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da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, 
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento 
em questão da forma requerida, ficando condicionada a efetiva-
ção da transferência desde que cumpridas às demais exigências 
e formalidades;

II - Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transfe-
rência referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, 
de 05 de maio de 2008;

III - O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) 
dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do 
presente.

6020.2019/0003374-2 - Táxi: alvará de estacionamen-
to - transferência

Despacho deferido
Interessado: ARMANDO OLIVEIRA DE JESUS 
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento n.º 

020.304-20.
DESPACHO:
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTD, cumpridas todas as formali-
dades legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, 
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento 
em questão da forma requerida, ficando condicionada a efetiva-
ção da transferência desde que cumpridas às demais exigências 
e formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2018/0004478-5 - Táxi: ponto de táxi - sinali-
zação

Despacho deferido
Interessado: GUERMAN RIBEIRO GABIAN 
Assunto: Ressinalização horizontal e vertical do Ponto de 

Taxi nº 1805 - Rua Odete Tobias Marino - Shopping Interlagos 
- Santo Amaro.

DESPACHO: 
I - Considerando que o Ponto de Táxi nº 1805, localizado 

na Rua Odete Tobias Marino, foi ressinalizado conforme Projeto 
Numenc 915-0036/19-0, DEFIRO o pedido do interessado.

II - Publique-se e, após, arquive-se.
6020.2019/0003657-1 - Táxi: alvará de estacionamen-

to - transferência
Despacho deferido
Interessado: GERMANA LEAL DA CRUZ 
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento nº 

017.840-21.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTP-AJ e do DTD deste Departa-
mento de Transportes Públicos, cumpridas todas as formalida-
des legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
nos termos da Alínea &ldquo;C&rdquo; do Artigo 20 da Lei 
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO 
o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em 
questão da forma requerida, ficando condicionada a efetivação 
da transferência desde que cumpridas às demais exigências e 
formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2019/0002968-0 - Táxi: alvará de estacionamen-
to - transferência

Despacho deferido
Interessado: PAULO MESSIAS BERNARDINO 
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento nº 

016.426-26.
DESPACHO: 
I - Ante os elementos de convicção que instruem o pre-

sente, em especial manifestação do DTP-AJ e do DTD deste 
Departamento de Transportes Públicos, cumpridas todas as 
formalidades legais e regulamentares exigidas para este proce-
dimento, nos termos da Alínea &ldquo;C&rdquo; do Artigo 20 
da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, 
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento 
em questão da forma requerida, ficando condicionada a efetiva-
ção da transferência desde que cumpridas às demais exigências 
e formalidades;

II - Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transfe-
rência referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, 
de 05 de maio de 2008;

III - O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) 
dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do 
presente.

6020.2019/0005202-0 - Táxi: alvará de estacionamen-
to - transferência

Despacho deferido
Interessado: JOÃO BATISTA MARTINHO DE CILLO 
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento n.º 

032.663-20.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTD, cumpridas todas as formali-
dades legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, 
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento 
em questão da forma requerida, ficando condicionada a efetiva-
ção da transferência desde que cumpridas às demais exigências 
e formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2019/0002129-9 - Táxi: alvará de estacionamen-
to - transferência

Despacho deferido
Interessado: TERESA APARECIDA SILVERIO DE OLIVEIRA 
Assunto: TRANSFERÊNCIA DE ALVARÁ DE ESTACIONA-

MENTO nº 028.959-27, por óbito. 
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTP-AJ e do DTD deste Departa-
mento de Transportes Públicos, cumpridas todas as formalida-
des legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
nos termos da Alínea &ldquo;C&rdquo; do Artigo 20 da Lei 
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO 
o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em 
questão da forma requerida, ficando condicionada a efetivação 
da transferência desde que cumpridas às demais exigências e 
formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

