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LEI N.0 5.769, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1960 

Proibe a abertura e o funcionamento 
de estações rodoviárias, depósitos de 
passageiros e de bagagens ou estabe· 
Iccimentos similares, a existência de 
pontos iniciais, terminais, agências ou 
habituais, de veículos ou emprêsas de 
transportes coletivos para linhas· de 
natureza mternacional, interestadual 
ou intermunicipal, na primeira zona 
(zona central), e ruas que lhe são equi
paradas, e dá outras providências. 

Adhemar Pereira de Barros, Prefeito do Município ele São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Mu
nicipal, em sessão de 2 de dezembro de 1960, decretou e eu promulgo a se
guinte lei: 

Art. 1.0 - Na primeira zona, ou zona central, e nas ruas que. lhe são equi
paradas, não serão permitidos a abertura e o funcionamento de estações ro
doviárias, depósitos de passageiros e de bagagens ou estabelecimentos simi
lares, nem a existência de pontos iniciais, terminais ou agências habituais, 
de vei.culos ou emprêsas ele transportes coletivos para as linhas de natureza 
internacional, interestadual ou intermunicipal. 

Parágrafo único - São expressamente excluídas das disposições desta lei 
as viagens chamadas de excursão ou de turismo, desde que realizadas em 
caráter esporádico ou eventual, com destino certo, antecipadamente fixado 
pelos interessados, quando o veiculo de transporte coletivo pertencer ou 
tiver sido fretado por entidades ou pessoas físicas que o ocupem perfazendo 
um grupo, que embarque ou desembarque em seu próprio enderêço residen-
cial, comercial, social ou profissional. ' 

Art. 2.0 - A permissão para abertura e funcionamento de estações rodo
viárias, depósitos de passageiros e bagagens, estabelecimentos similares, bem 
como, pontos iniciais ou habituais, só será concedida desde que tais estabe
lecimentos sejam especialmente construidos com os requisitos indispensáveis 
de confôrto, segurança, higiene e proteção ao pú!Jlico, sendo permitida a uti
lização de vias ou logadouros públicos apenas para desembarque de passa
geiros, respeitando um ráio mínimo de dois mil metros entre dois estabele
cimentos dos já citados no artigo 1.0 desta lei. 

§ 1.0 - São excluídas das disposições dêste artigo as viagens para loca
lidades cuja distância desta Capital não ultrapasse a 40 (quarenta) quilô
metros e nas quais as passagens sejam cobradas no próprio veiculo, bem 
como, as agências localizadas fóra da primeira zona ou zona central, e em 
ruas que lhe são equiparadas, já em funcionamento regular nesta data, desde 
que as mencionadas agências estejam dotadas de requisitos mínimos indis
pensáveis de confôrto, segurança, higiene e proteção ao público e não criem 
condições desfavoráveis ao trânsito do local onde estão situadas. 

§ 2.0 - As emprêsas cujas linhas se enquadrem nas exceções previstas 
deverão construir ou ampliar seus abrigos para proteger seus usuários, man
tendo-os em bôas condições de higiene. 

§ 3.0 
- As calçadas ou passeios públicos que dão acesso às agências ou 

estações rodoviárias deverão possuir, obrigatóriamente, abrigos amplos e ade
quados, construidos pelos interessados e devidamente aprovados pelas auto
ridades competentes, visando completa proteção aos seus usuários, sendo 
proibida qualquer forma de comércio no seu interior. 

Art. 3.0 - O Prefeito Municipal entrará em entendimentos com as auto
ridades estaduais e federais que couberem, visando à coordenação que fôr 
necessária para a perfeita execução desta lei e sua fiscalização, dentro das 
respectivas competências, podendo estabelecer acôrdos ou convênios que 
sejam indicados. 

Art. 4.0 - Aos infratores da presente lei será aplicada pelo serviço muni
cipal competente a multa de Cr$500.000,00 (quinhentos ~1 cruzeiros), men
sais, sem prejuízo das providências legais cabíveis para o fechamento ou ces
sação efetiva das atividades proibidas nos têrmos do artigo 1.0 • 

Art. 5.0
- As licenças expedidas para o funcionamento na primeira zona 

ou zona central e nas ruas que lhe são equiparadas, de estabelecimentos ou 
emprêsas que desenvolvam atividades previstas no artigo 1.0 , em vigor para 
o ano de 1960, não mais serão renovadas, expirando-se o prazo de seu venci
mento impreterivelmente em 31 de janeiro de 1961. 

Art. 6.0 
- A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de São Paulo, aos 14 de dezembro de 1960, 407.0 

da fundação de São Paulo. - O Prefeito, Adhemar Pereira de Barros- O 
Secretário de Negócios Internos e Jurídicos, Rui de Arruda Camargo - O 
Secretário de Finanças, José Soares de Souza - O Secretário de Obras, 
Reinaldo Canto Pereira - O Secretário de Higiene, Martinho Di Ciero. 

Publicada na Diretoria do Departamento do Expediente e do Pessoal, da 
Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos, em 14 de dezembro de 1960 - O 
Diretor, Hedair Labre França. 




