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PARECER Nº 797/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI N° 11/2010  
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Antonio Goulart, Mara 
Gabrilli, Marta Costa e Floriano Pesaro, visa estabelecer diretrizes a serem 
observadas na implantação de abrigos e pontos de parada que integram o Sistema 
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo.  
O art. 1º da propositura determina que o Poder Público, na implantação dos abrigos 
e pontos de parada que integram o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros na Cidade de São Paulo, pautar-se-á pela máxima eficiência e clareza 
nas informações relativas a cada uma das linhas.  
Conforme o art. 2º, o disposto no art. 1º terá por objetivo a orientação dos 
usuários do sistema no que se refere a:  
I - nomes, números e categoria das linhas;  
II - intervalos, frequência e integração de linhas e modais;  
III - a origem e o destino;  
IV - principais artérias percorridas no itinerário;  
V - outras informações sobre o serviço de transportes, o local da parada e seu 
entorno.  
Essas determinações se aplicam aos pontos Terminais, Secundários - final em 
bairros e de Passagem - no trajeto do itinerário, podendo o Poder Público firmar 
parceria ou convênio com vistas ao melhor atendimento do preconizado.  
A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, no seu parecer 
pela legalidade, informa que “Às fls. 36 foi apresentado um Substitutivo ao projeto 
original, determinando a adoção de um sistema de transmissão de informação 
sonora nos abrigos e pontos de parada que integram o Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros de modo a auxiliar o embarque e o desembarque 
de pessoas com deficiência visual. Segundo o Substitutivo proposto, a adoção de tal 
sistema de transmissão de informação sonora nos abrigos e pontos de parada de 
ônibus ficará condicionada ao advento de tecnologia que permita a sua implantação 
e à compatibilidade de sua implantação com as características do sistema viário da 
cidade”. O parecer também apresenta “substitutivo que visa sanar as ilegalidades 
da propositura original”, eis que lei que pretenda impor ao Executivo Municipal e às 
concessionárias do referido serviço público a obrigatoriedade de instalar novos 
equipamentos nos abrigos e pontos de parada interfere em esfera de sua 
competência exclusiva, uma vez que cabe àquele Poder Municipal exercer as 
"funções de governo relacionadas com o planejamento, organização e direção de 
serviços e obras da municipalidade e, para tanto, dispõe de poderes 
correspondentes de comando, de coordenação e de controle de todos os 
empreendimentos da Prefeitura".  
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, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
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