DESPACHO:
I - Ante os elementos de convicção carreados ao 

processo,de acordo com a Portaria n.º 076/2019 - DTP.GAB, 
em especial o parecer técnico da Divisão de Inspeção e Fisca-
lização - DIF , DEFIRO o pedido de homologação do veículo 
Marca HONDA, Modelo ACCORD, Versão TOURING, Código 
DENATRAN 108665 - para que possa ser utilizado na prestação 
de Serviço de Transporte Individual de Passageiros - Modalidade 
Táxi, nas Categorias, COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL, 
PRETO e LUXO, no Município de São Paulo;

II - Publique-se, encaminhe-se ao DTP.GAB-Protocolo e, em 
seguida, ao DTP-DTD para as providências de estilo. Após, ao 
DTP-DIF para conhecimento e anotações cabíveis;

III - Por fim, ao arquivo.
6020.2019/0006289-0 - Táxi: alvará de estacionamen-

to - transferência
Despacho indeferido
Interessado: NIVALDO DANTAS DE CARVALHO 
Assunto: Solcita Transferência do Alvará nº 022.320-22.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos que instruem o processo e o parecer 

do DTD, INDEFIRO a solicitação inicial por desistência do 
interessado.

II - Publique-se. Após ao DTD para ciência e providências 
cabíveis.

III- Por fim, arquive-se.
6020.2019/0000612-5 - Táxi: alvará de estacionamen-

to - transferência
Despacho indeferido
Interessado: JOSE CIPRIANO
Assunto: Transferência de Alvará de Táxi Preto.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos que instruem o processo e o parecer 

do DTD, INDEFIRO a solicitação inicial por pedido de desis-
tência.

II - Publique-se. Após ao DTD para ciência e providências 
cabíveis.

III- Por fim, arquiva-se.
6020.2019/0004325-0 - Táxi: alvará de estacionamen-

to - caducidade/renovação
Despacho deferido
Interessado: OLGA GOMES DA SILVA NUNES 
Assunto: Solicita reativação do Alvará de Estacionamento 

nº 031.586-24.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção carreados ao presente, 

em especial a manifestação do DTP/AJ e o parecer do DTD, 
DEFIRO o pedido de reativação do Alvará de Estacionamento nº 
031.586-24, para evitar caducidade até concluir o Processo de 
Transferência de Alvará;

II- Publique-se, após ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2019/0003016-6 - Táxi: alteração de categoria 

comum para luxo
Despacho deferido
Interessado: MARCELO SANCHES MEDINA 
Assunto: Troca de categoria de táxi comum para luxo com 

opção para o ponto nº 1032, 1024 ou 1027.
DESPACHO: 
I - Ante os elementos de convicção carreados ao presente 

Processo Administrativo, DEFIRO a solicitação pleiteada pelo Sr. 
Marcelo Sanches Medina - CONDUTAX 175.605-35, autorizan-
do sua inclusão no Ponto Privativo de Táxi nº 1027, Categoria 
Luxo, situado na Rua Quintana.

II - O condutor terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data de publicação deste ato no 
Diário Oficial da Cidade, para efetivar a inclusão no ponto 1027. 
Se não o fizer, isso implicará no arquivamento deste processo 
por abandono.

III - Publique-se, após arquive-se.
6020.2019/0004863-4 - Táxi: alvará de estacionamen-

to - transferência
Despacho deferido
Interessado: ANTERO LUIZ SANCHES 
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento n.º 

022.672-25.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTD, cumpridas todas as formali-
dades legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, 
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento 
em questão da forma requerida, ficando condicionada a efetiva-
ção da transferência desde que cumpridas às demais exigências 
e formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, 
a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presen-
te. 6020.2019/0002561-8 - Transportes públicos: autoriza-
ção de baixa de veículo

Despacho deferido
Interessado: EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ 
Assunto: Solicita baixa da motocicleta de placas EJN-0966, 

sem apresentação da mesma.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos que instruem o processo, em especial 

o parecer do DTD, DEFIRO o requerimento inicial;
II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 

eventualmente cabíveis;
III- Por fim, ao arquivo.
6020.2019/0002962-1 - Táxi: alvará de estacionamen-

to - transferência
Despacho deferido
Interessado: ANTONIO BENEDITO COELHO 
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento n.º 

