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PARECER Nº 343/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI N° 530/2010 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa estabelecer 
que os operadores do sistema de transporte coletivo de escolares, no âmbito do 
Município de São Paulo, possuidores do Certificado de Registro Municipal, quando 
da ocorrência de avaria no veículo cadastrado que impeça ou dificulte o referido 
transporte, poderão substituir o veículo avariado cadastrado por outro similar com 
plenas condições técnicas, pelo prazo máximo de trinta dias.  
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. Contudo, tendo em vista solicitação do próprio 
Autor, apresentamos o seguinte substitutivo que atende a sugestões dos 
transportadores, melhor esclarecendo as condições de substituição temporária ou 
troca definitiva:  
SUBSTITUTIVO Nº                    AO PROJETO DE LEI Nº 530/2010  
Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 10.154, de 07 de outubro de 1986, que dispõe 
sobre o transporte coletivo de escolares no âmbito do Município de São Paulo, e dá 
outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica acrescido o art. 2º-A à Lei nº 10.154, de 07 de outubro de 1986, que 
dispõe sobre o transporte coletivo de escolares no âmbito do Município de São 
Paulo, com a seguinte redação:  
“Art. 2º-A Ficam autorizados os transportadores de escolares, no âmbito do 
Município de São Paulo, possuidores do Certificado de Registro Municipal, a 
substituir o veículo cadastrado em operação por outro com plenas condições 
técnicas pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias na ocorrência de avaria que impeça 
ou dificulte o referido transporte, ou a trocar definitivamente o veículo cadastrado 
em operação por outro mais novo.  
§ 1º A troca ou a substituição de que trata o caput deste artigo terá como condição 
a sua imediata comunicação ao órgão fiscalizador competente, contendo as 
características do veículo a ser trocado definitivamente ou substituído 
temporariamente, e, no caso de avaria, a descrição da falha que inviabilizou o 
veículo cadastrado.  
§ 2º O veículo substituto deverá possuir características equivalentes ao do veículo 
cadastrado, ou superiores a este, observando-se, quanto ao ano de fabricação, o 
que dispõe a legislação vigente.  
§ 3º Para fins de penalidade, considera-se regular a operação do transporte de 
escolares a partir da comunicação de que trata o § 1º.”  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 09.04.2014.  
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