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PARECER Nº 175/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 802/13 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, dispõe sobre a criação 

do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros no Município. 

A propositura estabelece que o referido Sistema Complementar terá tarifa diferenciada, 
e será prestado por operadores ou terceiros, em regime de concessão ou permissão, e terá as 
seguintes características: 

I - transporte exclusivo de passageiros sentados; 

II - utilização de ônibus com capacidade de até 48 (quarenta e oito) lugares sentados, 
incluídos os operadores, com corredor central; 

III - tarifa superior à dos serviços convencionais. 

Será permitido aos ônibus que prestam serviços ao Sistema de Transporte 
Complementar de Passageiros a circulação pelos corredores e faixas exclusivas de ônibus do 
Sistema de Transporte Público na cidade de São Paulo. 

A exploração do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros na cidade de 
São Paulo será outorgada, mediante contrato precedido de licitação nos termos da legislação 
vigente, respeitados os direitos adquiridos dos atuais permissionários, contratualmente 
estabelecidos. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se contribuir para o estabelecimento de boas 
normas de circulação, com vistas a descongestionar a cidade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

A Comissão de Administração Pública apresentou parecer favorável à proposta. 

No âmbito da competência desta Comissão, entendemos que a propositura, ao 
apresentar aos cidadãos maior oferta potencial de transporte coletivo, é oportuna, meritória e 
atende ao interesse público. 

Favorável, pelo exposto, o parecer. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 25/02/2015 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Coronel Telhada (PSDB) 

Atílio Francisco (PRB) 

Marco Aurélio Cunha (PSD) 

Vavá (PT) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/02/2015, p. 80 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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