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“Dispõe sobre cobrança dos custos 
operacionais em eventos no sistema viário”. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São Sebastião, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei: 

 

Artigo 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a ressarcir-se pelos custos 
operacionais de serviços prestados por intermédio do DITRAF – Divisão de Tráfego, relativos 
à operação do sistema viário, decorrentes da realização de eventos, especialmente daqueles 
que interferirem ou interromperem a livre circulação de veículos e pedestres  ou colocar em 
risco sua segurança. 

§ 1º – O recolhimento do valor devido se dará mediante guia própria, previamente 
à ocorrência do evento, sem o que não se expedirá autorização para sua realização. 

§ 2º – Os eventos ocorridos sem prévia autorização e que exigirem, por medidas de 
garantia da segurança e mobilização de pessoas e bens, ficarão sujeitos ao 
posterior pagamento. 

§ 3°- Os preços relativos à prestação desses serviços poderão ser reajustados 
anualmente, de acordo com a variação do INPC – Índice Nacional de Preço ao 
Consumidor. 

Artigo 2° - Excetuam-se do pagamento do preço correspondente aos custos 
operacionais e dos valores referentes aos equipamentos de sinalização utilizados, os eventos 
exclusivamente de caráter: 

I- Religioso. 
 

II- Político-partidário. 
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III- Social, quando promovido por entidade declarada de utilidade pública. 

IV- Manifestações públicas, por meio de passeatas, desfiles ou concentração 
popular que tragam expressão pública de opinião sobre determinado fato. 

V- Manifestações de caráter cívico de notório reconhecimento social. 

Artigo 4°- O recolhimento do valor correspondente aos serviços prestados pela 
Divisão de Tráfego – DITRAF, não dispensa os promotores do evento, de outras providências 
junto aos demais órgãos públicos, e nem os exime da reparação de eventuais  danos causados  
a bens públicos, decorrente da atividade realizada. 

Artigo 5°- Considera-se evento para os efeitos desta lei toda e qualquer atividade 
que interfira nas condições de normalidade das vias do município, perturbando ou 
interrompendo a livre circulação de pedestres e ou veículos, ou que coloquem em risco a 
segurança das pessoas e bens. 

Artigo 6º- As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão à conta de 
dotação orçamentária própria. 

Artigo 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

São Sebastião,  06  de dezembro de 2012. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  
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