026.425-22.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTD, cumpridas todas as formali-
dades legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, 
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento 
em questão da forma requerida, ficando condicionada a efetiva-
ção da transferência desde que cumpridas às demais exigências 
e formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2019/0002884-6 - Táxi: alvará de estacionamen-
to - transferência

Despacho deferido
Interessado: TEREZINHA MARIA DA SILVA FERNANDES 

LIMA.
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento nº 

010.309-22.
DESPACHO: 
I - Ante os elementos de convicção que instruem o pre-

sente, em especial manifestação do DTP-AJ e do DTD deste 
Departamento de Transportes Públicos, cumpridas todas as 
formalidades legais e regulamentares exigidas para este proce-
dimento, nos termos da Alínea &ldquo;C&rdquo; do Artigo 20 

 PORTARIA SMT.GAB Nº 116, DE 30 DE AGOSTO 
DE 2019

 EDSON CARAM, Secretário Municipal de Mobilidade e 
Transportes no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 57.867, de 12 de setembro de 2017;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201 da Lei nº 8.989, 
de 29 de outubro de 1979, alterado pela Lei nº 13.519, de 6 de 
fevereiro de 2003, e o disposto no Decreto nº 43.233, de 22 de 
maio de 2003,

RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão de Apuração Preliminar com-

posta pelos seguintes servidores:
I – Vagner Bernardo Maria, R.F. nº 857.170-8;
II – Renata Elaine Vieira da Silva, R.F. nº 696.416-8;
III – Josiane da Costa Franco, R.F. nº 857.515-1.
Parágrafo único. A presidência será exercida pelo primeiro 

nomeado e será secretariado pela última nomeada.
Art. 2º Comissão ora designada procederá à apuração dos 

fatos e eventuais responsabilidades, relativamente ao contido 
no processo administrativo nº 6067.2019/0009170-6, devendo 
apresentar o relatório conclusivo sobre o apurado no prazo de 
20 (vinte) dias.

Parágrafo único. Os pedidos de dilação serão apreciados 
por meio de despacho.

Art. 3º Para o cabal cumprimento de suas atribuições, a 
Comissão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados, 
levantamentos e informações, bem como examinar registros e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

 

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC 
DESPACHOS: LISTA 2019-2-160

DEPARTAMENTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARIO
ENDERECO: RUA SUMIDOURO,740
PROCESSOS DA UNIDADE SMT/DSV/1
2011-0.201.443-1 SHOPPING CENTER MOOCA EMPRE-

END. IMOBILIARIO S/A
DEFERIDO
TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DEFINITIVO DE 

OBRAS REFERENTE A CERTIDAO DE DIRETRIZES NO. 081/11 
EMITIDO.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 415

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANS-
PORTES

ENDERECO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 7123
6020.2019/0005131-7 - Táxi: alvará de estacionamen-

to - transferência
Despacho deferido
Interessado: ALEX JOÃO BARBOSA
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento n.º 

021.688-20. 
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTD, cumpridas todas as formali-
dades legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, 
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento 
em questão da forma requerida, ficando condicionada a efetiva-
ção da transferência desde que cumpridas às demais exigências 
e formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2019/0005100-7 - Táxi: alvará de estacionamen-
to - transferência

Despacho deferido
Interessado: JOSE AMORIM 
Assunto: Transferência de Alvará de Estacionamento n.º 

029.015-28.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTD, cumpridas todas as formali-
dades legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, 
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento 
em questão da forma requerida, ficando condicionada a efetiva-
ção da transferência desde que cumpridas às demais exigências 
e formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2019/0005169-4 - Táxi: alvará de estacionamen-
to - transferência

