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PARECER Nº 302/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0530/10.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que dispõe 
acerca da possibilidade dos 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, de substituir o veículo avariado 
cadastrado por outro similar com plenas condições técnicas pelo prazo máximo de 
30 (trinta) dias.  
De acordo com a propositura, referida substituição terá como condição a sua 
imediata comunicação ao órgão fiscalizador competente relativo ao transporte de 
escolares, bem como a comunicação do tipo de avaria que inviabilizou o veículo 
cadastrado, como também as características do veículo substituído, tendo-se em 
vista que o veículo substituto deverá possuir as mesmas características do veículo 
cadastrado, ou superiores a este, observando-se, quanto ao ano de fabricação, o 
que dispõe a legislação vigente.  
A presente propositura visa instituir uma alternativa para a prestação de serviços 
de transporte coletivo de escolares, possibilitando a substituição temporária de 
veículo cadastrado avariado por outro com características similares, pelo prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a fim de garantir a continuidade da prestação do 
serviço.  
Inicialmente cumpre observar que a matéria encontra-se disciplinada pela Lei nº 
10.154/86, que dispõe sobre o transporte coletivo de escolares no âmbito do 
Município de São Paulo, regulamentada pelo Decreto nº 23.123/86 e, no tocante ao 
serviço permissionado,  pela Lei nº 13.697/03, que instituiu o Programa de 
Transporte Escolar Municipal Gratuito - Vai e Volta.  
No que se refere ao serviço de transporte escolar municipal gratuito prestado por 
empresas permissionárias de serviço público, a propositura não reúne condições de 
prosseguimento porque interfere diretamente com o regime de permissão de um 
serviço público e com a relação contratual firmada entre o Executivo (Poder 
Concedente) e o agente delegado da prestação do serviço público (Concessionário).  
Nesse sentido é o entendimento de Hely Lopes Meirelles (in Licitação e Contrato 
Administrativo, 11ª Ed., Malheiros Editores, págs. 272 e 275) que, ao comentar 
acerca da regulamentação dos serviços concedidos, assim se manifesta:  
“..., entende-se sempre reservado ao concedente o poder de regulamentar e 
controlar a atuação do concessionário, desde a organização da empresa até sua 
situação econômica e financeira, seus lucros, o modo e a técnica da execução dos 
serviços, bem como fixar as tarifas em limites razoáveis e eqüitativos para a 
empresa e para os usuários”.  
“O poder de regulamentar as concessões é inerente e indespojável do concedente. 
Cabe ao Executivo aprovar o regulamento do serviço e determinar a fiscalização de 
sua execução, pela forma conveniente.”  
No que se refere ao serviço de transporte escolar prestado pelo particular 
autorizado pelo Executivo, a propositura reúne condições de prosseguimento, com 
fundamento na regulamentação da atividade econômica de transporte coletivo 
privado de escolares, regra que diz respeito à forma da prestação desse serviço e 
não à circulação de veículos, matéria de iniciativa legislativa privativa do Executivo.  
Sob esse aspecto, o projeto reúne condições de prosseguimento porque fundado no 
Poder de Polícia que, segundo entendimento de Hely Lopes Meirelles, estende-se a 
todos os locais públicos ou particulares abertos à freqüência coletiva, mediante 
pagamento ou gratuitamente, bem como aos veículos de transporte coletivo (In, 
Direito Municipal Brasileiro, Ed. Malheiros, 6ª Ed., p. 364).  



Encontra fundamento também no art. 160 da Lei Orgânica Municipal, sendo 
relevante ressaltar que é justamente disciplinando uma atividade econômica 
privada, mas de interesse público, que o Poder Público concede licença e fixa 
horários e condições de funcionamento, fiscaliza a atividade de modo a não torná-la 
prejudicial à população e estabelece penalidades para os infratores (art. 160, 
incisos I, II, III e IV da Lei Orgânica Municipal).  
Por se tratar de matéria sujeita ao “quorum” de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Ante o exposto somos,  
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE, sem prejuízo da análise do mérito da 
proposta pela Douta Comissão Competente.  
Todavia, conforme já salientado, a propositura apenas pode versar sobre os 
operadores de transporte coletivo de escolares de natureza privada, sob pena de 
adentrar em matéria de organização administrativa, a qual é de competência 
privativa do Prefeito, conforme art. 37, § 2º, inciso IV da Lei Orgânica do Município, 
esbarrando, também, no princípio constitucional da harmonia e independência 
entre os Poderes.  
Dessa forma, a fim de compatibilizar a proposta com o acima exposto, sugerimos o 
substitutivo a seguir:  
  
SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 530/10.  
  
Acrescenta o art. 2º-A a Lei nº 10.154, de 07 de outubro de 1986, que dispõe 
sobre o transporte coletivo privado 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 a Lei nº 10.154, de 07 de outubro de 1986, que 
dispõe sobre o transporte coletivo privado de escolares no âmbito do Município de 
São Paulo, que passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 2º-A Os operadores do sistema de transporte coletivo de escolares, de que 
trata esta Lei, possuidores do Certificado de Registro Municipal, poderão substituir o 
veículo cadastrado, quando da ocorrência de avaria mecânica ou de outra origem, 
que impeça ou dificulte o referido transporte, por outro similar com plenas 
condições técnicas, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
§ 1º A substituição de que trata o caput deste artigo terá como condição a sua 
imediata comunicação ao órgão fiscalizador competente relativo ao transporte de 
escolares, bem como a comunicação do tipo de avaria que inviabilizou o veículo 
cadastrado, como também as características do veículo substituído.  
§ 2º O veículo substituto deverá possuir as mesmas características do veículo 
cadastrado, ou superiores a este, observando-se, quanto ao ano de fabricação, o 
que dispõe a legislação vigente.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
11/05/2011.  
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