARIFA PÚBLICA cobrada, direta ou indiretamente, dos usuários pelas
CONCESSIONÁRIAS, a ser definida pelo PODER CONCEDENTE.

§1°. Nas hipóteses em que as TARIFAS PÚBLICAS não sejam suficientes
para remunerar o serviço concedido, poderão ser utilizados subsídios ou outras formas de
complementação da TARIFA DE REMUNERAÇÃO, nos termos do art. 9°, §5°. da Lei
Federal n° 12.587/2012 e de outras normas previstas na legislação vigente.



5

ANO XXXVI                 São Luís, terça-feira, 15 de março de 2016               N° 49 - 16 Páginas

§2°. Fica autorizado ao PODER CONCEDENTE ou o ente por este
designado, a dar a competente publicidade das tarifas aplicadas aos serviços de transporte
público coletivo.

§3°. Como forma de manutenção da expressão financeira da TARIFA DE
REMUNERAÇÃO, é assegurado às CONCESSIONÁRIAS dos serviços ora
regulamentados o REAJUSTE anual da TARIFA DE REMUNERAÇÃO da concessão, a
ser concedido por ato do Poder Executivo de acordo com os critérios estabelecidos em
contrato, nos termos do art. 9°, §9°, da Lei Federal n° 12.587/2012.

§4°. Dada a dinâmica do sistema de transporte coletivo ora regulamentado, a
TARIFA DE REMUNERAÇÃO será objeto de REVISÃO PERIÓDICA, nos termos do
art. 9°, §10°, da Lei Federal n° 12.587/2012, e terá por finalidade:

I - aferir a correspondência da fórmula paramétrica de reajuste anual
definida no CONTRATO, bem como a planilha de cálculo de custos operacionais do
sistema, às condições de custos e investimento efetivamente verificadas na concessão;

II - refletir o índice linear de qualidade e eficiência na prestação do serviço,
apurado pelo PODER CONCEDENTE;

III - rever os índices de avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços objeto da concessão;

IV - promover o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, de acordo
com as premissas fixadas no CONTRATO.

§5°. Na ocorrência de modificações nas características operacionais do
sistema de transporte público coletivo, ocasionadas por fatos imprevisíveis, áleas
económicas extraordinárias, ou riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE quando de
sua repartição contratual, é assegurada a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA da TARIFA DE
REMUNERAÇÃO, a ser implementada, prioritariamente, por meio da concessão de
subsídios, modificação da TARIFA PÚBLICA, nos termos do art. 9", §12°, da Lei Federal
n

° 12.587/2012, ou por meio de outras formas legalmente admitidas.

Art. 35. A CONCESSIONÁRIA, previamente ao atingimento da data de
reajuste prevista no EDITAL e no CONTRATO, encaminhará documento contendo os
cálculos de reajuste anual, bem como os dados referenciados na fórmula paramétrica.

§1°. A documentação para instrução do processo de REAJUSTE deverá ser
encaminhada em prazo não inferior a 30 dias corrido antes da data-base de reajuste anual.

§2°. Com base nas informações prestadas pela CONCESSIONÁRIA, e,
estando a fórmula paramétrica aplicada corretamente, o PODER CONCEDENTE definirá
o percentual de REAJUSTE.

Art. 36. Poderá a CONCESSIONÁRIA requerer à SMTT, por meio de
pedido devidamente justificado, REVISÃO EXTRAORDINÁRIA da TARIFA DE
REMUNERAÇÃO, nos termos do art. 9°, §12°, da Lei Federal n° 12.587/2012.

Art. 37. O percentual de correção da TARIFA DE REMUNERAÇÃO da
CONCESSIONÁRIA, consignado por meio do REAJUSTE anual, da REVISÃO
PERIÓDICA, ou da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, deverá, preferencialmente, ser
repassado à TARIFA PÚBLICA, como forma de custear equitativamente a TARIFA DE
REMUNERAÇÃO.

§1°. É facultado ao PODER CONCEDENTE, como gestor da política
tarifária, proceder a outras formas de recomposição da TARIFA DE REMUNERAÇÃO,
por meio de subsídios, ou repartição de receitas acessórias, nos termos do art. 9°, §5°. da
Lei Federal n° 12.587/2012.

Art. 38. O PODER CONCEDENTE deverá decidir acerca dos pleitos
previstos nesta seção, observados os procedimentos definidos no CONTRATO, em prazo
razoável.

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 39. São direitos dos usuários:

1 - receber serviço adequado e confortável;
II - receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA

informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
III - levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da

CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao
serviço prestado, inclusive no cumprimento dos horários fixados pela SMTT;

IV - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela
CONCESSIONÁRIA na prestação do serviço;

V - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos
através dos quais lhes são prestados os serviços;

VI - ser tratado com respeito pela CONCESSIONÁRIA, através de seus
prepostos e funcionários, bem como pelos agentes do PODER CONCEDENTE;

VII - ser transportado em ônibus ou outro modal em boas condições de
manutenção e limpeza;

VIII - utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pela SMTT;
IX - ter os direitos estabelecidos em legislações específicas respeitados pela

SMTT, CONCESSIONÁRIA e demais usuários, inclusive no que tange às gratuidades e
descontos tarifários previstos na Constituição Federal, na Lei Orgânica e normas
regulamentares aplicáveis.

X - prosseguir viagem, no caso de sua interrupção, no mesmo meio dc
transporte ou em outro de característica idêntica ou superior a daquele inicialmente
utilizado;

XI - ter acesso aos serviços, podendo transportar objetos de peso e
dimensões que não comprometam o conforto e/ou segurança dos demais usuários;

XII - receber a devolução correta e integral do troco.

§1°. A SMTT e a CONCESSIONÁRIA deverão adotar as medidas
necessárias para assegurar aos usuários amplos acesso as informações sobre os serviços, e
meios eficazes para a recepção e tratamento de suas reclamações através de canais
próprios, na forma do Serviço de Informações ao Usuário.

§2°. Sempre que forem necessárias modificações substanciais nos serviços,
como modificação de trajetos de linhas, de intervalos previstos entre viagens, esquemas de
integração com outras linhas, formas de pagamento, de acesso as plataformas de embarque
e terminais, deverá haver previa divulgação em tempo não inferior a 3(três) dias, salvo em

situações de força maior que exijam implantações imediatas.

Art. 40. Em cada veículo serão definidos assentos preferenciais para
usuários:

I - idosos
, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

II - gestantes;
III - lactantes;

IV - com criança de colo;
V - com deficiência;

VI - com mobilidade reduzida.

§1°. Para fins do disposto no caput serão aplicados os conceitos de pessoa
com deficiência e com mobilidade reduzida descritos na Lei Federal n° 10.048, de 8 de

novembro de 2000 e no §1° do art. 5° do Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de
2004 ou outros diplomas legais que os sucedam.

§2°. Os usuários com mobilidade reduzida e gestantes, após o pagamento de
tarifa e o respectivo registro por meio do giro da roleta, poderão desembarcar pela porta
dianteira do veículo, observado o disposto neste Regulamento.

Art. 41. Para garantir o conforto e a segurança do sistema, as linhas do

transporte coletivo serão dimensionadas, admitindo-se passageiros em pé, nos termos do
EDITAL.

