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PARECER Nº 123/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 0267/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni (PV),  acresce  o 

parágrafo único ao art. 23 e altera a redação do parágrafo único do art. 29 da Lei nº 13.278, de 
07 de janeiro de 2.002, que dispõe sobre normas específicas em matéria de licitação e 
contratos administrativos no âmbito do Município de São Paulo. 

De acordo com a propositura, o art. 23 da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2.002, 
passa vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Os licitantes proprietários de veículo automotor, elétrico, articulado, 
reboque ou semirreboque, que tiverem domicílio profissional nesta circunscrição, têm o dever 
de registrá-los perante o órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo no município de 
São Paulo, cuja comprovação far-se-á por meio da juntada da cópia do Certificado de Registro 
de Veículo ou outro forma prevista em norma editalícia." 

O parágrafo único do art. 29 da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2.002, passa vigorar 
com a seguinte redação: 

"Parágrafo único - Também implicará a rescisão unilateral do contrato a inobservância, 
durante a sua execução, do disposto no parágrafo único do artigo 23 desta lei, bem como a 
aplicação ao contratado da pena de declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária 
para licitar e contratar com a Administração Pública, ainda que em decorrência de falta 
cometida em outro procedimento administrativo." 

Depreende-se da justificativa do autor que "... é justo estabelecer aos agentes 
delegados de serviços púbicos com domicílio profissional na Capital a obrigação de registrar 
seus veículos perante o órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo, pois nesta 
qualidade é crível que seus autos circulam nos limites da circunscrição da Capital, donde é de 
mister a esta casa de Leis buscar meios para coibir a evasão fiscal." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade da propositura. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à aprovação do 
projeto. 

Diante do exposto e considerando que a iniciativa reveste-se de relevante interesse 
público, somos favoráveis à aprovação da presente propositura. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 24 de fevereiro de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/02/2016, p. 174 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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