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JUSTIFICATIVA 
 
 

A Lei 13.241 de 12 de dezembro de 2001 é de capital importância ao Município. Através 
dela, foram organizados os serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros na Cidade de São Paulo. Nesse diploma legal e em seus decretos regulamentares 
residem as normas jurídicas que estão permitindo à atual administração empreender uma 
verdadeira revolução qualitativa nesse serviço público. 
 
A iminência de profundas mudanças nas concessionárias fez com que a lei em questão 
contasse, em suas disposições transitórias, com o artigo 42, que prevê que “Os novos 
operadores deverão ter como prioridade na contratação de sua mão-de-obra os 
cobradores e motoristas hoje empregados no Sistema, conforme as condições que serão 
estabelecidas no instrumento convocatório de cada licitação". Por essa ( norma, 
pretendeu-se proteger os trabalhadores que já estavam no sistema, evitando, assim, um 
desemprego maciço da categoria. 
 
Em consonância com esse espírito de responsabilidade social perante os trabalhadores do 
sistema, e visando a aprimorar a legislação vigente, proponho, pelo presente Projeto de Lei, a 
ampliação da prioridade a ser concedida aos trabalhadores das empresas que são desligadas 
do sistema. 
 
O caput do artigo 16 prevê que "A operadora poderá transferir a concessão e o controle 
acionário, bem como realizar fusões, incorporações e cisões, desde que com a anuência 
do Poder Público, sob pena de caducidade da concessão". 
 
No parágrafo único dessa norma, são estabelecidas as condições: "Para fins da anuência de 
que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: I - atender integral mente às 
exigências estabelecidas no procedimento licitatório que precedeu a concessão; II - 
comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor, sub-rogando-se em 
todos os direitos e obrigações do cedente e prestando todas as garantias necessárias". 
 
Com o objetivo de assegurar os postos de trabalho dos empregados da empresa que deixa o 
sistema, ou que sofre qualquer alteração significativa em sua constituição jurídica (fusão, 
cisão, etc), proponho que, aos deveres contemplados nos incisos I e II, seja acrescentado um 
terceiro, consistente na obrigação da sucessora de dar prioridade à contratação dos 
trabalhadores da empresa sucedida. Pela aprovação desse novo requisito, parece-me possível 
reduzir os riscos do desemprego na categoria e, também, valorizar essa mão-de-obra que, 
sem dúvida, é essencial à Municipalidade paulistana. 
 
Pelas razões expostas acima, sustento necessidade e a justeza da presente iniciativa 
legislativa, contando, nesse fito, com o apoio dos nobres colegas. 
  


