
 

 

 

PREÇOS FILMAGENS EM VIAS 
DA CIDADE DE SÃO PAULO (CET) 

 
 

Sub 
Código 

Critério Preço (R$) Descrição 

 

60161 

 

Preço por dia de 
realização do evento 

 

129,87 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em 
áreas internas em via com estacionamento permitido ou regulamentado, com 
duração de até 12 hs, sem acompanhamento operacional 

 

60162 

 

Preço por Evento 

 

170,63 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em 
áreas internas em via com estacionamento permitido ou regulamentado, com 
duração de 12:01 até 24 hs, sem acompanhamento operacional 

 

60163 

 

Preço por Evento 

 

211,38 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para 
filmagens em áreas internas em via com estacionamento permitido ou 
regulamentado, com duração semanal sem acompanhamento operacional 

 
60164 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
190,91 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em 
áreas internas em via com estacionamento permitido, com duração de até 12 hs, e 
acompanhamento operacional periódico 

 

60165 

 
Preço por dia de 

realização do evento 

 

231,67 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em 
áreas internas em via com estacionamento permitido, com duração de 12.01 horas 
até 24 hs, e acompanhamento operacional periódico 

 
60166 

Preço por semana de 
realização do evento 

 
312,80 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em 
áreas internas em via com estacionamento permitido, com duração semanal, e 
acompanhamento operacional periódico 

 

60167 

 
Preço por semana de 

realização do evento 

 

241,81 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em 
áreas internas em via com estacionamento regulamentado, com duração de até 12 
hs, e acompanhamento operacional periódico 

 

60168 

 
Preço por dia de 

realização do evento 

 

251,95 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em 
áreas internas em via com estacionamento regulamentado, com duração de 12:01 
hs até 24 hs, e acompanhamento operacional periódico 

 
60169 

Preço por semana de 
realização do evento 

 
363,51 

Reserva de vaga para carga e descarga com ou sem gerador, para filmagens em 
áreas internas em via com estacionamento regulamentado, com duração semanal, 
e acompanhamento operacional periódico 

60170 
 

Preço por Evento 367,24 
Em via exclusiva para pedestres e respectivas excepcionalidades previstas em 
lei, com até 12 hs de duração e sem a realização de bloqueios. 

60171 
 

Preço por Evento 454,14 
Em via exclusiva para pedestres e respectivas excepcionalidades previstas em 
lei, acima de 12:01 hs de duração e sem a realização de bloqueios. 

60172 
 

Preço por Evento 573,10 
Em via exclusiva para pedestres e respectivas excepcionalidades previstas em 
lei, com até 12 hs de duração e com realização de bloqueios. 

60173 
 

Preço por Evento 664,21 
Em via exclusiva para pedestres e respectivas excepcionalidades previstas em 
lei, acima de 12:01 hs de duração e com a realização de bloqueios. 

60174 
 

Preço por Evento 303,63 
Em via local ou coletora, com estacionamento permitido, com ocupação 
parcial da via e sem acompanhamento operacional em campo 

60175 
Preço por dia de 

realização do evento 814,64 
Em via local ou coletora com estacionamento permitido ou regulamentado, com 
ocupação parcial da via, com até 6hs de duração e acompanhamento periódico 

60176 
Preço por dia de 

realização do evento 888,00 
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação 
parcial da via, com até 6hs de duração e acompanhamento periódico 

 
60177 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
916,06 

Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com 
ocupação parcial da via e reserva de vagas para campo de câmera, com até 6hs 
de duração e acompanhamento periódico 

60178 
Preço por dia de 

realização do evento 989,42 
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação 
parcial da via e reserva de vagas para campo de câmera, com até 6hs de 



 

 

 
 

   duração e acompanhamento periódico 

 
60179 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
966,77 

Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com 
ocupação parcial da via, de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento 
periódico 

60180 
Preço por dia de 

realização do evento 1.040,13 
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação 
parcial da via, de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico 

 
60181 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
1.017,48 

Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com 
ocupação parcial da via e reserva de vagas para campo de câmera, de 6:01hs e 
até 12hs de duração e acompanhamento periódico 

 
60182 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
1.090,84 

Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação 
parcial da via e reserva de vagas para campo de câmera, de 6:01hs e até 12hs 
de duração e acompanhamento periódico 

 
60183 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
1.068,19 

Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com 
ocupação parcial da via, de 12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento 
periódico 

60184 
Preço por dia de 

realização do evento 1.141,55 
Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com 
ocupação parcial da via, de 12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento 
periódico 

 

60185 

 
Preço por dia de 

realização do evento 

 

1.118,90 

Em via local ou coletora com estacionamento permitido, ou regulamentado, com 
ocupação parcial da via e reserva de vagas para campo de câmera, de 12:01hs e 
até 24hs de duração e acompanhamento periódico 

 
60186 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
1.192,26 

Em via arterial com estacionamento permitido, ou regulamentado, com ocupação 
parcial da via e reserva de vagas para campo de câmera, de 12:01hs e até 24hs 
de duração e acompanhamento periódico 

60187 
Preço por dia de 

realização do evento 916,06 
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da 
via, com até 6hs de duração e acompanhamento periódico 

60188 
Preço por dia de 

realização do evento 989,42 
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, com 
até 6hs de duração e acompanhamento periódico 

 
60189 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
1.017,48 

Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via 
e reserva de vagas para campo de câmera, com até 6hs de duração e 
acompanhamento periódico 

