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“Dispõe sobre as tarifas relativas 
ao Terminal Rodoviário de São 
Sebastião.” 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito municipal de São 

Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º. Os valores das tarifas de embarque devidas pela 

utilização do Terminal Rodoviário de São Sebastião passam a ser os seguintes: 

 
I – No transporte intermunicipal de: 
 
a) curta distância (até 70 km): R$ 1,00 (um real); 

b) média distância (acima de 70 km até 120 km): R$ 2,00 (dois 

reais); 

c) longa distância (acima de 120 km): R$ 3,00 (três reais). 

 

II – No transporte interestadual de: 

a)  média distância (até 500 km): R$ 3,50 (três reais e cinquenta 

centavos); 

b) longa distância (acima de 500 km): R$ 4,00 (quatro reais) 

 
Parágrafo 1º - A arrecadação dos valores fixados será feita pelas 

empresas de ônibus que operam no terminal quando da venda das passagens de 
transporte aos usuários. 

 
Parágrafo 2º - Caberá às empresas de ônibus: 
 
a) apurar semanalmente os valores arrecadados das tarifas de 

embarque, do período de segunda-feira a domingo, produzindo um demonstrativo do 
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qual conste a quantidade de passagens comercializadas discriminadas por destino, a 
numeração dos respectivos bilhetes, o valor unitário da tarifa de embarque arrecadada 
e seu correspondente somatório; 

 
b) efetuar o depósito integral das tarifas de embarque, apuradas 

conforme a alínea anterior, até a quarta-feira da semana seguinte à do período de 
apuração, em conta específica indicada pelo Departamento de Finanças da Prefeitura 
Municipal; 

 
c) remeter à Administração do Terminal Rodoviário, até a sexta-feira 

seguinte ao depósito das tarifas de embarque, o respectivo comprovante bancário 
acompanhado do demonstrativo de que trata a alínea “a” deste parágrafo. 

 
Parágrafo 3º - Os demonstrativos e os seus respectivos comprovantes 

de depósitos serão conferidos pela Administração do Terminal Rodoviário, que os 
manterá em arquivo próprio e, posteriormente, enviará cópia dos depósitos para o 
Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal a fim de serem conferidos com os 
extratos bancários." 

 
Artigo 2º - Fica instituída a Tarifa de Utilização do Guarda-Volumes, 

no valor de R$3,00 (três reais), por volume e por dia de utilização. 

 
Parágrafo 1º - A arrecadação dos valores de que trata o caput deste 

artigo será feita pela Administração do Terminal Rodoviário, através de cobrança em 
espécie de cada usuário. 

 
Parágrafo 2º - Caberá à Administração do Terminal Rodoviário: 
 
a) apurar semanalmente os valores arrecadados das tarifas de 

utilização do guarda-volumes, do período de segunda-feira a domingo, produzindo um 
demonstrativo do qual conste a quantidade de volumes guardados, a numeração dos 
respectivos bilhetes, o valor unitário da tarifa e seu correspondente somatório 
arrecadado; 

 
b) efetuar o depósito integral das tarifas de utilização do guarda-

volumes, apuradas conforme a alínea anterior, até a quarta-feira da semana seguinte à 
do período de apuração, em conta específica indicada pelo Departamento de Finanças 
da Prefeitura Municipal; 
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Artigo 3º - As tarifas previstas neste decreto serão reajustadas 

anualmente com base na variação do IPCA, nos termos do que dispõe a Lei n.º 

1450/2000, conforme as alterações estatuídas pela Lei n.º 1971/2009. 

 
Artigo 4º - Fica revogado o Decreto nº 2.926, de 09 de junho de 2004, 

bem como as demais disposições em contrário. 

 
Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

  
                            São Sebastião, 21 de março de 2014. 

  

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito  
 

 

 

 

 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra 
 
 
 

 


