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PARECER Nº 775/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 374/15. 
Objetiva o presente Projeto de Lei 374/15, de autoria do nobre vereador Abou Anni PV, 

acrescentar o art.2º-B à Lei nº 10.154, de 07 de outubro de 1986 (Dispõe sobre o transporte 
coletivo de escolares no âmbito do Município de São Paulo e dá outras providências), com a 
seguinte redação:  

“Art. 2º - A idade máxima dos veículos vinculados ao serviço de transporte coletivo de 
escolas em operação no âmbito do Município de São Paulo, excluído o ano da fabricação, 
limitar-se-á: 

I – 25 (vinte e cinco) anos para os ônibus; 

II – 15 (quinze) anos para micro-ônibus; 

III – 10 (dez) anos para os demais veículos. 

Parágrafo único. Os veículos que contarem com a idade máxima estabelecida neste 
artigo, exceto os ônibus, e que forem aprovados na vistoria anual poderão permanecer 
vinculados ao serviço de que se trata esta lei por mais 1 (um) ano e respectivamente, obtendo 
aprovação nas vistorias subsequentes, até o limite de 5 (cinco) anos” 

Justifica o Autor que a medida proposta se faz necessária para tornar plenamente legal 
uma postura que, sem dúvida, encontre fundamento no bom senso e atualmente é disciplinada 
através de portaria da Secretaria Municipal de Transportes. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da presente proposta. 

A Comissão de Administração Pública apresenta ou parecer favorável ao projeto. 

Na análise do mérito que cabe à Comissão de Transito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia a propositura irá regulamentar por lei uma situação 
que atualmente está regulada por decreto. 

Assim sendo, somos favoráveis à aprovação, do presente projeto de lei apresentado. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 18 de maio de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/05/2016, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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