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PARECER Nº 1563/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 530/10  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, “dispõe sobre a 
possibilidade de substituição de veículo escolar registrado por outro similar em 
virtude de avaria mecânica ou de outra origem, pelo prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, e dá outras providências”.Nesse sentido, estabelece o projeto que os 
operadores do sistema de transporte coletivo de escolares, no âmbito do Município 
de São Paulo, possuidores do Certificado de Registro Municipal, quando da 
ocorrência de avaria no veículo cadastrado que impeça ou dificulte o referido 
transporte, poderão substituir o veículo cadastrado que sofreu avaria, por outro 
similar com plenas condições técnicas, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, com 
a condição de que se comunique imediatamente tal fato e o tipo de avaria ao órgão 
fiscalizador competente, bem como, as características do veículo substituto, as 
quais devem ser iguais ou superiores às do veículo cadastrado. Prevê, também, no 
caso de infração a tais dispositivos caberá aplicação de multa no valor de R$ 
127,00 (cento e vinte e sete reais), dobrada na reincidência, valor que será 
anualmente atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Justifica o autor que a 
iniciativa busca aperfeiçoar o sistema municipal de transportes escolares de modo a 
evitar a interrupção do serviço e a assegurar a sua qualidade. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa concluiu pela constitucionalidade e 
legalidade do projeto, na forma de substitutivo apresentado para evitar que o 
ocorra disposição sobre matéria de competência privativa do Executivo. A iniciativa 
reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta Comissão 
posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Sala 
da Comissão de Administração Pública, em 09.11.11  
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