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PARECER Nº 237/2016 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 374/2015. 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do vereador Abou Anni, que "acrescenta o art. 
2°-B à Lei n° 10.154, de 07 de outubro de 1986, que dispõe sobre o transporte coletivo de 
escolares no âmbito do Município de São Paulo para estabelecer a idade máxima da frota de 
veículos em operação." 

Nos termos do projeto, ficará determinado que  a idade máxima dos veículos 
vinculados ao serviço de transporte coletivo de escolares em operação no âmbito do Município 
de São Paulo, excluído o ano da fabricação, limitar-se-á: 

I - 25 (vinte e cinco) anos para os ônibus; 

II - 15 (quinze) anos para microônibus; 

III - 10 (dez) anos para os demais veículos. 

O projeto também estabelece que "os veículos que contarem com a idade máxima 
estabelecida neste artigo, exceto os ônibus, e que forem aprovados na vistoria anual poderão 
permanecer vinculados ao serviço de que trata esta lei por mais 1 (um) ano e, respectivamente, 
obtendo aprovação nas vistorias subsequentes, até o limite de 5 (cinco) anos." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o autor objetiva 
aprimorar o Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Escolares, oferecendo deste modo, 
melhor serviço aos munícipes. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da comissão de Administração Pública, 09 de março de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/03/2016, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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