Art. 42. São deveres do usuário do transporte coletivo:

I - manter em boas condições os bens através dos quais lhes são prestados
os serviços, em especial não jogando lixo. detritos ou depredando os veículos, pontos de
parada, plataformas de embarque, terminais de integração e estações;

II - portar-se de modo adequado no interior dos veículos, no interior dos

terminais de integração e das plataformas de embarque, demais usuários, fiscais e
operadores, mantendo a ordem e bons costumes;

III - pagar a tarifa devida;
IV - permitir e facilitar o trabalho dos prepostos da(s)

CONCESSIONÁRIA(s) e agentes do PODER CONCEDENTE;
V - colaborar com o oferecimento de condições seguras e confortáveis para

a circulação dos outros usuários no interior do veículo, não se postando nas portas e não
obstruindo desnecessariamente o corredor de circulação;

VI - ceder os assentos preferenciais indicados nos veículos para as pessoas
portadoras de necessidades especiais, idosos e gestantes, conforme a legislação;

VII - acessar os veículos de transporte coletivo, as plataformas de embarque
e os terminais de integração, unicamente através da apresentação dos cartões e bilhetes
eletrônicos para leitura nos validadores;

VIII - embarcar pelas portas dos ônibus destinada à entrada, salvo nos
terminais de integração e nas plataformas de corredores que operem em regime fechado de
área paga;

IX - identificar-se junto ao motorista, quando beneficiário de isenção ou
redução tarifaria, conforme procedimentos instituídos;

X - utilizar os benefícios de redução ou isenção tarifaria apenas para usa
próprio, não transferindo o cartão eletrônico de passagem para uso de outras pessoas;

XII - não comercializar, panfletar ou pedir esmolas no interior dos veículos,
pontos de ônibus, terminais de integração e plataformas de embarque;

XIII - não transportar produtos que comprometam a segurança e conforto
dos demais usuários;

XIV - não utilizar aparelhos sonoros que venham causar desconforto aos
demais passageiros;

XV - não comercializar, sob nenhuma hipótese, créditos eletrônicos a
terceiros, salvo autorização expressa do PODER CONCEDENTE.

Parágrafo único: Em caso de descumprimento de seus deveres, o usuário
poderá ser retirado do veículo, das Terminais de Integração ou das plataformas de
embarque por solicitação da SMTT, das CONCESSIONÁRIAS, ou de seus prepostos e
empregados, que podem requerer reforço policial para esse fim.

CAPÍTULO VI
DOS DIREITOS E DEVERES DO CONCESSIONÁRIO

SEÇÃO I
DOS DIREITOS

Art. 43. Constituem direito das CONCESSIONÁRIAS dos serviços regidos
pelo presente Regulamento, sem prejuízo de outros definidos na legislação e no
CONTRATO:

I - a participação no planejamento global dos serviços de transporte público
coletivo de passageiros, em conjunto com a SMTT,

 e demais CONCESSIONÁRIAS;
II - a garantia de ampla defesa nos casos de imputação das penalidades

previstas neste Regulamento e no CONTRATO, de acordo com os prazos, formas e meios
de manifestação regulamentados;

III - a equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços
concedidos, respeitados os princípios legais, regulamentares e contratuais que regem a
forma de exploração do serviço;

IV - o recebimento de respostas da SMTT em relação as consultas
formuladas nos prazos fixados;

V - o recebimento integral da TARIFA DE REMUNERAÇÃO pelos
serviços prestados, nos prazos e condições definidos no CONTRATO;

VI - a exploração de fontes de receitas acessórias ou complementares,
compatíveis com o objeto da concessão;

VII - o recebimento da TARIFA PÚBLICA, fixada pelo PODER
CONCEDENTE, que representará o total ou parte da TARIFA DE REMUNERAÇÃO à
qual a CONCESSIONÁRIA fará jus.
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SEÇÀO II
DOS DEVERES

Art. 44. Constituem deveres das CONCESSIONÁRIAS prestar o serviço
delegado de forma adequada à plena satisfação dos usuários, conforme disposições
estabelecidas em lei, nos EDITAIS, CONTRATOS e determinações, e em especial:

I - dar condições de pleno funcionamento aos serviços sob sua
responsabilidade;

II - prestar todas as informações que forem solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE;

III - efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil. elaborando
demonstrativos mensais, semestrais e anuais, de acordo com o plano de contas, modelos e
padrões que lhe forem determinados, de modo a possibilitar a fiscalização pública;

IV - manter durante toda a vigência da concessão as condições de
habilitação e qualificação exigidas nos citados instrumentos;

V - cumprir as normas e determinações de operação e arrecadação.
inclusive as atinentes à cobrança da TARIFA PÚBLICA;

VI - informar à SMTT valores originários dos usuários que não utilizam
cartão eletrônico;

VII - operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado,
mediante contratações regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, assumindo

todas as obrigações delas decorrentes, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre
os terceiros e o contratante;

VIII - operar os serviços de forma a garantir a sua regularidade.
continuidade

, eficiência, segurança, atualidade. generalidade, conforto, cortesia,
comodidade

, defesa do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico e paisagístico.
respeito às diretrizes de uso e de pleno respeito aos direitos dos usuários, na fornia da lei e
normas regulamentares;

IX - utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação,
conforme previsto nas normas regulamentares ou gerais pertinentes, estipuladas no
CONTRATO;

X - promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico do Sistema de
Bilhetagem Automática - SBA, das instalações, equipamentos e sistemas, com vistas a
assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente, nos

termos da legislação pertinente;

XI - executar as obras previstas no EDI TAL, no CONTRATO respectivo ou
em outras determinações acordadas para a otimização operacional dos serviços, com a
prévia autorização da SMTT;

XII - garantir a segurança e a integridade tísica dos usuários e trabalhadores
do sistema de transporte público coletivo de passageiros, instituindo mecanismos de
monitoramento, controle, cumprimento das determinações do PODER CONCEDENTE,
vigilância, logística, tecnologia e cobertura de acidentes pessoais adequados aos custos
tarifários;

XIII - executar os serviços com rigoroso cumprimento de viagens e horários
programados, características da frota, tarifa, itinerário, pontos de paradas, iniciais,
intermediários e finais, ou terminais de integração, determinadas pela SMTT;

XIV - submeter-se à fiscalização do PODER CONCEDENTE, ou de
outrem por ela contratado, facilitando-lhe a ação e cumprindo as suas determinações;

XV - implementar, nos prazos estabelecidos, as alterações nos serviços e
modificações nos itens operacionais relacionados aos serviços, determinados pelo PODER
CONCEDENTE:

XVI - zelar pela preservação da originalidade dos veículos e equipamentos
urbanos sob sua responsabilidade;

XVII - cadastrar, perante a SMTT, todos os veículos utilizados na operação
dos serviços;

XVIII - apresentar, periodicamente, os seus veículos para inspeção técnica
programada, no Setor de Vistoria da SMTT, ou em outro local com infraestrutura
adequada para realização dos serviços, limpos e com seus sistemas funcionais elétricos,
pneumáticos, mecânicos e outros equipamentos ou acessórios em perfeitas condições dc
uso, sanando imediatamente as irregularidades que possam comprometer o conforto e a
segurança do transporte de passageiros, para a obtenção do certificado de vistoria e
cadastro;

XIX- apresentar, sempre que solicitado, os veículos para inspeções
veiculares

, testes de fumaça e outros testes mecânicos, ambientais e operacionais
necessários para manutenção da qualidade do sistema;

XX - preservar o funcionamento e inviolabilidade dos equipamentos
obrigatórios e/ou instrumentos obrigatórios, tais como: validador de cartão transporte,
tacógrafo, sistema GPS, sistema de gestão de frota, sistema de mensagens, sistema de
segurança de porta e outros quando previstos;

