Diário Oficial

PODER
Executivo
SEÇÃO I

Estado de São Paulo
Geraldo Alckmin - Governador
Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi 4.500 Morumbi São Paulo CEP 05650- 905 tel: 2193-8000
Volume 127 • Número 115 • São Paulo, quinta-feira, 22 de junho de 2017 www.Imprensaoficial.com.br.
TRANSPORTES METROPOLITANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução STM-50, de 4-7-2017
Dispõe sobre os efeitos da Resolução
STM 009, de 05-01-2017

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com fundamento no Decreto 49.752,
de 04-07-2005,
Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo
Interno 2240/SP, nos autos do Processo 0011208-31.2017.3.00.0000, deferindo o
pedido de suspensão dos efeitos da decisão judicial proferida em 06-01-2017, que
havia suspendido a transferência livre nos Terminais Metropolitanos de Diadema,
Piraporinha e São Mateus,
Resolve:
Artigo 1º - A Resolução STM 009, de 05-01-2017, cujo texto consta do Anexo que
integra esta Resolução, terá os seus efeitos retomados a partir da zero hora do dia 9
de julho de 2017.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO:
“Resolução STM 009, de 05-01-2017
Extingue a transferência livre nos Terminais
Metropolitanos de Diadema, Piraporinha e
São Mateus.
O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com fundamento no Decreto 49.752,
de 04-07-2005,
Considerando ter expirado o convênio entre a Secretaria de Transportes do
Município de Diadema e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S/A - EMTU/SP (EMTU 010/2009)
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Considerando as novas atividades assumidas pela Concessionária METRA Sistema Metropolitano de Transportes Ltda, no que tange i) à execução dos serviços
correspondentes às funções de substituição, conservação, manutenção preventiva e
corretiva da rede aérea de energia elétrica e dos equipamentos do Corredor
Metropolitano São Mateus/Jabaquara e de sua extensão Diadema/Morumbi,
abrangendo a fiação aérea, estações transformadoras e retificadoras, chaves
seccionadoras, postes, tirantes e chaves; ii) implantação e operação do Centro de
Controle de Energia - CEE; iii) execução dos serviços relativos à comercialização,
distribuição e controle do vale transporte e, iv) desenvolvimento e implantação do
sistema de controle de oferta, resolve:
Artigo 1º - Extinguir a Transferência Livre nos Terminais Metropolitanos de Diadema
e Piraporinha, entre o conjunto de linhas troncais do Corredor São
Mateus/Jabaquara, operadas pela METRA - Sistema Metropolitano de Transportes
Ltda, sob gerenciamento da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S/A - EMTU/SP e o conjunto de linhas municipais de Diadema, gerenciadas
pela Secretaria de Transportes de Diadema, observadas as formalidades
pertinentes:
§ 1º - O acesso de passageiros na área paga intermunicipal nos Terminais
Metropolitanos de Diadema e Piraporinha provenientes das linhas municipais de
Diadema passam a ser tarifados.
§ 2º - O valor da Tarifa de Acesso na área paga intermunicipal nos terminais de que
trata o “caput” deste artigo será de R$ 1,00 (um real), paga através do Cartão BOM.
§ 3º - Aos usuários do Bilhete Escolar fica assegurado o benefício de 50% no valor
da tarifa de acesso na área paga intermunicipal dos Terminais a que se refere o
parágrafo anterior.
Artigo 2º - Extinguir a Transferência Livre no Terminal Metropolitano de São Mateus
entre o conjunto de linhas troncais do Corredor São Mateus/Jabaquara, operadas
pela METRA - Sistema Metropolitano de Transportes Ltda, sob gerenciamento da
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU/SP e o
conjunto de linhas municipais de São Paulo, gerenciadas pela São Paulo
Transportes - SPTrans, observadas as formalidades pertinentes.
§ 1º - O acesso de passageiros na área paga intermunicipal no Terminal
Metropolitano de São Mateus provenientes das linhas municipais de São Paulo
passam a ser tarifados.
§ 2º - O valor da Tarifa de Acesso na área paga intermunicipal no terminal de que
trata o “caput” deste artigo será de R$ 1,00 (um real), paga através do Cartão BOM.
§ 3º - Aos usuários do Bilhete Escolar fica assegurado o benefício de 50% no valor
da tarifa de acesso na área paga intermunicipal do Terminal a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 4º - A concessionária operadora do Corredor Metropolitano de Trólebus São
Mateus/Jabaquara, deverá realizar campanha de esclarecimentos a todos os
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usuários desta integração, bem como implantar facilidades na aquisição do cartão
BOM no terminal.
Artigo 3º - O benefício de 50% concedido ao usuário do bilhete escolar será aplicado
às Tarifas de Acesso. A
rtigo 4º - A Concessionária operadora do Corredor Metropolitano de Trólebus São
Mateus/Jabaquara, deverá manter afixado em local de fácil visualização os valores
das tarifas.
Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir da zero hora do dia 08-01-2017,
exceto para a Tarifa de Acesso de que trata o artigo 2º, que vigorará a partir da zero
hora do dia 15-01-2017.
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