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PARECER Nº 744/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 802/2013 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Goulart e José Police 
Neto, visa autorizar a criação do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros no 
Município de São Paulo, sendo serviço de caráter especial, com tarifa diferenciada, que será 
prestado por operadores ou terceiros, de acordo com as disposições regulamentares editadas 
pela Secretaria Municipal de Transportes. 

O mencionado Sistema operará com 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. 

Os ônibus que prestarão serviços ao Sistema referido poderão circular pelos 
corredores e faixas exclusivas de ônibus do Sistema de Transporte Público, ficando proibido, 
entretanto, o embarque e o desembarque ao longo dos corredores e faixas exclusivas de 
ônibus, com exceção dos locais devidamente sinalizados. 

Os serviços de transporte do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros 
serão explorados em regime de concessão ou permissão, por prazo determinado, a ser 
definido no ato justificativo de sua conveniência e da licitação, em função do objeto a ser 
contratado e do volume de investimentos previstos. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 13/05/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/05/2015, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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