XXI manter diariamente os veículos, terminais e plataformas de embarque
sob sua responsabilidade, para início de operação em adequado estado de conservação e
limpeza;

XXII - promover a desinsetização nos veículos, terminais e plataformas de
embarque sob sua responsabilidade;

XXIII- responder pelo correto comportamento e eficiência de seu pessoal;
XXIV - substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do

recebimento de comunicação escrita do Poder Público nesse sentido, qualquer funcionário,
empregado, auxiliar, preposto, subcontratado ou qualquer terceiro contratado para
operação dos serviços, que esteja infringindo as normas regulamentares ou qualquer
disposição legal aplicável à concessão;

XXV - substituir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar de
notificação do Poder Público, qualquer empresa eventualmente subcontratada para a
execução do transporte de passageiros em determinadas linhas, nos termos definidos pelo
EDITAL;

XXVI - comunicar à SMTT, na data em que tiver ciência, a ocorrência de
acidentes, informando também, as providências adotadas e a assistência que for devida aos
usuários e prepostos;

XXVII- preencher guias e formulários referentes a dados de operação e de
custos, cumprindo prazos e normas fixadas pela SMTT;

XXVIII- tomar imediatas providências no caso de interrupção de viagem.
para não prejudicar o usuário;

XXIX - reabastecer e fazer manutenção dos veículos em local apropriado.
sem passageiros a bordo;

XXX - não operar com veículos sem manutenção adequada, com

equipamentos de gestão (GPS) e de segurança vencidos, ou com componentes mecânicos
falhos;

XXXI - afixar cartazes de utilidade pública na frota de veículos, pontos de
ônibus, e terminais de integração, conforme solicitado pela SMTT;

XXXII- disponibilizar nos veículos, pontos de ônibus e terminais de
integração, os adesivos, legendas, placas ou dispositivos informativos, internos e/ou
externos, determinados pela SMTT, em adequado estado de conservação e funcionamento;

XXXIII- disponibilizar os veículos e colaborar com a instalação de material
e equipamentos para exploração de publicidade comercial, institucional ou de informações
aos usuários;

XXXIV - desenvolver ações que visem o bem estar de seus funcionários
durante o período de trabalho;

XXXV - desenvolver ações que visem coibir invasões de usuários sem o
pagamento da tarifa e vandalismo nos veículos, pontos de ônibus e terminais de integração;

XXXVI - desenvolver, executar ou participar em conjunto com a SMTT, de
campanhas educativas aos usuários do transporte coletivo;

XXXVII- desenvolver serviço de sugestões e reclamações à disposição dos
usuários, capaz de atender suficientemente a demanda de reclamações e pedidos que lhe
forem dirigidos;

XXXVIII- autuar e processar as reclamações feitas pelos usuários a respeito
dos serviços de modo a respondê-las motivadamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
adotando as providências que se fizerem necessárias;

XXXIX - transmitir as reclamações autuadas e processadas à SMTT por
meio de relatórios mensais, que deverão conter as respostas fornecidas e as providências
adotadas;

XL - manter garagem fechada com área de estacionamento, abastecimento.
manutenção, inspeção e administração suficiente para toda sua frota e equipamentos
adequados às exigências técnicas e legais pertinentes, inclusive de uso do solo e meio
ambiente, bem como antenas, em número e capacidade suficientes, para captação e
transmissão do sinal do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA;

XLI - garantir ao PODER CONCEDENTE o livre acesso às suas
instalações operacionais e veículos, para os exercícios de suas atividades de fiscalizaçãodo
serviço de transporte coletivo;

XLII- apresentar à SMTT, anualmente, balanço demonstrativo de
resultados;

XL1II- orientar adequadamente os operadores sobre determinações
operacionais definidas pela SMTT;

XLIV - manter, e zelar, o mobiliário urbano eventualmente a seu cargo, tais
como sinalização de trânsito, semáforos, pontos de embarque e desembarque (PED),
terminais de integração, plataformas de embarque, entre outros, nos termos do EDITAL,
do CONTRATO, ou de eventuais termos aditivos a serem firmados entre o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA;

XLV - responsabilizar-se pela obtenção das licenças e autorizações
necessárias para desenvolvimento de suas atividades;

XLVI- providenciar, durante a operação, a limpeza de matérias estranhas
que comprometam a higiene nos veículos, terminais de integração e pontos de ônibus sob
sua responsabilidade;

XLVI1- manter atualizada a estatística operacional do serviço sob sua
responsabilidade, preenchendo, diariamente, formulários ou outras formas eletrônicas de

controle estabelecidos pela SMTT, e enviando-os no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas, após a execução dos serviços;

XLVIII - dispor, obrigatoriamente, de frota de reserva técnica, na

quantidade fixada pela SMTT;
XLIX - proporcionar condições dignas e seguras de trabalho a seus

operadores;
L - comunicar qualquer acidente com vítima de que tiver ciência, verificado

durante a operação, no prazo máximo e 48 (quarenta e oito) horas após sua ocorrência:
LI - submeter-se aos programas de ampliação, renovação, e redução de

frota, nos termos do CONTRATO.

CAPÍTULO VII

SEÇÃO 1
DAS PRERROGATIVAS

Art. 45. Compete à SMTT o desempenho das prerrogativas inerentes à
titularidade dos serviços de transporte público coletivo, na forma definida em disposições
legais, regulamentares, bem como nos contratos de concessão e permissão.

Art. 46. Constituem prerrogativas da SMTT:

I - determinar, ouvido o CONCESSIONÁRIO
, os itinerários e pontos de

parada;
II - determinar, ouvido o CONCESSIONÁRIO

, os horários, frequência e
frota de cada linha;

III - determinar, ouvido o CONCESSIONÁRIO, a localização dos terminais
de integração e sua operação;

IV - controlar e fiscalizar o sistema;

V - repassar os subsídios e contraprestações conferidos pelo PODER
CONCEDENTE, aos OPERADORES DO SISTEMA;

VI - determinar, ouvido o CONCESSIONÁRIO, a implantação e extinção
de linhas e extensões;

VII - firmar o Contrato de concessão, representando o PODER
CONCEDENTE;

VIII - estabelecer intercâmbio com entidades técnicas e académicas;

IX - firmar convénios operacionais de gestão, consórcios, contratos ou
acordos para melhor consecução dos fins do serviço;

X - firmar, quando necessário, convénios com órgãos de segurança pública,
com o objetivo de promover condições de segurança aos usuários, funcionários e à
operação dos serviços, objeto deste Regulamento;

XI - promover, nos termos fixados por este Regulamento, pelo EDITAL e
pelo CONTRATO, o reajuste anual, a revisão periódica, e a revisão extraordinária:

XII - acompanhar e fiscalizar os procedimentos para inspeções veiculares,
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testes de fumaça, captação de coordenadas do GPS dos veículos, gestão de frota, entre
outros;

XIII - vistoriar os veículos, garagens, instalações e demais veículos das
CONCESSIONÁRIAS, sendo franqueado o livre acesso às instalações das
CONCESSIONÁRIAS e aos seus veículos, desde que para exercício de suas funções de
regulação, controle e fiscalização;

XIV - fixar e aplicar penalidades;
XV - estabelecer as normas de operação;
XVI - proceder o cadastramento dos veículos do transporte coletivo,

necessários para atender este Regulamento ou outras legislações pertinentes;
XVII - definir a vida útil e padronizar as características dos veículos, nos

termos do EDITAL;

XVIII - estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços e
da preservação do meio ambiente;

XIX - auxiliar o CONCESSIONÁRIO na obtenção das licenças e
autorizações exigíveis;

XX - implantar mecanismos permanentes de informação sobre os serviços
prestados para facilitar o seu acesso pelos usuários.