Despacho deferido
Interessado: ANA MARIA VECCHI GAVIOLI 
Assunto: Transferência de Alvará nº 018.108-20, por Óbito.
DESPACHO: 
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial manifestação do DTP-AJ e do DTD deste Departa-
mento de Transportes Públicos, cumpridas todas as formalida-
des legais e regulamentares exigidas para este procedimento, 
nos termos da Alínea &ldquo;C&rdquo; do Artigo 20 da Lei 
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO 
o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em 
questão da forma requerida, ficando condicionada a efetivação 
da transferência desde que cumpridas às demais exigências e 
formalidades;

II- Publique-se. Após, ao DTD para efetivação da transferên-
cia referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 
05 de maio de 2008;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2019/0006959-3 - Táxi: ponto de táxi - transfe-
rência de condutores

Despacho deferido
Interessado: REGINALDO TADEU DOS SANTOS e JOSE 

VELOSO MACEDO.
Assunto: Permuta de ponto entre taxistas dos pontos 955 

e 2270.
DESPACHO: 
I - Considerando o disposto no Artigo 1º do Decreto 

43.810/2003 que regulamentou o Art. 30 da Lei Municipal 
7329/1969, DEFIRO a presente solicitação e assim, autori-
zo os taxistas Sr. Reginaldo Tadeu dos Santos - CONDUTAX 
227.705-34, lotado no ponto nº 955 e o Sr. Jose Veloso Macedo 
- CONDUTAX 121.901-36, lotado no ponto de táxi nº 2270 a 
efetivarem a permuta entre os pontos. 

II - Os condutores terão prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados a partir da data de publicação deste ato no 
Diário Oficial da Cidade, para efetivarem a permuta. Se não o fi-
zerem implicará no arquivamento deste processo por abandono.

6020.2019/0006418-4 - Homologação de veículos 
para transportes públicos

Despacho deferido
Interessado: CLEBER MICHELAN 
Assunto: Pedido de homologação do veículo Marca HON-

DA, Modelo ACCORD, Versão TOURING, Código DENATRAN 
108665 - para que possa ser utilizado na prestação de Serviço 
de Transporte Individual de Passageiros - Modalidade Táxi, em 
todas as categorias, no Município de São Paulo.

4.2 Aprovação da Resolução nº 19, que altera os art. 10, 
caput e §§1º e 2º ,13, parágrafo único, e 14 da Resolução nº 16, 
de 07 de julho de 2017, que regulamenta os requisitos mínimos 
exigidos para cadastramento de condutores nas Operadoras de 
Tecnologia de Transporte Credenciadas – OTTCs para explora-
ção de atividade econômica privada de transporte individual de 
passageiros e altera a Resolução nº 09/2016.

5 Encerramento
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

11.h00min, lavrando-se a presente ata de reunião que passa a 
ser assinada pelos membros do CMUV.

IRINEU GNECCO FILHO
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes Substituto
Presidente do Comitê Municipal de Uso Viário (CMUV)
CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
Membro do Comitê Municipal de Uso Viário (CMUV)
MARCOS RODRIGUES PENIDO
Secretário Municipal de Serviços e Obras
Membro do Comitê Municipal de Uso Viário (CMUV)
SILVANA LÉA BUZZI
Secretária Municipal de Desestatização e Parceiras Substituta
Membro do Comitê Municipal de Uso Viário (CMUV)
DANIEL ANNENBERG
Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia
Membro do Comitê Municipal de Uso Viário (CMUV)
JULIO SEMEGHINI
Secretário do Governo Municipal
Membro do Comitê Municipal de Uso Viário (CMUV)
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ 

MUNICIPAL DO USO DO VIÁRIO (CMUV), INSTITUÍDO PELO 
DECRETO Nº 56.981/16, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

1. Data, hora e local
Realizada aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e 

dezoito, na sala de reuniões da Secretaria de Governo Munici-
pal, no 5º andar do prédio da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
no Viaduto do Chá, nº 15, Centro, São Paulo, CEP 01002-020, 
às 15h:00min.

