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PARECER Nº 1660/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 79/2015 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa alterar e 
acrescer 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. 

O § 2º do artigo 10 da Lei nº 7.329, de 11 de julho de 1969: 

Art. 10 - A inscrição no Cadastro Municipal de Condutores de Táxis será sempre 
revalidada quando se vencer o prazo de vigência do exame de sanidade e, periodicamente, 
conforme dispuser o regulamento a ser expedido. 

§ 2º - Para a revalidação serão exigidos os requisitos previstos no artigo anterior, 
exceto o de que trata o item V. 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

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

Art. 37 - As empresas permissionárias serão obrigadas, ainda, a: 

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. 

Art. 38 - Os motoristas profissionais autônomos serão obrigados, ainda, a: 

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. 

Segundo a justificativa, o objetivo das alterações apresentadas é aperfeiçoar a 
prestação 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 da atividade. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade com apresentação de substitutivo a fim de "adequar o presente projeto de lei à 
melhor técnica de elaboração legislativa e , ademais, evitar violação ao princípio da 
independência e harmonia entre os poderes, já que não pode ser atribuída ao Executivo a 
obrigação de ministrar o curso de que trata o projeto". 

A colenda Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Lazer e 
Gastronomia exarou parecer favorável com apresentação de substitutivo "para retirar, na nova 
redação proposta para os Artigos 37 (alínea "l") e 38 (alínea "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 Alvará de Estacionamento" e incluir em seu lugar o 
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termo " a ser realizado para a renovação do Cadastro Municipal de Condutores de Táxis, após 
1 (um) ano do seu vencimento". 

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 Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Lazer e Gastronomia. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 07/12/2016. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jonas Camisa Nova - DEM 

Abou Anni - PV 

Atilio Francisco - PRB 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Ota - PSB 

Ricardo Nunes - PMDB 
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