§1°. A SMTT, respeitando as disposições contidas no EDITAL e no
CONTRATO, poderá editar outras regras visando à complementação das disposições deste
Regulamento.

§2°. Para o exercício das atribuições dispostas neste artigo, a SMTT poderá
contratar serviços especializados ou de apoio junto à iniciativa privada, mediante prévio
procedimento licitatório, nos termos da legislação vigente, aplicando-se as regras previstas
nesta lei e as demais disposições legais federais e municipais pertinentes.

SEÇÃO II
DEVERES DO PODER CONCEDENTE

Art. 47. Constituem deveres da SMTT:

I - planejar, ouvido o CONCESSIONÁRIO, os serviços do sistema de
transporte público coletivo de passageiros;

II - autorizar, mediante proposta do CONCESSIONÁRIO, todas as linhas
ou trechos de linha dos serviços de transporte público coletivo, terminais de integração e
paradas;

III - garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, promovendo
as ações de reequilíbrio de acordo com o previsto em CONTRATO.

CAPÍTULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 48. A SMTT exercerá a fiscalização dos serviços de transporte coletivo
tendo como base este Regulamento, as especificações integrantes do EDITAL e do
CONTRATO, incluindo as propostas técnicas apresentadas, e as informações sobre a
oferta dos serviços registrados.

§1°. A fiscalização, a ser realizada pela SMTT ou por meio de terceiro
contratado, abrangerá os serviços de administração, operação, manutenção e conservação
dos terminais de integração, na forma de regulamentação própria a ser estabelecida em
consonância com o presente Regulamento, incluindo-se a verificação de:

I - horários e frequências dos ônibus;
II - número de passageiros transportados;
III - quantidades e condições operacionais da frota;
IV - itinerário e pontos de parada;
V - conforto e segurança dos veículos e dos usuários;
VI - higiene e funcionamento dos veículos;
VII - comportamento dos operadores com relação ao usuário; e
VIII - demais aspectos a serem estabelecidos no EDITAL e no

CONTRATO.

§2°. A fiscalização será realizada por meio da ação dos agentes de
fiscalização da SMTT, devidamente credenciados, da realização de vistorias e auditorias e
da análise dos dados fornecidos pelas CONCESSIONÁRIAS, por tacógrafos e por outros
instrumentos de acompanhamento dos serviços.

§3°. Os agentes de fiscalização deverão portar identificação especial, que os
credencie a livre trânsito no sistema de transporte coletivo quando no exercício de sua
função.

§4°. Para o exercício das atividades de fiscalização dos serviços, poderá a
SMTT, nos termos do EDITAL

, contratar serviços especializados de terceiros, mediante
prévio procedimento licitatório, resguardado o exposto nos §§ 2°, e 3°, acima.

Art. 49. Aos agentes de fiscalização incumbe:

I - efetuar vistorias em geral;
II - intervir, relatar e emitir auto de infração, quando houver infringência ao

estabelecido neste Regulamento ou em determinações relativas a questões de operação.
arrecadação da receita, postura dos operadores, condições da frota e comportamento dos
usuários, definidas em normas regulamentares, no EDITAL e no CONTRATO;

III - determinar a retenção do veículo e a determinação de seu recolhimento,
nos casos previstos neste Regulamento.

Art. 50. A fiscalização dos veículos será realizada por meio das seguintes
vistorias:

I - vistorias prévias à inclusão de veículos na frota;
II - vistorias programadas;
III - vistorias eventuais.

Parágrafo único: As vistorias observarão o disposto no manual de vistorias
emitido pela SMTT e somente poderão ser realizadas no Setor de Vistoria da SMTT, nos
pontos de apoio à tripulação embarcada, ou no interior das garagens.

características veiculares estabelecidas pela SMTT, especialmente quanto ao conforto,
segurança, higiene, funcionamento dos equipamentos obrigatórios definidos pela SMTT e
programação visual.

Art. 52. No interior do veículo vistoriado deverá ser afixado, pelo setor
competente da SMTT, selo do qual constará a situação do veículo, bem como a
Autorização de Tráfego.

Art. 53. A fiscalização das garagens será realizada por meio das seguintes
vistorias:

I - vistorias prévias à utilização das garagens pela frota;
II - vistorias programadas;
III - vistorias eventuais.

Art. 54. A SMTT poderá determinar providências de caráter emergencial.
com o objetivo de assegurar a continuidade e a segurança da prestação dos serviços.

Art. 55. A SMTT poderá determinar prazos para a regularização ou correção
de deficiências e falhas eventualmente indicadas pela atividade fiscalizatória.

Art. 56. A fiscalização efetuada pela SMTT não diminui nem exime as
responsabilidades das CONCESSIONÁRIAS quanto à adequação de seus bens. à correção
e legalidade de seus registros, bem como de suas operações financeiras e comerciais.

CAPÍTULO IX
DAS SANÇÕES

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 57. A CONCESSIONÁRIA submeter-se-á às sanções decorrentes do
descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos serviços
de transporte público coletivo, em especial:

I - às sanções de índole operacional, constantes do Anexo I deste
Regulamento, previstas no EDITAL, no CONTRATO, bem como na regulamentação
superveniente que vier a ser expedida pela SMTT;

II - às sanções decorrentes do descumprimento das normas da SMTT;
III - às sanções previstas no CONTRATO;
IV - às sanções decorrentes da obtenção de resultados insatisfatórios em

índice de avaliação de desempenho operacional estabelecido pela SMTT.

Parágrafo único. As sanções a que se referem os incisos deste artigo não se
comunicam ou confundem, devendo ser aferidas de forma independente umas das outras,
ainda que a(s) autuação(Ões) tenha(m) por objeto uma mesma situação fática.

Art. 58. Constitui infração a ação ou omissão que importe na inobservância,
por parte das CONCESSIONÁRIAS, de normas legais, regulamentares c contratuais
pertinentes aos serviços.

§1°. A CONCESSIONÁRIA responderá pelas infrações cometidas por seus
motoristas, agentes de bordo e outros prepostos ou terceiros contratados, ou
subcontratadas, bem como, civilmente, pelos danos causados a terceiros e ao patrimônio
público.

§2°. As infrações de índole operacional serão regulamentadas pela SMTT,
por meio do EDITAL e do CONTRATO, e deverão ser classificadas como:

I - leves;

II - médias;

III - graves; ou
IV - gravíssimas.

Art. 59. A SMTT tem competência para a apuração das infrações c
aplicação das penalidades e das demais medidas administrativas previstas neste
Regulamento e no CONTRATO.

Parágrafo único: A apuração das infrações de que trata o caput deste artigo
ocorrerá por meio de fiscalização em campo ou de forma remota, por meio dos
instrumentos e tecnologias disponíveis, podendo a SMTT contratar com a iniciativa
privada serviços de auditoria independente, credenciamento e outros serviços considerados
necessários ao seu correto desempenho.

Art. 60. Qualquer pessoa, constatando infração às normas relativas aos
serviços ora regulamentados, poderá dirigir representação à SMTT.

Art. 61. Cometidas 2 (duas) ou mais infrações, independentemente de sua
natureza, aplicar-se-ão concomitantemente as penalidades correspondentes a cada uma
delas.

Art. 62. Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo de
imposição de multas, as normas que regem o processo administrativo nacional (Lei Federal
n

° 9.784/1999), no que couberem.

