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PARECER CONJUNTO Nº 362/2016 DAS COMISSÕES DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 

GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 027/2015. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, acresce os §§ 1º e 
2º ao art. 7º da Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2.001, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o artigo 7º da Lei 13.241/01 ficará com a seguinte 
redação: 

 

Redação atual do artigo 7º da Lei 13.241. Nova redação proposta pelo Projeto de Lei 

Art. 7º - Fica o Poder Público 
autorizado a delegar a terceiros, operadores 
ou não, individualmente ou em consórcio, 
sob o regime de concessão, a exploração 
dos bens públicos vinculados ao Serviço de 
Transporte Coletivo Público de Passageiros 
do Município, mediante prévio procedimento 
licitatório. 

Parágrafo único - O disposto no 
"caput" deste artigo não impede o Poder 
Executivo de conceder o uso de próprios 
municipais para serem utilizados pelo 
operador diretamente na exploração do 
serviço concedido ou em empreendimentos 
associados, de acordo com as condições 
que serão definidas no edital e no contrato. 

Art. 7º - Fica o Poder Público 
autorizado a delegar a terceiros, operadores 
ou não, individualmente ou em consórcio, sob 
o regime de concessão, a exploração dos 
bens públicos vinculados ao Serviço de 
Transporte Coletivo Público de Passageiros 
do Município, mediante prévio procedimento 
licitatório. 

§ 1º O serviço público de 
transporte de pessoas com deficiência, 
denominado Atende, será concedido a 
terceiros mediante processo licitatório 
próprio. 

§ 2º O disposto no "caput" deste 
artigo não impede o Poder Executivo de 
conceder o uso de próprios municipais para 
serem utilizados pelo operador diretamente 
na exploração do serviço concedido ou em 
empreendimentos associados, de acordo com 
as condições que serão definidas no edital e 
no contrato. 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, apresentando SUBSTITUTIVO ao projeto de lei a fim de excluir a 
previsão de inclusão do § 2º ao art. 7º da Lei Municipal 13.241/01 por entender que a 
competência legislativa para concessão de bens imóveis municipais é de iniciativa exclusiva do 
Prefeito, bem como para explicitar na ementa o objeto da lei. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se FAVORÁVEL ao projeto, 
apresentando SUBSTITUTIVO à propositura com o objetivo e deixar claro que se trata apenas 
da inclusão de um parágrafo e renumeração do parágrafo único do artigo a ser alterado. 
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A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, tendo em vista que o projeto é de grande interesse para a sociedade paulistana, 
apresenta voto FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Administração Pública. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor 
à propositura, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Administração 
Pública, visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 16/03/2016 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

José Police Neto 

Senival Moura 

Ricardo Teixeira 

Salomão Pereira 

Toninho Paiva 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jonas Camisa Nova 

Atílio Francisco 

Ota 

Jair Tatto 

Ricardo Nunes 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/03/2016, p. 249 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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