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PARECER Nº 0365/2014 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 334/12  
O Projeto de Lei nº 334/12, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, dispõe sobre 
a isenção do pagamento de tarifa no transporte coletivo urbano de passageiros do 
Município de São Paulo aos policiais militares reformados, e dá outras providências.  
Segundo a justificativa, a iniciativa objetiva minorar o sofrimento dos policiais 
reformados, veteranos da lei e da ordem, reconhecendo-lhes o direito a isenção no 
pagamento da tarifa do transporte coletivo urbano de passageiros da Capital.  
A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa - CCJLP,  
manifestou-se pela legalidade, através do Parecer nº 511/2013.  
Com relação à legislação relacionada à matéria, há que se destacar o Estatuto do 
Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, em seu art. 39 que 
assegura a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos 
aos maiores de 65 anos de idade.  
No âmbito do município consta a Lei nº 9.651, de 24 de novembro de 1983, que 
autoriza a concessão de isenção do pagamento de tarifas nos ônibus da Companhia 
Municipal de Transportes Coletivos - CMTC, às pessoas com mais de 65 anos de 
idade, e dá outras providências. E ainda, a Lei nº 11.655, de 18 de outubro de 
1994, que dispõe sobre a isenção de pagamento de passagem no transporte 
coletivo urbano de ônibus as mulheres com mais de 60 (sessenta) anos de idade.  
Respondendo ao pedido de informações formulado pela Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, o Executivo, através de SPTrans e SMT, 
concluiu pela inviabilidade da propositura, ressaltando que a legislação já prevê a 
isenção tarifária aos idosos, o que atinge grande parte do segmento que se 
pretende contemplar. Além disso, o projeto, acordo com a SPTrans, esbarraria na 
isonomia no tratamento dado aos aposentados, na medida em que beneficiaria 
apenas uma categoria de aposentados. O órgão avalia, ainda, que controle 
operacional da concessão da gratuidade prevista no projeto é dispendiosa, sendo 
que não existe previsão orçamentária para suportar o impacto das medidas 
propostas.  
Diante das informações obtidas, em que pesem os elevados propósitos contidos na 
presente inciativa, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
manifesta-se contrariamente à aprovação do presente projeto de lei.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
16/04/2014.  
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