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Dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial aos permissionários do serviço de 
táxi e seus auxiliares, bem como aos prestadores de serviço de transporte escolar, público e 
privado, em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia de COVID-19. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º - Esta Lei estabelece a concessão de auxílio emergencial aos permissionários 
do serviço de táxi e seus auxiliares, bem como aos prestadores de serviço de transporte 
escolar, público e privado, em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia de 
COVID-19. 

Art. 2º - Os permissionários do serviço de táxi e seus auxiliares, bem como os 
prestadores de serviço de transporte escolar, público e privado, que estiverem com inscrições 
ativas nos cadastros do Município, residam na cidade de São Paulo e que tenham obtido sua 
certificação até o dia 1º de março de 2020 fazem jus ao recebimento de um auxílio emergencial 
no valor mínimo de um salário mínimo federal, enquanto estiver vigente a declaração de 
emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, de que trata a Lei Federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020 e o Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020. 

Parágrafo Único - existindo norma que estabeleça valores superiores ao caput deste 
artigo, prevalecerá o mais vantajoso. 

Art. 3º - O Poder Executivo deverá adotar as medidas cabíveis para a devida 
regulamentação desta Lei. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

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

Sala das Sessões, às Comissões competentes. 
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