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PARECER Nº 2399/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 27/2015. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que objetiva 
introduzir parágrafo ao art. 7° da Lei n° 13.241, de 12 de dezembro de 2.001. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, “o presente Projeto de 
Lei pretende alterar a Lei n° 13.241, de 12 de dezembro de 2.001, que dispõe sobre a 
organização dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros na Cidade de São 
Paulo, objetivando aperfeiçoar regra no tocante à prestação do serviço de transporte de 
pessoas com deficiência. A execução deste serviço público, atualmente, é efetuada pelas 
mesmas concessionárias do transporte coletivo de passageiros, assim, o referido serviço, 
denominado, "Atende" é identificado apenas como um serviço complementar ao transporte 
geral e nesta condição não obtém dedicação total tanto do concedente quanto do 
concessionário.” 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto, não obstante na forma de um Substitutivo, visando à exclusão 
do § 2º e, também, explicitar na ementa o objeto do projeto. 

Nos termos da propositura, o serviço público de transporte de pessoas com deficiência, 
denominado Atende, deverá ser concedido a terceiros mediante processo licitatório próprio. De 
acordo com termos vigentes da Lei 13.241/01, a prestação desse serviço, atualmente, é uma 
obrigação das concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros do 
Município. 

Ante o exposto e levando em consideração que há incorreções tanto no projeto original 
quanto no SUBSTITUTIVO proposto pela CCJLP, a Comissão de Administração Pública é 
FAVORÁVEL ao projeto, todavia conforme o SUBSTITUTIVO que se segue, objetivando deixar 
claro que se trada apenas de inclusão de 1 (um) § ao art. 7º da Lei 13.241/01 e renumeração 
do atual parágrafo único para § 1°, reestabelecendo ao texto original da Lei parágrafo que fora 
suprimido equivocadamente no decorrer desse processo legislativo, tudo de acordo com a 
melhor técnica de elaboração legislativa: 

 

SUBSTITUTIVO DA COMISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO  
PROJETO DE LEI Nº 27/15 

Renumera parágrafo único e acrescenta o § 2º ao art. 7º da Lei nº 13.241 de 12 de 
dezembro de 2001, para dispor acerca de procedimento licitatório próprio para concessão do 
serviço público de transporte de pessoas com deficiência, denominado "Atende", e dá outras 
providências.  

Art. 1º Fica renumerado o parágrafo único do art. 7º da Lei n° 13.241, de 12 de 
dezembro de 2.001, que passa a ser § 1º, e acrescentado § 2º ao mesmo artigo com a 
seguinte redação:  

           “§ 1º... 

§ 2º O serviço público de transporte de pessoas com deficiência, denominado Atende, 
será concedido a terceiros mediante processo licitatório próprio." (NR)  



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0027/2015 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar de sua publicação.  

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de dezembro de 2015. 

Andrea Matarazzo – (PSDB) – Presidente 

Alessandro Guedes – (PT)  

Jonas Camisa Nova (Democratas)  

Mario Covas Neto – (PSDB)  

Laercio Benko – (PHS) – Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/12/2015, p. 253 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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