Art. 63. A autuação, bem como o pagamento de eventual multa, não
desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.

Art. 64. Constatada a infração, será elaborado o correspondente auto de
infração, que originará a notificação a ser entregue à CONCESSIONÁRIA.

Parágrafo único: São autoridades competentes para lavrar auto de infração
os agentes da SMTT, bem como os agentes de empresas por ela contratada, ressalvado,
neste caso

, a competência dos agentes da SMTT. para instauração do correspondente
procedimento administrativo à SMTT.

Art. 65. O auto de infração conterá:

Art. 51. A vistoria de que trata o artigo anterior ater-se-á à verificação das I - a qualificação da CONCESSIONÁRIA;
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II - a descrição do fato infracional;
III - a disposição legal, normativa ou contratual infringida;
IV - o local, a data e a hora do cometimento da infração, se for o caso;
V - a identificação do número de linha, se for o caso e sempre que possível;
VI - a placa ou número de ordem do veículo, se for o caso;
VII - a indicação dos elementos materiais de prova da infração, se for o

caso;

VIU - a qualificação das testemunhas, se houver;
IX - a indicação do prazo para apresentação da defesa e o local onde deverá

ser entregue;
X - a identificação do agente de fiscalização.

§1°. As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua
nulidade quando deste constarem elementos suficientes para caracterizar e possibilitar a
defesa do infrator.

§2°. A retenção de documentos e demais elementos de prova será reduzida a
termo, sob assinatura do agente de fiscalização e do autuado ou seu preposto, e das
testemunhas, se houver.

§3°. No caso de infração denunciada ou comunicada à SMTT, bem como na
hipótese de fiscalização remota, a SMTT deverá proceder ao encaminhamento de agente da

fiscalização, de forma a constatar a eventual irregularidade, lavrando-se o correspondente
auto de infração.

Art. 66. Formalizado o auto de infração encaminhar-se-á uma cópia desse à
CONCESSIONÁRIA infratora, com aviso de recebimento, para que a referida, querendo.
ofereça a competente defesa.

§1°. A SMTT deverá remeter o auto de infração à contratada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a constatação do ato infracional.

§2°. A assinatura da notificada não importa em confissão de ocorrência da
infração.

Art. 67. O autuado será intimado a respeito dos atos do processo, sendo o
devido processo legal, requisito essencial para validade do processo.

SEÇÃO II
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES OPERACIONAIS

Art. 68. Poderão ser aplicadas às CONCESSIONÁRIAS as seguintes
sanções, observadas a natureza e a gravidade da falta, conforme dispõe o art. 60. §2°

,

supra:
I - advertência escrita;

II - multa;

III - apreensão do veículo;
IV - intervenção na execução do CONTRATO;
V - extinção antecipada do CONTRATO por meio da declaração de

caducidade do CONTRATO de concessão;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

Art. 69. A penalidade de advertência será aplicada através de notificação,
devendo conter as providências necessárias para o saneamento da irregularidade que lhe
deu origem.

§1°. A Notificação deverá conter:

I - identificação da CONCESSIONÁRIA;
II - código da infração cometida;
III - a disposição legal, normativa ou contratual infringida;
IV - descrição sucinta da infração cometida, com a indicação de local, dia,

hora, número de linha, placa ou número do veículo, e demais dados importantes para sua
caracterização;

V - a indicação dos elementos materiais de prova da infração, se for o caso;
VI - a qualificação das testemunhas, se houver;
VII - o prazo para saneamento da irregularidade, se for o caso;
VIII - a indicação do prazo para apresentação da defesa e o local onde

deverá ser entregue;
IX- a identificação do agente de fiscalização.

§2°. A penalidade de advertência poderá ser convertida em multa caso não
sejam atendidas as providências determinadas pela SMTT, no prazo estabelecido.

Art. 70. Os valores de multas aplicadas, após o seu vencimento, serão
atualizadas de acordo com a legislação municipal referente à atualização de créditos da
Fazenda Pública Municipal.

Art. 71. As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão
aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal das
CONCESSIONÁRIAS, obedecidos os princípios da proporcionalidade, razoabilidade,
contraditório e ampla defesa.

Art. 72. A penalidade de multa é fixada em valor estabelecido ao respectivo
grupo em que a infração se enquadrar, sem prejuízo do disposto no CONTRAIO dc
Concessão, os valores das multas serão determinados, nos seguintes termos:

I - leves: até R$ 150.00 (cento e cinquenta reais);
II - médias: até R$ 300,00 (trezentos reais);
III - graves: até R$ 600,00 (seiscentos reais);
IV - gravíssimas: até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

Parágrafo único: A cooperação da CONCESSIONÁRIA em solucionar as
infrações apontadas, poderá acarretar, a critério da SMTT, em redução das multas previstas
neste artigo em até 50% (cinquenta por cento).

Art. 73. Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência c a
gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a

vantagem auferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível, nos
últimos quatro anos.

Art. 74. Em caso de reincidência proceder-se-á:

I -a aplicação de multa correspondente ao grupo de infrações posterior;
II -a aplicação de acréscimo de cinquenta por cento sobre o valor da multa.

limitado ao montante de R$ 1.200
,00 (mil e duzentos reais), de que trata o art. 73, IV deste

REGULAMENTO.

§1°. Entende-se por reincidência, para os fins de agravamento de penalidade
de que trata este artigo, a repetição de falta de igual natureza no período de 12 (doze)
meses após a decisão irrecorrível na esfera administrativa.

§2°.Quando se tratar de infração relacionada a operação de frota, a
reincidência será considerada como repetição de falta de igual natureza, cometida em
veículo de mesmo prefixo, no período de 12(doze) meses após a decisão irrecorrível na
esfera administrativa.

§3°. Quando se tratar de infração relacionada aos indicadores de qualidade
do serviço, configura falta de igual natureza a ocorrência de violação a padrões de
qualidade dentro de um mesmo conjunto de unidades consumidoras.

Art. 75. Na hipótese da ocorrência concomitante de mais de uma infração.
serão aplicadas, simultânea e cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma
delas.

SUBSEÇÃO ÚNICA
DAS INFRAÇÕES EM ESPÉCIE

Art. 76. Sem prejuízos às infrações definidas no EDITAL e no
CONTRATO, nos termos do art. 70deste Regulamento, a penalidade de advertência escrita
será aplicada quando:

I - permitir a saída de veículo da garagem ou pátio de estacionamento para o
início da operação, ou operar, com veículo ou equipamentos gerenciais de gestão de frota,
fora do adequado estado de funcionamento e de conservação, de acordo com a o anexo de
infrações operacionais Grupo 1;

II - deixar de prover os espaços utilizados, incluindo terminais de
integração, veículos e mobiliário urbano, definidos no CONTRATO e no EDITAL, da
instalação de sinalizadores e avisos de advertência de forma adequada à visualização de
terceiros;

III - deixar de proceder à organização e atualização de linhas, com
informações que permitam a identificação do seu trajeto, seus pontos de parada, valor da
TARIFA PÚBLICA, bem como quaisquer outros dados exigidos por lei;

IV - deixar de proceder à organização e atualização de cadastro de veículos
utilizados na concessão;

V - deixar de atualizar junto à SMTT o(s) nome(s) do(s) representante(s)
legal(is) e o endereço completo, inclusive os respectivos sistemas de comunicação que
possibilitem fácil acesso à CONCESSIONÁRIA;

VI - deixar de registrar ou de analisar as ocorrências nos seus sistemas de
transportes.