 
60190 

Preço por dia de 
realização do evento 

 
1.090,84 

Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e reserva 
de vagas para campo de câmera, com até 6hs de duração e acompanhamento 
periódico 

60191 
Preço por dia de 

realização do evento 1.068,19 
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da 
via, de 6:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico 

60192 
Preço por dia de 

realização do evento 1.141,55 
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 
6h:01hs e até 12hs de duração e acompanhamento periódico 

60193 
Preço por dia de 

realização do evento 1.118,90 
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da 
via e reserva de vagas para campo de câmera, de 6:01hs e até 12hs de duração 
e acompanhamento periódico 

60194 
Preço por dia de 

realização do evento 1.192,26 
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e 
reserva de vagas para campo de câmera, de 6:01hs e até 12hs de duração e 
acompanhamento periódico 

60195 
Preço por dia de 

realização do evento 1.169,61 
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da 
via, de 12h:01s e até 24hs de duração e acompanhamento periódico 

60196 
Preço por dia de 

realização do evento 1.242,97 
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via, de 
12:01hs e até 24hs de duração e acompanhamento periódico 

60197 
Preço por dia de 

realização do evento 1.220,32 
Em via local ou coletora com estacionamento proibido, com ocupação parcial da 
via e reserva de vagas para campo de câmera, de 12:01hs e até 24hs de 
duração e acompanhamento periódico 

60198 
Preço por dia de 

realização do evento 1.293,68 
Em via arterial com estacionamento proibido, com ocupação parcial da via e 
reserva de vagas para campo de câmera, de 12:01hs e até 24hs de duração e 
acompanhamento periódico 



• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas ........................................................ 698 Tarifas Vigentes 

 

 

TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA 

59. Terminal A.E. Carvalho 

60. Terminal Águas Espraiadas 

61. Terminal Amaral Gurgel 

62. Terminal Aricanduva 

63. Terminal Bandeira 

64. Terminal Britânia 

 

PREÇOS DE FILMAGENS 

SPTRANS 
 
 

 

Utilização de áreas operacionais com ou sem intervenção do ponto de parada de ônibus - Valores 

apresentados em tarifas vigentes 

 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 698 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas.................................................... 1.395 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 698 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas.................................................... 1.395 Tarifas Vigentes 
 
 



• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas ........................................................ 698 Tarifas Vigentes 

 

 

66. Terminal Capelinha 

67. Terminal Casa Verde 

68. Terminal Cidade Tiradentes 

69. Terminal Guarapiranga 

70. Terminal Grajaú 

71. Terminal Jardim Ângela 

72. Terminal João Dias 

 
 

 
 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

65. Terminal Campo Limpo 



 

 

74. Terminal Mercado 

75. Terminal Parelheiros 

76. Terminal Parque Dom Pedro II 

77. Terminal Penha 

78. Terminal Pinheiros 

79. Terminal Pirituba 

 
 
 
 
 

 
 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 698 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas.................................................... 1.395 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 698 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas.................................................... 1.395 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 698 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas.................................................... 1.395 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 

73. Terminal Lapa 



 

 

81. Terminal Sacomã 

82. Terminal Santo Amaro 

83. Terminal São Miguel 

84. Terminal Sapopemba/Teotônio Vilela 

85. Terminal Varginha 

86. Terminal Vila Carrão 

87. Terminal Vila Nova Cachoeirinha 

 
 

 
 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 698 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas.................................................... 1.395 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 698 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas.................................................... 1.395 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 
 

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 698 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas.................................................... 1.395 Tarifas Vigentes 

80. Terminal Princesa Isabel 



 

 

 

88. Terminal Vila Prudente  

 

• Por um período de 6 horas diurnas ......................................................... 349 Tarifas Vigentes 

• Por um período de 6 horas noturnas........................................................ 698 Tarifas Vigentes 
 

 

89. Outros espaços  

 
Por um período de 6 horas diurnas 

• Museu. ............................................................................................... 581 Tarifas Vigentes 

• Prédios Administrativos (Boa Vista I e II) ................................................. 581 Tarifas Vigentes 

• Complexo Santa Rita e Garagem do Brás (áreas externas)..........................581  Tarifas Vigentes 

• Complexo Santa Rita e Garagem do Brás (galpões) ............................. 291 Tarifas Vigentes 

• Pontos de parada. .............................................................................. 290 Tarifas Vigentes 

 
Por um período de 6 horas noturnas 

• Museu. ............................................................................................ 1.163 Tarifas Vigentes 

• Prédios Administrativos (Boa Vista I e II).............................................. 1.163 Tarifas Vigentes 

• Complexo Santa Rita e Garagem do Brás (áreas externas) ............... 1.163 Tarifas Vigentes 

• Complexo Santa Rita e Garagem do Brás (galpões) ............................. 581 Tarifas Vigentes 

• Pontos de parada ............................................................................... 290 Tarifas Vigentes 

 
Nota: 

Cálculo: 

Ex.: 698 x Valor da Tarifa Vigente = Valor da Filmagem 

Os valores previstos na tabela serão reajustados na mesma periodicidade e percentuais atribuídos à tarifa do Sistema de 

Transporte Coletivo Público de Passageiros da Cidade de São Paulo. 

Não haverá opcional de hora adicional, será cobrado novo período. 

O pagamento é via transferência e/ou depósito bancário na conta indicada e deverá ser realizado antes da filmagem. 


