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PARECER CONJUNTO N° 1864/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 498/2017. 
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Janaína Lima, "altera a 

redação dos §§ 1º e 4º do art. 2º, da alínea "a" e do § 2º do art. 7º, o caput do art. 18, o §1° do 
art. 20 e o caput do art. 21, da Lei n° 7.329, de 11 de julho de 1969, que estabelece normas 
para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a 
taxímetro e dá outras providências". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
Legalidade. 

Nos termos do projeto, é importante destacar a alteração nas normas que 
regulamentam a atividade de táxi no município de São Paulo. Deste modo, será permitido que 
se faça o uso de mesmo veículo para até 2 (dois) motoristas profissionais autônomos, em 
veiculo de propriedade de um deles, de ambos ou de terceiro. Além disso, caso o veículo não 
seja de propriedade de um dos motoristas, deverá ser apresentada conjuntamente ao CRV - 
Certificado de Registro de Veículos uma declaração, firmada pelo proprietário, de autorização 
para utilização do veiculo na exploração de atividade individual de passageiros em veículo de 
aluguel a taxímetro. Ao motorista profissional autônomo somente poderá ser concedido 1 (um) 
Alvará, e relativo a veículo de sua propriedade ou ao qual tenha autorização do proprietário 
para dirigir, nos termos da legislação federal. 

De acordo com a exposição de motivos apresentada pela nobre autora, objetiva-se 
desregulamentar o serviço de táxi no Município de São Paulo, permitindo que os taxistas 
utilizem veículos de terceiros na prestação de serviços de transporte de passageiros, 
possibilitando, assim, que a categoria possa concorrer com os prestadores de serviço de 
transporte por aplicativos. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve 
prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, em 06/12/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 134 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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