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Altera o artigo 3° e introduz novo
artigo e parágrafo à Lei n° 12.516, de
06 de novembro de 1997, que dispõe
sobre a criação da modalidade de
transporte coletivo por "peruas" ou
veículos assemelhados.

Art. 10 - O artigo 3° da Lei n° 12.516, de 06 de novembro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

" Art.3° - A operação da atividade de transporte coletivo aqui definida será
executada pelos proprietários condutores que portarem Carteira Nacional de
Habilitação - C.N.H., expedida ou registrada na cidade de São Paulo, dentro do
prazo de validade e em categoria compatível com a capacidade do veículo a ser
apresentado, bem como atender às demais normas regulamentares expedidas pela
Secretaria Municipal de Transportes."

Art. 2° - Ficam acrescidos o artigo 15-A e parágrafo único à Lei n° 12.516,
de 06 de novembro de 1997, com a seguinte redação:

"Art. 15-A - Fica instituída comissão de acompanhamento e fiscalização do
serviço de transporte tratado por esta lei, composta por:

I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo;
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II - 02 (dois) representantes do Poder Legislativo, sendo um membro da
Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica da Câmara
Municipal de São Paulo;

III- 02 (dois) representantes dos condutores credenciados, para o serviço;
IV - 02 (dois) representantes da população usuária do serviço.

Parágrafo único - O Poder Executivo definirá a forma de escolha e tempo de
mandato dos membros da comissão, além de outras questões necessárias à sua
regulamentação."

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias, contados de
sua publicação.

Art. 40 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em -094e dezembro de 1997
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