Art. 77. Sem prejuízos às infrações definidas no EDITAL e no
CONTRATO, nos termos do art. 70 deste Regulamento, constitui infração sujeita à
advertência do art. 74,1, deste Regulamento:

I - manter os veículos de sua frota sem dispor das exigências técnicas
homologadas pela SMTT;

II - não dar publicidade a extinção de linhas;
III - deixar de encaminhar à SMTT. nos prazos estabelecidos e segundo

instruções específicas, dados estatísticos necessários a aferição da qualidade do serviço
prestado;

IV - operar os veículos de sua frota sem manutenção;

V - deixar de utilizar pessoal técnico, próprio ou de terceiros, legalmente
habilitado e devidamente capacitado, para a operação e manutenção de veículos e terminais
de integração;

VI - prestar serviços de atendimento comercial e aos usuários através de
pessoal sem a devida capacitação ou treinamento;

VII - deixar de manter registro, controle e inventário físico dos bens
relacionados à atividade desenvolvida;

VIII - deixar de prestar informações solicitadas pela SMTT em até 30
(trinta) dias ou no prazo estabelecido, caso maior do que o mencionado;

IX - identificar incorretamente os veículos da frota.

Art. 78. Sem prejuízos às infrações definidas no EDITAL e no
CONTRATO, nos termos do art. 70 deste Regulamento, constitui infração sujeita à
penalidade de multa do art. 74, II, deste Regulamento:

I - descumprir obrigações regulamentares ou contratuais de manter registro
atualizado das reclamações e solicitações dos usuários, com anotação da data e do motivo,
bem como de informar ao interessado, no prazo estabelecido, as providências adotadas;

II - deixar de efetuar, nos prazos estabelecidos, reparos, melhoramentos,
substituições e modificações, nas instalações e veículos;

III - descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação
ou operação das linhas;

IV - descumprir os prazos estabelecidos nos atos de outorga de concessões.

Art. 79. Sem prejuízos às infrações definidas no EDITAL e no
CONTRATO, nos termos do art. 70 deste Regulamento, constitui infração sujeita à
penalidade de multa do art. 74. III, deste Regulamento:

I - deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que
garantam a prestação de serviço adequado, nos termos do determinado pela SMTT;

II - recusar ou dificultar o embarque de passageiros com direito à
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gratuidade.

Art. 80. Sem prejuízos às infrações definidas no EDITAL e no
CONTRATO, nos termos do art. 70 deste Regulamento, constitui infração sujeita a
penalidade de multa do art. 74, TV, deste Regulamento:

I - descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas
aos níveis de qualidade dos serviços e da operação da concessão:

11 - deixar de realizar as atividades essenciais à prestação dc serviço
adequado;

IV - deixar de encaminhar à SMTT, nos prazos estabelecidos, informações
económicas e financeiras definidas nas disposições legais, regulamentares e contratuais;

V - deixar de manter segurados os bens afetos à concessão;

VI - deixar de manter registro, controle e inventário físico dos bens
relacionados à atividade desenvolvida e/ou deixar de zelar pela sua integridade, inclusive
aqueles de propriedade do Município, cedidos à concessão:

VII - provocar a interrupção injustificada do serviço, por ação ou omissão;
VIII - praticar valores de tarifas acima do estabelecido entre o Município c

a CONCESSIONÁRIA

IX - operar linha não autorizada pela SMTT;
X - fornecer informação falsa à SMTT;
X - deixar de cumprir determinação da SMTT no prazo de até 30 (trinta)

dias ou naquele estabelecido, caso superior ao mencionado.

Art.81. A penalidade de apreensão ou retenção do veículo ou a
determinação do seu recolhimento, será aplicada sem prejuízo da multa cabível, quando:

I - estiver o motorista dirigindo alcoolizado ou sob o efeito de substância
tóxica;

II - o veículo não oferecer condições de segurança, colocando em perigo
iminente, passageiros ou terceiros;

III - não estiver funcionando o dispositivo de controle de passageiros, bem
como os sistemas de GPS

, e de gestão de frota do Sistema de Bilhetagem Automática -
SBA:

IV - o veículo estiver operando com o lacre do dispositivo de controle de
passageiros violado;

V - o veículo estiver operando sem a devida licença da SMTT;
VI - o veículo estiver operando com vazamento de combustível ou óleo

lubrificante na via;

VII - o veículo estiver operando com níveis de emissão de fumaça acima
dos limites definidos em legislação;

VIII - demais casos previstos no Anexo I, do presente Regulamento.

§1°. No caso dos incisos I e II, a apreensão do veículo se fará em qualquer
ponto do itinerário da linha, enquanto que no caso dos incisos III, IV, V e VI, a retenção
será efetivada nos pontos de apoio à tripulação embarcada e nos pontos de controle de
horário, devendo ser posteriormente recolhido à garagem.

§2°. A retenção do veículo será efetuada pelos agentes de fiscalização da
SMTT quando a infração cometida não colocar em risco a segurança dos usuários e a
irregularidade puder ser sanada no local da infração, sendo o veículo liberado logo após a
regularização da situação.

§3°. A determinação de recolhimento será aplicada pelos agentes de
fiscalização da SMTT quando a infração cometida não permitir a continuidade da operação
e não puder ser sanada no local, devendo o veículo ser retirado de operação imediatamente
para que a CONCESSIONARIA possa providenciar os reparos necessários.

§4°. Compreende-se infração passível de recolhimento:

I - a utilização de veículo sem Autorização de Tráfego;

II - a utilização de veículo sem aprovação em vistoria regular;
III - a utilização de veículo sem as condições de segurança mínimas

exigidas;
IV - a utilização de veículo sem a devida autorização da SMTT;
V - a utilização de veículo não registrado no SMTT;
VI - a utilização de veículo com os instrumentos contadores de passageiros,

tacógrafos, e lacres, fraudados;
VII - a utilização de veículo com os sistemas de GPS e de gestão de frota do

Sistema de Bilhetagem Automática - SBA, inoperantes.

§5°. O veículo recolhido somente poderá voltar a operação depois de passar
por inspeção veicular realizada pela SMTT na qual seja constatada a correção da
irregularidade que causou o seu recolhimento.

§6°. A colocação em operação de veículo recolhido, sem liberação da
SMTT, implicará na sua imediata apreensão.

CAPÍTULO X
DO TÉRMINO E DA INTERVENÇÃO DA CONCESSÃO OU PERMISSÃO

SEÇÃO I
DO TÉRMINO DA CONCESSÃO OU PERMISSÃO

Art. 82. Extingue-se o contrato nos seguintes casos:

I - advento do termo do contrato;

II - encampação;
III - caducidade;

IV - rescisão;

V - anulação;
VI - falência da CONCESSIONÁRIA, ou sua extinção.

§1°. A encampação importa na retomada do serviço pelo PODER
CONCEDENTE, durante o prazo contratual, por motivo de interesse público, mediante lei
autorizadora específica.

§2°. Nos casos dos incisos I e II do "caput" deste artigo, previamente à

extinção da concessão, o PODER CONCEDENTE procederá ao levantamento de eventuais
valores restantes ao capital investido e não amortizado, podendo utilizar documentação
contábil apresentada pelo operador, desde que devidamente auditada por auditor
independente.

