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ATO DO PRESIDENTE 

MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

(VERTICAL E HORIZONTAL) 
 

 

 
JILMAR TATTO, Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, nos termos do 
artigo 21, incisos XI e XVII do Estatuto Social, visando agilizar o atendimento à manutenção da 

Sinalização Viária Vertical e Horizontal na cidade de São Paulo DETERMINA: 
 

Conforme o Programa DNA Vertical e Horizontal, em desenvolvimento, que tem como escopo 
apresentar propostas para a melhoria do processo de Sinalização Viária Vertical e Horizontal na 
cidade, as áreas abaixo passam a ter as seguintes atribuições: 

 

Implantação de Nova Sinalização Viária Vertical e Horizontal 

 As áreas projetistas serão responsáveis pela definição, planejamento e elaboração de 

projetos de novas sinalizações a serem implantadas na cidade. 
 

 A Superintendência de Engenharia de Sinalização – SSI será responsável pela 

implantação de novas sinalizações definidas pelas áreas projetistas. 
 

Manutenção da Sinalização Viária Vertical e Horizontal existente 
 
Cabe à Superintendência de Engenharia de Sinalização – SSI, a manutenção da sinalização 
existente na cidade de São Paulo. 
 
As áreas projetistas contribuem para este processo de Manutenção da Sinalização Viária por 
meio da detecção e informação das demandas de manutenção da sinalização. 

Os encaminhamentos destas demandas de manutenção NÃO deverão mais ser realizados 

por meio de projeto de manutenção. Deverão ser encaminhadas, neste momento, conforme 
segue: 

 Demandas Tipo 1 - Emergenciais (eminência de risco de acidente): a Equipe 

Operacional em campo deverá ligar para o fone da Central da Sinalização (96893.5080) 
e informar a demanda correspondente. A SSI deverá abrir um Numenc no GP – Gestão 
de Projetos e dar o tratamento necessário. 

 Demandas Tipo 2 - Não emergenciais: a Equipe Operacional deverá registrar no 

coletor e informar a GET/DEC e esta deverá abrir um Numenc no GP (sem projeto) com 
informações sobre a referida demanda e tramitar para SSI. A SSI deverá consultar o GP 
e dar o tratamento necessário. 

 
Maiores detalhamentos estão sendo tratados no projeto DNA Vertical e Horizontal. 

 

 

 

JILMAR TATTO  
Presidente 

 

 
UO DE ORIGEM: CGP        (Original assinado no arquivo da INC)  


