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PROJETO DE LEI 01-00267/2015 do Vereador Abou Anni (PV) 
"Acresce o parágrafo único ao art. 23 e altera a redação do parágrafo único do art. 29 

da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2.002, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O art. 23 da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2.002, passa vigorar acrescido de 
parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Os licitantes proprietários de veículo automotor, elétrico, articulado, 
reboque ou semirreboque, que tiverem domicílio profissional nesta circunscrição, têm o dever 
de registrá-los perante o órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo no município de 
São Paulo, cuja comprovação far-se-á por meio da juntada da cópia do Certificado de Registro 
de Veículo ou outro forma prevista em norma editalícia." 

Art. 2º O parágrafo único do art. 29 da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2.002, passa 
vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único - Também implicará a rescisão unilateral do contrato a inobservância, 
durante a sua execução, do disposto no parágrafo único do artigo 23 desta lei, bem como a 
aplicação ao contratado da pena de declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária 
para licitar e contratar com a Administração Pública, ainda que em decorrência de falta 
cometida em outro procedimento administrativo." 

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

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar de sua publicação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/06/2015, p. 111 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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