§3°. A caducidade da concessão poderá ser decretada mediante a
constatação, por meio de processo administrativo, de uma das seguintes situações:

I - inadequação grave da prestação do serviço, por exclusiva culpa da
CONCESSIONÁRIA;

II - descumprimento grave das cláusulas contratuais, colocando em risco a
boa qualidade da prestação do serviço;

III - perda das condições técnicas, económicas ou operacionais
indispensáveis para a adequada prestação do serviço;

IV - interrupção total do serviço, durante 48 (quarenta e oito) horas
consecutivas, sem motivo justificado, salvo paralisações decorrentes de motivos alheios à
vontade da CONCESSIONÁRIA;

V - houver redução do número de viagens previstas para a jornada diária no
quadro de horários estabelecido pela SMTT, nos termos a serem disciplinados pelo
PODER CONCEDENTE;

VI - for transferida a concessão sem a prévia autorização do PODER
CONCEDENTE;

VII - operar com veículos sem os lacres na roleta de acesso de passageiros;
VIII - inadimplemento reiterado das determinações impostas pelo PODER

CONCEDENTE, no exercício de sua competência de regulamentar os serviços;
IX - praticar, reiteradamente, infrações relacionadas no grupo VI do Anexo

I ao presente Regulamento.

§5°. A declaração de caducidade da concessão ou permissão deverá ser
precedida da verificação da inadimplència da CONCESSIONÁRIA em processo
administrativo, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

§6°. Não será instaurado processo administrativo de inadimplència antes dc
comunicados à CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais
referidos nos incisos deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e
transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.

§7°. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplència, a
caducidade será declarada pela SMTT, independentemente de indenização prévia, a qual
será calculada no decurso do processo.

§8°. A indenização de que trata o parágrafo anterior será apurada com base
nas parcelas dos investimentos vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou

depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do serviço concedido ou permitido, descontados o valor das multas contratuais e
dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA ou permissionária.

§9°. Declarada a caducidade, não resultará para a SMTT qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ónus, obrigações ou compromissos com
terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA ou permissionária.

Art. 83. Uma vez que declarada a caducidade da concessão e caracterizada a
má-fé da CONCESSIONÁRIA

, a SMTT poderá declarar sua inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública.

§1°. Para que se declare a inidoneidade da CONCESSIONÁRIA deverá ser
instaurado processo administrativo com o intuito de apurar a má-fé. respeitando o princípio
do contraditório e ampla defesa.

§2°. Da decisão tomada nos autos do processo administrativo acima
mencionado, caberá recurso ao Prefeito Municipal previamente à declaração de
inidoneidade.

Art. 84. Extinto o contrato, retornam à Administração Pública todos os bens
reversíveis, direitos e privilégios transferidos à contratada, conforme previsto no EDITAL
e estabelecido no CONTRATO.

Parágrafo único: Não são considerados bens reversíveis para efeito deste
Regulamento:

I - os veículos e veículos de apoio à operação:
II - a garagem;
III - instalações e equipamentos de garagem.

Art. 85. Na hipótese de rescisão por interesse da administração, caberá à
contratada, indenização na forma do disposto pelos § 3° a 6®, do artigo 42, da Lei n° 8.987,

de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 86. Extinta a concessão em determinada área, o PODER

CONCEDENTE poderá determinar que os demais operadores nela prestem serviço para
evitar sua interrupção.

SEÇÃO II
DA INTERVENÇÃO DA CONCESSÃO

Art. 87. Sob pena de rescisão de CONTRATO, não serão permitidas
ameaças de interrupção, nem a solução de continuidade ou a deficiência grave na prestação
do serviço, que deverá estar permanentemente à disposição do usuário.

§1°. Para assegurar a adequada prestação do serviço ou para sanar
deficiência grave na respectiva prestação, bem como, o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, a Administração Pública poderá intervir na
operação do serviço.

§2°. A CONCESSIONÁRIA deve ser notificada das razões da intervenção
previamente a sua determinação, devendo ser assinado prazo para o saneamento das
irregularidades e apresentação de manifestação esclarecendo o ocorrido. Não sanada a
irregularidade, dever-se-á proceder-se com a intervenção.

Art. 88. Considera-se deficiência grave na prestação do serviço para efeito
deste Regulamento:
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I - a reiterada inobservância dos dispositivos contidos na regulamentação do
serviço, salvo por motivo de força maior;

II - não atendimento de notificação expedida pela SMTT Administração
Pública para retirar de circulação veículo considerado em condições inadequadas para o
serviço, bem como para rescindir contrato de subcontratadas;

III - descumprimento reiterado da legislação, de modo a comprometer a
continuidade dos serviços executados;

IV - descumprimento reiterado pela CONCESSIONÁRIA de suas
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;

V - a ocorrência reiterada de irregularidades contábeis,
 fiscais e

administrativas, que possam interferir na execução dos serviços prestados;
VI - a ocorrência reiterada de fatos e situações que violem os direitos dos

usuários;

VII - o reiterado não adimplemento das multas emitidas pela SMTT após
seu trânsito em julgado;

VIII - perder os requisitos de capacidade técnica ou administrativa, exigida
no EDITAL;

IX - realizar lock out. ainda que parcial;
X - entrar em processo de dissolução legal;
XI - transferir a operação dos serviços sem prévio e expresso consentimento

da SMTT:

XII - descumprimento reiterado, e desmotivado, das determinações da
SMTT;

XIII - descumprimento das determinações estabelecidas na advertência
escrita emitida pela SMTT;

XIV - deixar de tomar medidas necessárias para colocar em operação a
quantidade mínima de veículos em período de greve, estabelecido legalmente para serviços
essenciais;

XV - apresentar resultado de operação insuficiente durante 1 (um) trimestre
sem a adoção. pela CONCESSIONARIA, do plano de ações corretivas ou em razão de sua
ineficácia:

XVI - praticar, reiteradamente, infrações relacionadas no grupo VI do
Anexo I ao presente Regulamento.

Art. 89. A formalização da intervenção far-se-á por meio de decreto do
PODER CONCEDENTE

, no qual deverá constar:

I - os motivos da intervenção e sua necessidade;
II - prazo da intervenção;
III - as instruções e regras que orientarão a intervenção;
IV - nome do interventor que, representando a Administração Pública.

coordenará a intervenção; e
V - os objetivos e limites da intervenção.

§1°. A intervenção se dará exclusivamente com a finalidade de garantir a
continuidade do serviço, não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias.

 e não afetará o

curso regular dos outros negócios concedidos a CONCESSIONÁRIA.

§2°. No período de intervenção, a Administração Pública assumirá, total ou
parcialmente, o serviço, passando a controlar os meios materiais e humanos que a
contratada utiliza

, assim entendidos o pessoal, os veículos, as garagens, as oficinas, e todos
os demais meios empregados, necessários à operação, ou poderá contratar, em caráter
emergencial, outros prestadores.

§3°. Se verificada a impossibilidade do restabelecimento do serviço em
nível adequado, encerrar-se-á a intervenção e decretar-se-á a caducidade da concessão.

§ 4°. Os valores eventualmente gastos pelo PODER CONCEDENTE na
contratação emergencial de novos prestadores serão incluídos na cobrança de indenizaçâo
por danos ocorridos durante a concessão.

§5°. Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da
CONCESSIONÁRIA ou permissionária, o interventor necessitará de prévia autorização do
Secretário da SMTT e anuência da CONCESSIONÁRIA

.

Art. 90. Cessada a intervenção, se não for extinto o CONTRATO, a
administração do serviço será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de
contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

Art. 91. Declarada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no

prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes e apurar responsabilidades, assegurando o direito de ampla defesa.

Parágrafo único: O procedimento administrativo durará o tempo necessário
para comprovar as causas determinantes e apurar as responsabilidades, não excedendo o
prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento da intervenção.

