
PROJETO DE LEI 01-00896/2013 dos Vereadores Reis (PT) e Antonio 
Goulart (PSD) 
““Autoriza a circulação de táxis que estejam transportando passageiro, em 
corredores exclusivos de ônibus, e dá outras providencias.”  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:  
Art. 1º - Fica autorizada a circulação de táxis que estejam transportando 
passageiro, nos seguintes corredores exclusivos de ônibus do Sistema de 
Transporte Público:  
I - Pirituba / Lapa / Centro;  
II - Inajar / Rio Branco / Centro;  
III - Campo Limpo /Rebouças/ Cento;  
IV - Santo Amaro / Nove de Julho / Centro;  
V - Jardim Ângela / Guarapiranga / Santo Amaro;  
VI - Capelinha / Ibirapuera / Centro:  
VII - Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro;  
VIII - Itapecerica / João Dias / Centro;  
IX - Paes de Barros.  
§ 1º - Os veículos não poderão ter qualquer película de escurecimento nos vidros, 
que dificultem a sua visualização interna pela fiscalização da Prefeitura.  
§ 2º - Ficam terminantemente proibidas ‘ embarque e o desembarque de 
passageiros ao longo dos corredores faixa- exclusivas de ônibus do Sistema de 
Transporte Público.  
§ 3º Fica expressamente proibido o trânsito de veículo, da modalidade táxi, em 
terminais e estações de transferência existentes ao longo dos corredores exclusivos 
de ônibus do Sistema de Transporte Público.  
§ 4º - A autorização de que trata o caput do artigo 1º desta Lei também se estende 
às faixas exclusivas de ônibus implantadas pelo Município de São Paulo.  
Art. 2º - A inobservância do disposto nesta Lei acarretará aos infratores as 
penalidades previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, nas leis municipais e nas demais 
normas expedidas pela Secretaria Municipal de Transportes - SMT.  
Art. 3º - O Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV, a empresa São 
Paulo Transporte S/A - SPTrans, a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET e o 
Departamento de Transportes Públicos - DTP deverão tomar todas as medidas para 
a efetivação do disposto na presente Lei.  
Art. 4º O Executivo a regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias 
após sua publicação.  
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Sala as Sessões. Às Comissões competentes.”  
 
 
 
Requerimento RDS 13-0495/2014 altera os autores desse projeto. 
 
 
Publicação original DOC 05/02/2014, PÁG 136 
 
 
 
PROJETO DE LEI 01-00896/2013 do Vereador Reis (PT)  
““Autoriza a circulação de táxis que estejam transportando passageiro, em 
corredores exclusivos de ônibus, e dá outras providencias.”  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:  
Art. 1º - Fica autorizada a circulação de táxis que estejam transportando 
passageiro, nos seguintes corredores exclusivos de ônibus do Sistema de 
Transporte Público:  
I - Pirituba / Lapa / Centro;  



II - Inajar / Rio Branco / Centro;  
III - Campo Limpo /Rebouças/ Cento;  
IV - Santo Amaro / Nove de Julho / Centro;  
V - Jardim Ângela / Guarapiranga / Santo Amaro;  
VI - Capelinha / Ibirapuera / Centro:  
VII - Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro;  
VIII - Itapecerica / João Dias / Centro;  
IX - Paes de Barros.  
§ 1º - Os veículos não poderão ter qualquer película de escurecimento nos vidros, 
que dificultem a sua visualização interna pela fiscalização da Prefeitura.  
§ 2º - Ficam terminantemente proibidas ‘ embarque e o desembarque de 
passageiros ao longo dos corredores faixa- exclusivas de ônibus do Sistema de 
Transporte Público.  
§ 3º Fica expressamente proibido o trânsito de veículo, da modalidade táxi, em 
terminais e estações de transferência existentes ao longo dos corredores exclusivos 
de ônibus do Sistema de Transporte Público.  
§ 4º - A autorização de que trata o caput do artigo 1º desta Lei também se estende 
às faixas exclusivas de ônibus implantadas pelo Município de São Paulo.  
Art. 2º - A inobservância do disposto nesta Lei acarretará aos infratores as 
penalidades previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, nas leis municipais e nas demais 
normas expedidas pela Secretaria Municipal de Transportes - SMT.  
Art. 3º - O Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV, a empresa São 
Paulo Transporte S/A - SPTrans, a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET e o 
Departamento de Transportes Públicos - DTP deverão tomar todas as medidas para 
a efetivação do disposto na presente Lei.  
Art. 4º O Executivo a regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias 
após sua publicação.  
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Sala as Sessões. Às Comissões competentes.”  
 


