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PARECER Nº 1789/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0027/15. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, que acrescenta os 
§§ 1º e 2º ao art. 7º da Lei Municipal n. 13.241/01 para prever a obrigatoriedade de 
procedimento licitatório próprio para a concessão do serviço público de transporte de pessoas 
com deficiência denominado Atende, permitindo ao Poder Executivo a conceder o uso de 
próprios municipais para serem utilizados pelo operador diretamente na exploração do serviço 
concedido ou em empreendimentos associados, de acordo com as condições que serão 
definidas no edital e no contrato. 

Na justificativa do projeto, consta que "a execução deste serviço público atualmente é 
efetuada pelas mesmas concessionárias do transporte coletivo de passageiros, assim, o 
referido serviço, denominado �Atende� é identificado apenas como um serviço complementar 
ao transporte geral e nesta condição não obtém dedicação total tanto do concedente quanto do 
concessionário". 

O projeto merece prosseguir, na forma do substitutivo ao final apresentado. 

No que tange ao acréscimo do § 1º ao art. 7º da Lei Municipal n. 13.241/01 (para 
prever licitação própria para o Atende), tal matéria insere-se nos temas de proteção à pessoa 
com deficiência e de licitações e contratos. 

Em relação ao primeiro tema, dispõe o art. 24, XIV, da Constituição Federal ser 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre "proteção e 
integração social das pessoas portadoras de deficiência". Tal dispositivo deve ser interpretado 
em consonância com o inciso II do art. 30 da Carta Magna, que atribui aos Municípios a 
competência para "suplementar a legislação federal e estadual no que couber", sendo certo o 
interesse local na organização e prestação do serviço público de transporte coletivo, nos 
termos do inciso V desse mesmo dispositivo constitucional. 

Já quanto às licitações e contratos, a Constituição Federal cinge à competência 
privativa da União somente a edição de normas gerais (art. 22, XXVII), sendo que no presente 
caso trata-se de especificidade local - necessidade de realização de licitação própria para o 
transporte de pessoas com deficiência -, cuja iniciativa legislativa franqueia-se aos Municípios. 

O projeto não merece prosseguir, porém, no que se refere à inclusão do § 2º no art. 7º 
da Lei Municipal n. 13.241/01 (permissão ao Poder Executivo para conceder o uso de próprios 
municipais), uma vez que a competência legislativa para concessão de bens imóveis 
municipais é de iniciativa exclusiva do Prefeito, nos termos do art. 37, § 2º, V, da Lei Orgânica 
do Município. 

Assim, apresenta-se substitutivo para excluir a previsão de inclusão de referido § 2º ao 
art. 7º da Lei Municipal n. 13.241/01, bem como para explicitar na ementa o objeto da lei, 
conforme exigência de técnica legislativa prevista no art. 5º da Lei Complementar Federal n. 
95/98. 

Para ser aprovado, o projeto depende da aprovação da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, V, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, na forma do substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE. 
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SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0027/15. 

Acresce o § 1º ao art. 7º da Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, para dispor 
acerca de procedimento licitatório próprio para concessão do serviço público de transporte de 
pessoas com deficiência, denominado "Atende", e dá outras providências. 

Art. 1º O art. 7º da Lei n° 13.241, de 12 de dezembro de 2.001, passa a vigorar 
acrescido de § 1°, com a seguinte redação: 

"§ 1º O serviço público de transporte de pessoas com deficiência, denominado Atende, 
será concedido a terceiros mediante processo licitatório próprio." (NR) 

Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar de sua publicação. 

Art. 4° 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 14/10/2015 

Alfredinho - PT - contrário 

Ari Friedenbach - PHS 

Arselino Tatto - PT - contrário 

Conte Lopes - PTB 

David Soares - PSD - contrário 

Eduardo Tuma - PSDB 

George Hato - PMDB 

Abou Anni - PV 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/10/2015, p. 98-99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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