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PARECER Nº 345/2001 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 276/2000 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa criar o passe livre 
destinado a autorizar a locomoção gratuita de representantes de Sociedade Amigos de Bairro e entidades 
sem fins lucrativos, em veículos de transporte coletivo. 
O projeto prevê ainda os requisitos necessários para a obtenção do passe pelas entidades beneficiadas e 
dispõe sobre as características do passe, condiciona sua aceitação à apresentação de documento 
identificador do portador e ainda, condiciona sua renovação à apresentação, pela entidade, das atas 
correspondentes ao ano do requerimento de renovação. 
A isenção proposta vem ao encontro dos anseios dos munícipes, em, segundo justifica o nobre autor, tem 
por objetivo incentivar a atuação dessas organizações civis, uma vez que seus trabalhos em muito 
contribuem ao Poder Público, nas soluções de problemas surgidos no cotidiano da administração da 
Cidade. 
A propositura se insere entre aquelas que versam sobre matéria de interesse local e, portanto, amparada 
no artigo 30, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 13, 
inciso I, e artigo 37, "caput", ambos da Lei orgânica do Município. 
Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 22/05/01. 
Celso Jatene - Relator 
Alcides Amazonas 
Gilson Barreto 
Jooji Hato 
Laurindo 
Salim Curiati 
 
VOTO CONTRÁRIO DOS VEREADORES ARSELINO TATTO, JORGE TABA E VANDERLEI DE 
JESUS, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
0276/2000. 
 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa criar o passe livre 
destinado a autorizar a locomoção gratuita de representantes de Sociedade Amigos de Bairro e entidades 
sem fins lucrativos, em veículos de transporte coletivo. 
Em que pesem os meritórios propósitos de seu autor, o projeto não reúne condições de prosperar, como 
veremos. 
Com efeito, de acordo com a Constituição Federal, art. 30, inciso V, compete ao Município, "organizar e 
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial". 
Todavia, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu artigo 37, § 2°, inciso IV, reserva ao Sr. 
Prefeito a iniciativa privativa para a apresentação de projetos que disponham sobre serviços públicos. 
Além disso, registre-se, ainda, que o artigo 178 da Lei Orgânica do Município estabelece que "as tarifas 
dos serviços públicos de transporte são de competência exclusiva do Município, e deverão ser fixadas 
pelo Executivo, de conformidade com o disposto no art. 7°, inciso III desta Lei".  
Portanto, como vemos, qualquer tipo de isenção na matéria tem que se dá por meio de projeto de 
iniciativa do Chefe do Executivo. 
Assim sendo, o Poder Legislativo ao dispor sobre matéria reservada ao Poder Executivo fere o princípio 
da independência e harmonia entre os Poderes, estatuído no artigo 2° da Constituição Federal e repetido 
no artigo 6° da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Ante o exposto, por vício de iniciativa, que é insanável, somos 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 22/05/01. 
Arselino Tatto - Presidente 
Jorge Taba 
Vanderlei de Jesus 
 


