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PARECER Nº 1187/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 498/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria da nobre Vereadora Janaína Lima, que visa 
alterar e revogar dispositivos da Lei nº 7.329, de 11 de julho de 1969, que estabelece normas 
para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a 
taxímetro. 

A propositura ora em análise pretende alterar a redação dos §§ 1º e 4º do art. 2º, da 
alínea "a" e do § 2º do art. 7º, o caput do art. 18, o §1º do art. 20 e o caput do art. 21, da Lei nº 
7.329. Tais alterações visam: (i) permitir que o veículo utilizado no transporte de passageiros 
seja registrado em nome de terceiro, acabando com a obrigatoriedade do motorista ser o 
proprietário do veículo; (ii) viabilizar a utilização de veículo de terceiro mediante autorização por 
escrito. 

Quando aprovada a Lei revogará, ainda, os incisos I, II, IV, V, IX, LI, do art. 42 da  Lei 
nº 7.329, cuja redação foi dada pela Lei nº 10.308, de 22 de abril de 1987, a fim de evitar 
penalidades aos motoristas de táxi pelo descumprimento por: (i) não trajar-se adequadamente; 
(ii) não tratar com polidez e urbanidade os passageiros e o público; (iii) não portar no veículo 
guia atualizado das ruas de São Paulo; (iv) transitar com veículo em más condições de higiene; 
(v) transitar com veículo em más condições de funcionamento e conservação; (vi) angariar 
passageiro no Município de São Paulo, sob qualquer forma, para transporte em veículo de 
aluguel (táxi) de outro município. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, com respaldo no 
artigo 30, I da Constituição Federal e no art. 13, I, da Lei Orgânica do Município, uma vez que o 
assunto é de interesse do Município, ao qual compete legislar sobre a matéria, qual seja, 
concessão de serviço público. 

Para ser aprovada a propositura dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, V da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE da presente propositura. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 06/09/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM 

Soninha Francine - PPS - com restrições 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/09/2017, p. 86  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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