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PARECER Nº 883/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 274/2013.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que revoga a 
Lei nº 11.272, de 12 de novembro de 1992, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade 
de identificação dos estabelecimentos de ensino, em veículos de transporte escolar.  
Segundo a propositura, a medida visa preservar a segurança dos funcionários e das 
crianças que utilizem o transporte escolar, os quais vêm sendo alvo de ações 
criminosas, em especial, quando o motorista é do sexo feminino.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Inicialmente, cumpre observar que o transporte coletivo de escolares encontra-se 
disciplinado, no âmbito privado, pela Lei nº 10.154/86, que dispõe sobre o 
transporte coletivo privado de escolares no âmbito do Município de São Paulo e, no 
tocante ao serviço público gratuito de transporte, pela Lei nº 13.697/03, que 
instituiu o Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito - Vai e Volta.  
Ressalte-se, que a organização do serviço público gratuito de transporte, pela Lei 
nº 13.697/03, que instituiu o Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito - 
Vai e Volta, é de competência exclusiva do Poder Executivo, pelas medidas 
incidirem em organização administrativa em matéria de trânsito propriamente dita.  
É cediço que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a administração do 
Município, tarefa que engloba a criação e estruturação dos órgãos públicos e a 
gestão, a organização e a execução dos serviços e das obras públicas municipais. 
Para se desincumbir dessa tarefa de administração deve o Prefeito estar 
resguardado de interferências indevidas em sua atuação, razão pela qual lhe 
assegura o artigo 70, inciso XIV da Lei Orgânica do Município a competência para 
dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração municipal 
e, por sua vez, o art. 37, § 2º, inciso IV da citada lei, lhe confere iniciativa privativa 
para apresentar projetos de lei que disponham sobre organização administrativa.  
Destaque-se, ainda, que embora a Carta Magna reserve privativamente à União a 
iniciativa de leis sobre trânsito e transporte (art. 22, inciso XI), ela própria institui 
uma ressalva a tal dispositivo atribuindo aos Municípios competência para ordenar o 
trânsito urbano e o tráfego local, abrangendo o transporte coletivo, que são 
atividades de interesse local (art. 30, incisos I e V).  
No entanto, a organização do trânsito é atividade afeta ao Chefe do Poder 
Executivo, uma vez que não configura mandamento geral e abstrato, mas ato 
específico e concreto de administração, de governo, como ensina Hely Lopes 
Meirelles, citado no relatório do Desembargador Luiz Elias Tâmbara, na Adin n? 
059.741-0/8-00, que teve por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei 
Municipal n? 12.635/98, a qual autorizava o estacionamento de veículos dos 
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional e outros em áreas regulamentadas como 
“zona azul”.  
Destaque-se, que a proposta, no que tange ao transporte escolar de natureza 
pública, não interfere com a ordenação do trânsito nem a circulação de veículos no 
Município de São Paulo, mas sim em mera regra relativa a segurança daqueles que 
utilizam tal transporte, consistindo apenas em não identificar o veículo como o da 
modalidade de transporte escolar, de forma a evitar ações criminosas para com os 
funcionários e usuários deste serviço público, razão pela qual não há interferência 
indevida do Legislativo em atividade do Executivo.  
Da mesma forma, pode o Legislativo discipIinar a matéria quando atinente ao 
transporte escolar de natureza privada.  
Isto porque, conforme já exposto, os objetivos da presente propositura não 
interferem com a ordenação do trânsito nem a circulação de veículos, matérias 
reservadas à iniciativa legislativa do Poder Executivo.  



Com efeito, o que se busca é instituir regra atinente ao exercício da atividade 
econômica do transporte coletivo privado de passageiros, regra que diz respeito à 
forma da prestação desse serviço e não à circulação de veículos.  
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 frequência 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 “quórum” de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
Ante o exposto somos,  
PELA LEGALIDADE, sem prejuízo da análise do mérito da proposta pela Douta 
Comissão Competente.  
Todavia, a fim de adequar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração 
legislativa, sugerimos o seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº  AO PROJETO DE LEI Nº 0274/13.  
Revoga a Lei nº 11.272, de 12 de novembro de 1992, a qual dispõe sobre a 
obrigatoriedade de identificação dos estabelecimentos de ensino, em veículos de 
transporte escolar, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica revogada, em todos os seus termos, a Lei nº 11.272, de 12 de 
novembro de 1992, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos 
estabelecimentos de ensino em veículos de transporte escolar.  
Art. 2º 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 
22/05/2013.  
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