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PARECER Nº 1158/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0103/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Fábio Riva, que altera a lei nº 
16.518, de 22 de julho de 2016, dispondo sobre o ingresso de pessoas com deficiência 
acompanhadas de cão-guia em veículos que prestam serviços de transporte individual de 
passageiros. 

A supramencionada lei traz disposições sobre o ingresso de pessoas com deficiência, 
acompanhadas de cão-guia, em taxis. A propositura sob análise visa, em breve resumo, 
estender a aplicabilidade das normas aos veículos que prestam serviços em atividade 
econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros por meio das 
operadoras de tecnologia de transporte credenciadas - OTTCs. 

De acordo com a justificativa, a proposta visa aperfeiçoar a legislação já existente, indo 
ao encontro dos preceitos contidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência da Organização das Nações Unidas, aprovada pelo Congresso Nacional, por 
meio do Decreto Legislativo nº 186/2008. 

Na forma do substitutivo ao final apresentado, o projeto merece prosseguir. 

Sob o aspecto formal, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura foi 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 
30, incisos I e II, da Constituição Federal, e artigos 13, incisos I e II, 37, "caput", da Lei 
Orgânica do Município. 

A Constituição Federal dispõe ser competência concorrente da União, Estados e 
Distrito Federal legislar sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência (art. 
24, inciso XIV), competindo também aos Municípios suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber e nos limites do interesse local (art. 30, incisos I e II). 

Neste aspecto cumpre observar a Lei Federal n. 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às 
pessoas com deficiência, e afirma competir ao Poder Público e a seus órgãos assegurar às 
pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos, senão vejamos: 

"Art. 2º - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de 
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico. 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e 
finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a 
viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas." (destacamos) 

Além disso, a propositura encontra compatibilidade com o disposto na Lei Federal n. 
11.126, de 27 de junho de 2005, regulamentada pelo Decreto n. 5.904, de 21 de setembro de 
2006, que já estabelece o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer 
em ambientes de uso coletivo acompanhados de cão-guia. 

Também há congruência da propositura com a Lei Municipal n. 12.492, de 10 de 
outubro de 1997, que assegura à pessoa com deficiência visual o direito de ingressar e 
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permanecer com seu cão condutor em todos os ambientes públicos ou particulares, inclusive 
os meios de transporte. 

Acrescenta-se o fato de que assegurar à pessoa com deficiência visual o direito de ser 
acompanhada de cão-guia nos táxis e veículos que prestam atividade econômica privada de 
transporte individual remunerado de passageiros, por meio de operadoras de tecnologia de 
transporte credenciadas - OTTCs, impondo-se multa para o caso de descumprimento da 
norma, constitui medida de poder de polícia administrativa, sobre a qual dispõe o art. 78, do 
Código Tributário Nacional: 

"Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos." 

Na espécie, se trata especificamente do exercício do poder de polícia das atividades 
urbanas em geral, que consoante preleciona Hely Lopes Meirelles, "[...] é inerente ao Município 
para a ordenação da vida urbana, nas suas exigências de segurança, higiene, sossego e bem-
estar da coletividade. Por isso, a jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade de 
tal regulamentação e das respectivas sanções como legítima expressão do interesse local" (In 
Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 516). 

O poder de polícia inerente às atividades da Administração Pública também justifica 
assegurar o transporte de cães-guia nos táxis e veículos que prestam serviços em atividade 
econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros por meio das 
operadoras de tecnologia de transporte credenciadas - OTTCs, devendo ser ressaltado que a 
conveniência e oportunidade das medidas previstas nesta propositura serão oportunamente 
analisadas pelas comissões de mérito designadas para tanto. 

Deve ser apresentado substitutivo, no entanto, a fim de adequar a redação do projeto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal n. 95/98 e suprimir o artigo 6º-A, que 
cria atribuições específicas para o Poder Executivo, bem como o art. 7º-A por interferir na 
atribuição do Prefeito de gerir os bens, as receitas e as rendas municipais (art. 70, VI, LOM), 
violando, assim, o princípio da independência e harmonia entre os poderes. 

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 todo o exposto, nos termos do substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARCIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0103/19. 

Altera a Lei nº 16.518, de 22 de julho de 2016, para dispor sobre o ingresso de pessoas 
com deficiência visual, acompanhadas de cão-guia, em veículos que atuam em atividade 
econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros por meio de 
Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas - OTTCs. 

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

Art. 1º A Lei nº 16.518, de 22 de julho de 2016, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 1º Esta lei regulamenta, na cidade de São Paulo, o direito de pessoas com 
deficiência visual ingressarem com cão-guia nos veículos providos de taxímetros (táxis) e 
veículos que prestem serviços em atividade econômica privada de transporte individual 
remunerado de passageiros por meio das Operadoras de Tecnologia de Transporte 
Credenciadas - OTTCs no âmbito do Município. 

Art. 2º É vedada a exigência do uso de focinheira nos cães-guia para o ingresso nos 
táxis e nos veículos que prestem serviços em atividade econômica privada de transporte 
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individual remunerado de passageiros por meio das Operadoras de Tecnologia de Transporte 
Credenciadas - OTTCs. 

Art. 3º É vedada a cobrança de valores, tarifas ou acréscimos vinculados, direta ou 
indiretamente, ao ingresso ou à presença de cão-guia nos táxis e nos veículos que prestem 
serviços em atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros 
por meio das Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas - OTTCs de que trata 
esta lei. 

Art. 7º (...) 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento desta lei por condutores de veículos 
que prestam atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros, 
será considerado infratora nos termos deste artigo e ficará sujeita ao pagamento de multa a 
Operadora de Tecnologia de Transporte Credenciada - OTTC responsável pela intermediação 
entre o motorista que descumpriu a presente lei e a pessoa com deficiência visual que teve o 
seu direito ofendido, garantido o contraditório e a ampla defesa. (NR) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2019, p. 103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