Art. 92. A transferência do CONTRATO ou do controle societário da

CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia anuência do PODER CONCEDENTE, sob pena
de decretação da caducidade da concessão.

§1°. Para obter a anuência do PODER CONCEDENTE, o pretendente
deverá:

I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas contratuais, bem como as
estipuladas pelo EDITAL, e pelo presente Regulamento de serviços.

§2°, Os documentos que comprovem o atendimento dos requisitos descritos
no §1° deste artigo serão exigidos apenas com relação ao pretendente adquirente e não com
relação ao atual CONCESSIONÁRIO.

§3°. O PODER CONCEDENTE deverá analisar e decidir acerca do
requerimento de anuência no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de
protocolo do pedido.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 93. Aplicam-se às relações jurídicas previstas neste Regulamento,

subsidiariamente, as normas de Direito Público
, ou as normas de Direito Civil, quando e

conforme o caso.

Art. 94. Na eventualidade de conflito entre disposições deste Regulamento.
e disposições do CONTRATO de concessão, prevalecerão, para todos os fins e efeitos, as
disposições consignadas nos respectivos contratos.

Art. 95. Os prazos contidos neste Regulamento, estabelecidos em dias,
contar-se-ão em dias corridos, salvo disposição expressa ao contrário.

§ 1 °. Em ambas as hipóteses, para cômputo da contagem de prazo, dever-se-á
excluir o primeiro dia,

 e contar-se o último.

§2°. Os prazos presentes neste Regulamento iniciar-se-ão, ou findarão,
apenas em dias de expediente na SMTT.

Art. 96. A SMTT deverá promover a divulgação deste Regulamento à
sociedade para conhecimento, informação, e controle social.

Art. 97. Este Regulamento entra em vigor, na data de publicação do extrato
dos respectivos contratos de concessão,

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 3Q/2Q13/SEPLAN

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. N°. 310-488/2013

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

- SEPLAN.

CNPJ N° 06.307.102/0001-30

CONTRATADO Sr. MAX PACHECO ALENCAR inscrita no CPF sob o N°

624.573.903-97

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Rescisão tem como base legal o artigo 79,
inciso II, da Lei 8666/1993. despachos e despachos e demais
elementos constantes no processo administrativo em epígrafe.

OBJETO DA RESCISÃO Rescisão do Contrato Administrativo n° 30/2013 firmado em

28/006/2013 com a empresa Sr. Max Pacheco Alencar, cujo
objeto é a locação comercial localizado na Travessia da
Passagem, n° 137, Centro, São Luís/MA.

VALOR DO CONTRATO R$ 25.598,00 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais)

VIGÊNCIA O presente Contrato entrará' cm vigor na data de sua assinatura e
findará em 31/12/15, observado o princípio da anualidade, ou
assim que o fornecimento de todos os equipamentos de
informática e mobiliário forem concluídas. Condicionada sua

eficácia à publicação no Diário Oficial do Município, sem
prejuízo da garantia de fabricação e da assistência técnica gratuita
durante o período da garantia.

DATA DA ASSINATURA DA RESCISÃO 12/01/2016

PORTARIA N.° 005/2016-GAB/SEMUSC DE 01 DE MARÇO DE 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM
CIDADANIA DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MA, no uso de suas
atribuições legais,

RESOLVE:

Designar o Secretário Adjunto Administrativo e Financeiro, HERYCO

OLIVEIRA COQUEIRO, matrícula n° 202980-2, a competência para responder pelo

cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA, símbolo

DAS, durante o impedimento legal do titular relativo ao I° período aquisitivo de

férias compreendido entre os dias 01 a 15 de março de 2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura;

Dê-se ciência;

Publique-se e cumpra-se.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

PORTARIA N° 0828 de 22 de outubro de 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE SÃO 
LUÍS, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a reformulação operacional e visual, ora em implantação 
no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de São Luis;

CONSIDERANDO a necessidade de definir o layout e a padronização dos 
ônibus que passarão a operar no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de São Luis.

Art. 1o. Definir o layout externo e a padronização das cores a serem 
empregadas nos ônibus, que irão operar no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
São Luis, bem como a forma de codificação e programação visual dos veículos.

Art. 2o. A padronização de cores obedecerá às especificações técnicas, 
sendo referenciais de tonalidade as tintas a base de poliuretano -  PU

Cores Predominantes:- CINZA NEVOA / 95 - VW  9441 GLAS-PU
AZUL 5497 - MBB 1229 GLAS-PU

Cores dos Detalhes:- PRETO -  BLACK 7725-12
B R A N C O -W H IT E  7725-10

Art. 3o. O layout externo obedecerá ao previsto nos anexos I e II desta 
Portaria.

RESOLVE:

Av. Daniel de La Touche, n° 400 -  Ipase -  CEP. 65.061.020 -  São Luís/M a



ANEXO I - A DA PORTARIA N° 828/2015 DE 22/10/2015 - LAYOUT EXTERNO DO VEICULO



ANEXO II DA PORTARIA N° 828/2015 DE 22/10/2015 - DETALHAMENTO TÉCNICO

m W KM  Setas padráo RJ
COR: AZUL 5497 MBS 1229 GLAS.-PU 

■ ■ i  •  Dimensões: 23x23 px

SIT São Luis
Sistema Integrado de Transporte
SIT.
Fonte Afiai. 12, negrito. centralizado 
Sáo Luis.
Fonte Arial. 10, negrito, centralizado 
Sislema Integrado de Transporte:
Fonte Axial. 12, normal, centralizado 
COR: AZUL 5497 MBB 1229 GLAS.-PU

27-205 (EXEMPLO)
N" da frota lateral 
Fonte. Arial. 23, negrito 
COR: BLACK 7725-12 
Fundo: retângulo.
Dimensões: 72x21 px 
NÚMEROS: BLACK 7725-12 
Cor: WHITE 7725-10 {FUNDO)

27-205 (EXEMPLO)
N" da frota dianteira 
Fonte. Ariaí. 11. negrilo.
Números. BLACK 7725-12 
Cor: WHITE 7725-10 {FUNDO) 
Dimensões: 37x11 px

27-205 (EXEMPLO)
N" da frota traseira 
Fonte. Arial. 9.5. negrito 
Fundo: retângulo 3x186 
Dimensões: 29x9 px 
NÚMEROS: BLACK 7725-12 
Cor: WHITE 7725-10 (FUNDO)

Cor predominante:
CINZA NEVOA 95 VW9441 GLAS.-PU

ENTRADA
SAÍDA
Fonte Arial. 12, negrito, cenualizac 
COR: WHITE 7725-10

Cor dos delalhes.
AZUL 5497 MBB 1229 GLAS.-PU

Empresa
Nome da empresa lateral 
Fonte. Arial. negrilo. 10,
Cor: AZUL 5497 MBB 1229 GLAS.-Pl

Fabricação: 2015
Operação: 11/2015 Logo da Empresa (Cor sorc*o
Fonte Arial. 12, negritD. Dimensões: 27x13 px
Cor: AZUL 5497 MBB 1229 GLAS.-PU

V Brasão Prefeitura de São Luís 
Dimensões: 40x62 px

Acessibilidade
Dimensões 27x29 px

PREFEITURA DE

São Luis
PREFEITURA DE.
Fonte Arial. 10, negrito, centralizado 
São Luis.
Fonte Arial. 20, negrito, centralizado 
Cor: AZUL 5497 MBB 1229 GLAS.-PU

* medidas encontram-se em pixels


