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PROJETO DE LEI •

Oi-0048/e000

Altera a redação do artigo 22 da Lei n° 12.893/99

que cria e disciplina a modalidade de transporte

público coletivo através de lotação, e dá outras

providências.

Gabinete do Vereador Antonio Goulart
Viaduto Jacarei, 100 Sala 617 6° andar Centro CEP 01380-900 Tel.: 3111-2233

Endereço na Internet: agoulart@mandic.com.br
São Paulo SP

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 1° -- O artigo 22 da Lei n° 12.893/99 passa a vigorar com a seguinte

redação:

"Art. 22 — A Secretaria Municipal de Transportes ou entidade delegada

autorizada coibirá o transporte remunerado de passageiros sem a permissão prevista em

lei, em observação às seguintes disposições:

1— na primeira ocorrência:

a — apreensão, por até 30 (trinta) dias do veiculo infrator;

b — aplicação de multa no valor correspondente a 200 (duzentas) UFIR e;
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c — assinatura do ato da liberação do veículo, de termo de compromisso pelo

proprietário; de não reincidência no exercício irregular da atividade de que

trata esta lei.

II — na reincidência:

a — apreensão do veículo infrator por até 30 (trinta) dias e;

b — aplicação de multa no valor correspondente a 3000 (três mil) UFIR."

•	 Parágrafo único — Ultrapassado o período máximo de apreensão do veículo

será aplicada multa diária no valor de 80 (oitenta) UFIR.

Art. 2° - O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2000.
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NIO GOULART

Vereador
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O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
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