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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para o(s) projeto(s) abaixo 
relacionado(s), na forma do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

1)Projeto de Lei nº 0063/2012 – Autor: Vereador Abou Anni 

PARECER Nº 425/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO EM 13/04/2012, PÁGINA 97, COLUNA 01. 

PARECER Nº 1028/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 30/06/2012, PÁGINA 100, 
COLUNA 04. 

PARECER Nº 1943/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔNOMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 13/12/2012, PÁGINA 87, COLUNA 04. 

PARECER Nº 1006/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 07/06/2013, PÁGINA 99, 
COLUNA 04. 

PARECER Nº 1245/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 08/08/2013, PÁGINA 87, 
COLUNA 01. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/04/2018, p. 75 
 

 

PARECER Nº 1245/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 63/2012 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa determinar a 
fixação de placa nos estabelecimentos de ensino público e privado dispondo sobre a 
preferência pelo transporte escolar coletivo.  

Pela propositura, todos os estabelecimentos de ensino básico, fundamental e médio do 
Município de São Paulo, privados ou públicos, deverão fixar na porta de entrada, em local 
visível, de forma destacada e legível, placa contendo os seguintes dizeres: “PAIS: REDUZAM 
O CONGESTIONAMENTO DANDO PREFERÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR”, no prazo 
de 60 dias contados a partir da publicação da propositura como lei.  

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa sugeriu 
substitutivo “tendo em vista adequar o texto aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal”. O 
substitutivo mantém o prazo de obrigatoriedade de fixação das placas para os 
estabelecimentos privados, determinando que, no caso de estabelecimentos públicos, “a 
instalação da placa será implantada de forma progressiva, subordinada à comprovação da 
existência de condições técnicas e viabilidade econômica para tal, a critério do Executivo”.  



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

Favorável, portanto, é o parecer. Contudo, para que possa haver a devida 
programação financeira também dos estabelecimentos privados, sugerimos o seguinte 
substitutivo:  

 

SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 63/2012  
Determina a fixação de placa nos estabelecimentos de ensino público e privado 

incentivando os pais e os alunos a darem preferência ao transporte escolar, e dá outras 
providências.  

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  

Art. 1º Todos os estabelecimentos de ensino básico, fundamental e médio do Município 
de São Paulo, privados ou públicos, deverão fixar na porta de entrada, em local visível, de 
forma destacada e legível, placa contendo os seguintes dizeres:  

“PAIS: REDUZAM O CONGESTIONAMENTO DANDO PREFERÊNCIA AO 
TRANSPORTE ESCOLAR”  

Art. 2º A placa de que trata esta lei será fixada permanentemente, mesmo no período 
de férias escolares.  

Art. 3º O descumprimento desta lei por parte de estabelecimentos privados acarretará a 
aplicação de multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a 
ser aplicada aos estabelecimentos de ensino privados.  

Parágrafo único. A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de 
extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e que reflita a 
perda do poder aquisitivo da moeda.  

Art. 4º Quanto aos estabelecimentos públicos, a instalação da placa será implantada de 
forma progressiva, subordinada à comprovação da existência de condições técnicas e 
viabilidade econômica para tal, a critério do Executivo.  

Art. 5º Os estabelecimentos privados terão o prazo de 15 (quinze) dias a partir do 
primeiro dia do ano seguinte ao da publicação desta lei ou de 90 (noventa) dias contados a 
partir da publicação desta lei, o que for maior, para fixar as placas de que trata esta lei.  

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 7º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua publicação.  

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 07/08/2013  

Roberto Tripoli – PV – Presidente  

Marta Costa – PSD – Relatora  

Adilson Amadeu – PTB  

Aurélio Nomura –PSDB  

Jair Tatto – PT  

Paulo Fiorilo – PT  

Ricardo Nunes – PMDB  

Wadih Mutran – PP  
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/08/2013, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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