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PARECER N° 854/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONOMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA AO PROJETO 
DE LEI N° 32/2011.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, dispõe sobre a 
publicação de informações acerca de incidência da aplicação do Regulamento das 
Sanções e Multas, assim como dos recursos apreciados pela Comissão de Infrações 
e Multa e pelo Secretário Municipal de Transportes, na página eletrônica da 
Prefeitura, e dá outras providências.  
Pelo projeto, o site oficial do Município de São Paulo deverá disponibilizar e 
atualizar diariamente as informações relativas às autuações aplicadas aos 
concessionários e permissionários do serviço de transporte coletivo urbano de 
passageiros.  
O auto de infração deverá ser identificado e localizável por seu número, data ou 
nome da empresa, devendo conter as seguintes informações: o código da 
transgressão; valor da multa; identificação do autuador; recurso, caso existente; a 
unidade de Comissão de Infração e Multa a que for distribuído o recurso; data da 
pauta de julgamento do recurso; e, resultado e fundamento da decisão do recurso.  
O Autor objetiva dar transparência ao processo de autuação e aplicação do 
Regulamento de Sanções e Multas aos concessionários e permissionários do serviço 
de transporte coletivo urbano de passageiros, bem como aos recursos interpostos. 
Também justifica que o presente projeto de lei coaduna-se com os princípios que 
regem a Administração Pública, em especial, o da publicidade.  
A Secretaria Municipal de Transporte, pelo ofício às folhas 122 deste processo, em 
resposta ao pedido de informações solicitado por esta Casa junto ao executivo, 
informou que, caso o projeto de lei seja aprovado, possui condições técnicas para 
informar os dados solicitados e que não haverá custos adicionais por parte da 
empresa SPTrans para a efetivação do que está estabelecido no projeto.  
Entretanto, devido ao excesso de informações a serem publicadas, sugere que se 
altere a periodicidade de atualização de diária para mensalmente.  
Também sugere que seja retirada a previsão de identificação do agente autuador, 
por entender que tal informação poderá trazer graves consequências ao 
profissional, com riscos à sua integridade física e familiar.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura.  
A Comissão de Administração Pública manifestou-se FAVORAVEL ao projeto de lei.  
Na qualidade de relator nomeado para exarar parecer à matéria dentro da 
competência da Comissão de Transito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, 
Lazer e Gastronomia tecemos o seguinte.  
Em que pese às considerações apresentadas nos termos dos autos da proposição 
pela Secretaria Municipal de Transportes, entendemos que:  
A SPTrans possui condições de efetuar as atualizações diariamente, pois no ofício 
foi dito que já dispões de condições técnicas para isso.  
A identificação do agente autuador não necessariamente deverá ser pelo nome do 
funcionário, podendo ser utilizado sua matrícula funcional ou equivalente.  
Em análise minuciosa quanto ao mérito, não encontramos óbices que impeçam o 
seguimento da proposição por conseguinte nosso posicionamento e pelo parecer 
favorável por parte desta Comissão.  
Pelo exposto, somos favoráveis ao projeto de lei n° 32/2011.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 13/06/2012.  
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