2. Convocação e presença
Foram convocados os membros do Conselho Municipal 

de Uso do Viário – CMUV, instituído pelo Decreto Municipal nº 
56.981, de 10 de maio de 2016.

Presenças:
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, Irineu 

Gnecco Filho;
Secretário Municipal de Serviços e Obras, Marcos Penido;
Secretário Municipal de Desestatização e Parcerias, Wilson Poit;
Secretário de Governo Municipal, Julio Semeghini;
Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel 

Annenberg;
Secretário Municipal das Prefeituras Regionais, Cláudio 

Carvalho;
Secretário Municipal de Fazenda,Caio Megale;
3. Ordem do dia
a) Pedido de Credenciamento – M2 Soluções em Enge-

nharia Ltda.
A seguir, foi dada ciência do pedido de credenciamento 

com Operadora de Tecnologia de Transporte feito pela M2 Solu-
ções em Engenharia Ltda.

Após a exposição da área técnica em relação ao cumpri-
mento dos requisitos trazidos pelo art. 4º da Resolução nº 17, 
de 12 de dezembro de 2017, bem como da publicação do refe-
rido credenciamento, em virtude da inauguração de 25 (vinte e 
cinco) estações no dia 30.01.2018, em Pinheiros, e da necessi-
dade da obtenção das autorizações necessárias à operação, nos 
termos do art. 6º da referida Resolução.
 A documentação de credenciamento da OTTC 
encontra-se anexada no processo SEI 2018.6020/0000035-4.

Assim, os membros do colegiado, entendendo cumpridos os 
requisitos previstos na Resolução nº 17, de 12 de dezembro de 
2018, referendaram a decisão do Presidente do Comitê Munici-
pal de Uso do Viário e aprovaram o credenciamento da empresa 
M2 Soluções em Engenharia Ltda, com base no art. 28, §2º, do 
Decreto nº 56.981, de 10 de maio de 2016, c.c. art. 3º, §3º, da 
Resolução 17, de 12 de dezembro de 2017.

b) Deliberação sobre a alteração do art. 15 do Decreto nº 
56.981, de 10 de maio de 2016

Abertos os trabalhos, os membros do colegiado foram 
informados do teor da nova reunião realizada no Gabinete 
do Prefeito Municipal de São Paulo com os motoristas de 
aplicativos, na qual foi novamente discutida a questão relativa 
ao tempo de fabricação dos veículos que prestam serviços de 
transporte individual de passageiros.

Em relação à pauta tratada na referida reunião, foi dada 
ciência sobre a proposta de alteração do tempo de fabricação 
do veículo, a fim de que se permita a operação de veículos que 
possuam 08 anos de fabricação.

Dessa forma, por conta da necessidade de adequação da 
normatização relativa a esta nova regra acima, foi proposta a 
alteração do art. 15 do Decreto nº 56.981, de 10 de maio de 
2016, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15. ................................................................................
VI - operar veículo motorizado com, no máximo, 8 (oito) 

anos de fabricação.” (NR)
“§2º REVOGADO.” (NR)
Assim, houve a aprovação dos membros do colegiado 

em relação à sugestão de alteração do art. 15, do Decreto nº 
56.981, de 10 de maio de 2016, nos termos propostos.

4. Deliberações
4.1 Aprovação do credenciamento da empresa M2 Soluções 

em Engenharia Ltda. como OTTC para prestação dos serviços 
de compartilhamento de bicicletas, conforme art. 28, §2º, do 
Decreto nº 56.981, de 10 de maio de 2016, c.c. art. 3º, §3º, da 
Resolução 17, de 12 de dezembro de 2017;

4.2 Aprovação da proposta de alteração do art. 15 do De-
creto nº 56.981, de 10 de maio de 2016.

5 Encerramento
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

16h00min, lavrando-se a presente ata de reunião que passa a 
ser assinada pelos membros do CMUV.
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1 Disponível em https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/

economia/industria/pia/empresas/srmpiaempresa.pdf; acesso 
em novembro de 2016.
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