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"Disciplina o envio de informações atinente ao Transporte Escolar Gratuito para a 
Comissão Permanente e competente da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º - O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, enviará 
semestralmente à Comissão Permanente da Câmara Municipal de São Paulo cuja competência 
seja a área de Transporte, relatório com dados mensais relativos ao sistema de Transporte 
Escolar Gratuito. 

§ 1º - O relatório a que se refere o "caput" deste artigo deve ser enviado à secretaria da 
comissão parlamentar permanente mencionada de forma escrita e digitalizada, nele devendo 
constar, pelo menos, as seguintes informações: 

I- o número de alunos cadastrados no sistema de Transporte Escolar Gratuito; 

II- o número de alunos transportados no sistema de Transporte Escolar Gratuito; 

III- os valores pagos por cada aluno transportado, em cada subcategoria utilizada; 

IV- os dados sobre o funcionamento geral do sistema, contendo o número de veículos 
credenciados, a quilometragem percorrida e possíveis autuações às pessoas físicas e às 
empresas contratadas, por motivo de falha ou irregularidade; 

V- os valores devidos às pessoas físicas e às empresas contratadas pelo sistema de 
Transporte Escolar Gratuito, com justificativa embasada nos dados coletados; 

VI- os valores gastos para a manutenção do sistema de Transporte Escolar Gratuito; 

VII - a planilha de cálculo utilizada pelo Executivo com as estimativas de custos do sistema de 
Transporte Escolar Gratuito; 

VIII- a estimativa de demanda e custos, no âmbito do sistema de Transporte Escolar 
Gratuito, para o semestre seguinte ao do referido relatório, com a devida justificativa técnica. 

§ 2º - O relatório a que se refere esta lei deverá ser entregue até o décimo dia útil do 
mês subsequente ao do término do semestre ao que o mesmo se refere. 

Art. 2º - A Comissão Permanente da Câmara Municipal de São Paulo cuja competência 
seja a área de Transporte realizará audiência pública para analisar os dados fornecidos. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões. Às Comissões competentes." 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/05/2017, p. 265 
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