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Este projeto de lei visa atender o interesse público nos ditames de priorização do 
transporte coletivo e de fluidez de tráfego, com a implementação de um serviço 
diferenciado de transporte público, por ônibus especialmente disponibilizado para 
tal finalidade.  
A Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organização dos 
serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de 
São Paulo, e autoriza o Poder Público a delegar a sua execução para terceiros, em 
suas disposições prevê que a organização do transporte coletivo de passageiros 
deverá ser organizada em dois sistemas, o integrado, e o complementar.  
A criação do Sistema de Transporte Complementar de passageiros será uma das 
formas de implantação do sistema complementar previsto no inc. II, do art. 2º da 
Lei nº 13.241/2001, o qual estabelece as formas de organização do transporte 
coletivo no Município de São Paulo.  
A Carta Constitucional, no inc. I, e V do art. 30, atribuiu ao Município competência 
para ordenar o trânsito urbano e o tráfego local, visto serem atividades de 
interesse local, sendo certo que a circulação urbana e o tráfego local no território 
municipal são de competência do Município, para atendimento das necessidades 
especificas de sua população.  
Vale dizer, ainda, que, ao pretender criar o Sistema de Transporte Complementar 
de Passageiros no Município de São Paulo, a propositura tem respaldo no art. 13, I, 
no art. 37, “caput”, e no inc. I do art. 179, da Lei Orgânica.  
O projeto visa estabelecer boas normas de circulação, tendentes a descongestionar 
a cidade como um todo, oferecendo outra opção para a população, configurando 
norma de administração geral e abstrata sobre a qual têm iniciativa legislativa 
tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo.  
Por se tratar de matéria extremamente relevante para a sociedade, e 
principalmente o melhoramento das condições do transporte público na cidade 
concitou os nobres pares a votar favoravelmente à aprovação da presente matéria.  
 


