
ANEXO A 
 

 
DECRETO Nº 12044, DE 20 DE JUNHO DE 1975 

 
 
 

Cria a Comissão de Entendimentos com concessionárias de serviço público e outras 

entidades que operam nas vias e logradouros públicos da Cidade. 

 

Olavo Egydio Setúbal, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que 

lhe são concedidas por lei. 

 

CONSIDERANDO que as obras e serviços executados nas vias e logradouros públicos 

do Município vêm, há longo tempo, causando sérios inconvenientes à população 

paulistana; 

 

CONSIDERANDO que, com o crescimento demográfico e a intensificação do tráfego 

urbano, esses inconvenientes tendem a tornar-se mais acentuados, exigindo 

providências para obviá-los;  
 
CONSIDERANDO que a solução desse problema não será alcançada sem a adoção de 

normas e providências destinadas a entrosar e harmonizar as atividades das entidades 

de direito público e privado que executam obras e serviços nas vias e logradouros 

públicos desta Capital; 

 

CONSIDERANDO que, para a concretização desse objetivo, se faz necessária a 

criação de um órgão adequado e investido de funções de natureza articuladora, 

coordenadora e normativa, em que tais entidades estejam representadas. 
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DECRETA:  

 

Artigo 1.0 - É criada a Comissão de Entendimentos com concessionárias de serviço 

público e entidades de direito público ou privado que executam obras e serviços em 

vias e logradouros da Cidade de São Paulo. 

 

Parágrafo único - A Comissão de Entendimentos ora criada identifica-se pelo prefixo 

CEC e tem as seguintes atribuições: 

 

I - Examinar o planejamento e programação das obras e serviços que se 

desenvolvem nas vias e logradouros públicos do Município. 

 

II -         Informar-se dos elementos e dados técnicos de tais obras e serviços e debater 

os problemas de caráter geral. 

 

III -   Estabelecer normas para a execução das obras e serviços, com o mínimo de 

inconvenientes para a população, remanejando as interferências, assim como prevendo 

as ampliações e melhorias, os desvios de tráfego necessários para os canteiros de 

obras e a sinalização adequada. 

 

IV -    Propor soluções para os problemas emergentes e providências harmonizadoras 

para os problemas de ordem geral. 

 

Artigo 2.0 - A CEC, subordinada diretamente ao Gabinete do Secretário de Vias 

Públicas, compor-se-á de um Coordenador, de um Vice-Coordenador, de um Secretário 

Executivo e de representantes das concessionárias de serviço público e das entidades 

de direito público ou privado que executam obras e serviços nas vias e logradouros do 

Município. 
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§  1.o - O Coordenador, o Vice-Coordenador e o Secretário Executivo serão designados 

pelo Prefeito; os representantes das concessionárias e das entidades de direito público 

ou privado deverão ser por elas credenciados. 

 

§ 2.o - Deverão compor a CEC, em caráter permanente, representantes das seguintes 

entidades: Secretaria de Vias Públicas, Coordenação das Administrações Regionais, 

Secretaria de Serviços e Obras e Secretaria de Transportes do Município; 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER; Departamento de Águas e 

Energia Elétrica - DAEE; Departamento Estadual de Estrada de Rodagem - DER; 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN; Corpo de Bombeiros - CB; 

Departamento de Estradas de Rodagem do Município de São Paulo - DERMU; Rede 

Ferroviária Federal S/A - RFFSA; Ferrovia Paulista S/A - FEPASA; Companhia de Sa-

neamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; Telecomunicações de São Paulo 

S/A - TELESP; Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ; Companhia 

Municipal de Transportes Coletivos - CMTC; Companhia Municipal de Gás de São 

Paulo - COMGAS; Empresa Municipal de Urbanização - EMURB; LIGHT - Serviços de 

Eletricidade S/A. 

 

       § 3.o - Cada entidade poderá designar um representante efetivo e um substituto. 

 

       Artigo 3.o  - A CEC realizará reuniões quinzenais, dirigidas pelo Coordenador, ou, 

na sua falta, pelo Vice-Coordenador, que responderão perante o Secretário de Vias 

Públicas pelas atribuições cometidas ao organismo. 

 

      § 1.0 - As reuniões realizar-se-ão na sede de cada entidade representada, 

observado o sistema de rodízio. 

 

      § 2.0 - Além das reuniões quinzenais, poderão ser realizadas tantas reuniões 

extraordinárias quantas forem necessárias para o exame de casos específicos. Nesta 

hipótese, serão convocadas somente as entidades diretamente interessadas. 

      Artigo 4.0 - Poderão participar das reuniões, em caráter esporádico: 
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I  -    Representantes de entidades que tenham interesse em determinado assunto ou 

projeto. 

 

II - Representantes de entidades que vierem a ser convocadas para colaboração em 

matéria de sua competência específica. 

 

III -  Representantes de firmas construtoras e consultoras, quando convidadas para 

prestar esclarecimentos ou oferecer subsídios e explanações técnicas. 

 

Artigo 5.o - De todas as reuniões se lavrarão atas que serão encaminhadas às 

entidades representadas na CEC. 

 

Artigo 6.o - Deverão compor a CEC, em caráter permanente, representantes de 

entidades de direito público ou privado que vierem a constituir-se no futuro e entre cujas 

atividades se incluir a execução de obras e serviços nas vias e logradouros públicos do 

Município. 

 

       Artigo 7.0 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

       Prefeitura do Município de São Paulo, aos 20 de junho de 1975, 422.o da fundação 

de São Paulo. O Prefeito, Olavo Egydio Setúbal - O Secretário dos Negócios Internos e 

Jurídicos. Teófilo Ribeiro de Andrade Filho - O Secretário das Finanças, Sérgio Silva de 

Freitas -  O Secretário de Vias Públicas, Octávio Camillo Pereira de Almeida - O 

Secretário de Serviços e Obras, Aurélio Araújo - O Secretário Municipal de Transportes, 

Olavo Guimarães Cupertino - O Secretário dos Negócios Extraordinários, Cláudio 

Salvador Lembo. 

Publicado na Chefia do Gabinete do Prefeito, em 20 de junho de 1975. 

 

   O Chefe do Gabinete, Erwin Friedrich Fuhrmann. 
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