
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 2298/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 79/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni (PV), altera e 

acresce dispositivos na Lei nº. 7.329, de 11 de julho de 1969, a qual estabelece normas para a 
execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a 
taxímetro e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o § 2º do artigo 10 da Lei nº 7.329, de 11 de julho de 
1969, a qual estabelece normas para execução de serviço de transporte individual de 
passageiras em veículos de aluguel a taxímetro, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10. ............................................ 

.......................................................... 

"§ 2º. Para a renovação ou revalidação, serão exigidos os requisitos previstos no artigo 
9º desta lei, devendo o interessado comprovar a conclusão de curso de atualização ministrado 
ou reconhecido pela Prefeitura do Município de São Paulo. (NR)" 

Os artigos 37 e 38 da Lei no 7.329, de 1969, passam a vigorar acrescidos, 
respectivamente das alíneas "l" e "d", com a seguinte redação: 

"Art. 37. ............................................. 

.......................................................... 

"l) submeter periodicamente os condutores a curso de atualização, a ser realizado no 
prazo da renovação do Cadastro Municipal de Condutores de Táxis, sob pena de revogação ou 
não renovação do Termo de Permissão e Alvará de Estacionamento. (NR)." 

"Art. 38 ............................................. 

.......................................................... 

"d) submeter-se, periodicamente, a curso de atualização, a ser realizado no prazo da 
renovação do Cadastro Municipal de Condutores de Táxis, sob pena de revogação ou não 
renovação do Termo de Permissão e Alvará de Estacionamento. (NR)". 

Depreende-se da justificativa do autor que o objetivo das alterações apresentadas é 
aperfeiçoar a prestação do serviço de transporte individual de passageiro em veículos de 
aluguel a taxímetro, através da exigência de que os condutores de tais veículos submetam-se, 
periodicamente, a curso de atualização para o aprimoramento das atividades. Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela legalidade da propositura na 
forma de um substitutivo visando adequar o projeto à técnica legislativa prevista na Lei 
Complementar nº 95/98. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável a aprovação da 
propositura, nos termos do substitutivo aprovado pela CCJLP. 

No âmbito da competência desta Comissão, apresentamos o seguinte substitutivo ao 
projeto em tela, para retirar, na nova redação proposta para os Artigos 37 (alínea "l") e 38 
(alinea "d") da Lei nº 7.329/69 o termo "no prazo da renovação do Cadastro Municipal de 
Condutores de Táxis, sob pena de revogação ou não renovação do Termo de Permissão e 
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Alvará de Estacionamento" e incluir em seu lugar o termo "a ser realizado para a renovação do 
Cadastro Municipal de Condutores de Táxis, após 1(um) ano do seu vencimento": 

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº  79 /2015 
Altera e acresce dispositivos na Lei n° 7.329, de 11 de Julho de 1969, a qual 

estabelece normas para a execução de serviço de transporte individual de passageiros em 
veículos de aluguel a taxímetro e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1° O § 2° do artigo 10 da Lei n° 7.329, de 11 de julho de 1969, a qual estabelece 
normas para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de 
aluguel a taxímetro, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10.................................... 

............................................... 

§ 2° Para a renovação ou revalidação, serão exigidos os requisitos previstos no artigo 
9° desta lei, devendo o interessado comprovar a conclusão de curso de atualização ministrado 
ou reconhecido pela Prefeitura do Município de São Paulo. (NR)" 

Art. 2° Os artigos 37 e 38 da Lei 7.329, de 1969, passam a vigorar acrescidos, 
respectivamente das alíneas "l" e "d", com a seguinte redação : 

" Art. 37. ....................................... 

............................. 

I) submeter periodicamente os condutores a curso de atualização, a ser realizado para 
a renovação do Cadastro Municipal de Condutores de Táxis, após 1(um) ano do seu 
vencimento. (NR)" 

"Art. 38 ................................... 

............................................... 

d) submeter-se, periodicamente, a curso de atualização, a ser realizado no prazo da 
renovação do Cadastro Municipal de Condutores de Táxi , após 1 (um) ano do vencimento. 
(NR)" 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 03 de dezembro de 2015. 

Toninho Paiva (PR) - Presidente 

Adolfo Quintas (PSDB) 

Atílio Francisco (PRB) 

Salomão Pereira (PSDB) 

Senival Moura (PT) 

Vavá (PT) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/12/2015, p. 143 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

