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PARECER 2090/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 896/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Reis e Goulart, autoriza a 
circulação de táxis que estejam transportando passageiro, em corredores exclusivos de ônibus, 
e dá outras providências. 

O Autor justifica que "os táxis contribuem com o transporte coletivo na cidade, pois são 
usados por inúmeras pessoas diferentes durante o dia. Os passageiros que usam o transporte 
público ou os táxis retiram seus automóveis de circulação no viário de São Paulo e da rede de 
estacionamentos privados e públicos. Dessa forma o táxi, que contribui para a promoção do 
transporte público não pode ser privado de uma circulação privilegiada nas faixas e corredores 
da cidade". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura. 

A propositura reveste-se de grande relevância e interesse público. Tanto que o Poder 
Executivo já editou a Portaria 71/14 - SMT de 13/09/2014, que já atende a finalidade pretendida 
por este projeto de lei, conforme pode ser observado na transcrição da página da Companhia 
de Engenharia de Tráfego abaixo (disponível em: 
<http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/taxis-nas-faixas-e-corredores-
exclusivos-de-onibus.aspx>. Consultado em: 16/10/2015): 

"Faixas exclusivas de ônibus à direita. 

A Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de 
Transportes (SMT) autoriza a circulação de táxis com passageiros nas faixas exclusivas de 
ônibus à direita em qualquer horário e dia da semana. 

Corredores exclusivos de ônibus do Sistema de Transporte Público: 

A Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de 
Transportes (SMT) autoriza a circulação de táxis nos corredores exclusivos de ônibus, desde 
que respeitem dias, horários, corredores específicos e outras restrições que serão descritas a 
seguir. 

São corredores exclusivos de ônibus do Sistema de Transporte Público, as faixas e 
pistas exclusivas de ônibus à esquerda ou à direita que compõem as seguintes ligações: 

Pirituba / Lapa / Centro; 

Inajar / Rio Branco / Centro; 

Campo Limpo /Rebouças/ Centro; 

Santo Amaro / Nove de Julho / Centro; 

Jardim Ângela / Guarapiranga / Santo Amaro; 

Capelinha / Ibirapuera / Centro; 

Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro; 

Itapecerica / João Dias / Centro; 

Paes de Barros. 
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Nessas ligações táxis podem circular: 

Nos trechos em que as faixas ou pistas exclusivas de ônibus são à esquerda: 

de 2ª a 6ª, no horário das 9h00 às 16h00, com passageiro; 

de 2ª a 6ª, no horário das 20h00 às 06h00 do dia seguinte, com ou sem passageiro; 

aos sábados, domingos e feriados por período integral, com ou sem passageiro". 

Além da autorização para os táxis circularem nas faixas e corredores exclusivo de 
ônibus, a referida portaria também traz as mesmas regras que a propositura pretende impor 
para a correta utilização daqueles corredores: 

"Os veículos da modalidade táxi que transitarem nos corredores e nas faixas exclusivas 
à direita não poderão ter qualquer película de escurecimento nos vidros que dificulte a 
visualização interna pelos agentes de fiscalização. 

Ficam terminantemente proibidos o embarque e o desembarque de passageiros de 
veículos da modalidade táxi nas faixas ou pistas da esquerda dos corredores exclusivos de 
ônibus do Sistema de Transporte Público. 

Fica expressamente proibido o trânsito de veículo, da modalidade táxi, em terminais e 
estações de transferência existentes ao longo dos corredores exclusivos de ônibus do Sistema 
de Transporte Público. 

A inobservância do disposto nesta Portaria acarretará aos infratores as penalidades 
previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, no artigo 5º da Lei Municipal nº 10.308/87, c/c artigo 41 da Lei 
Municipal nº 7.329/69 e nas normas expedidas pela Secretaria Municipal de Transportes - 
SMT". 

Pelo exposto, nota-se que o espírito do projeto de lei já está sendo atendido através da 
Portaria 71/2014 - SMT. Entretanto para proporcionar mais segurança jurídica ao instituto, a 
Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 18 de novembro de 2015. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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