LEI Nº 13.115, 06 DE ABRIL DE 2001
(Projeto de Lei nº 043/2000, do Vereador Dalton Silvano - PSDB)
Adiciona 5 (cinco) parágrafos ao artigo 2º da Lei Municipal nº 7.329, de 11 de julho
de 1969, para permitir que o serviço de transporte de passageiros por meio de táxi
seja explorado por até 2 (dois) motoristas profissionais autônomos fazendo uso de
um mesmo veículo, e dá outras providências.
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 15 de março de 2001,
decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o artigo 2º da Lei Municipal nº 7.329, de 11 de julho de 1969, acrescido de 5
(cinco) parágrafos, com as seguintes respectivas redações:
§ 1º - Para efeito deste artigo, especificamente em relação ao item "b", poderão fazer uso
de mesmo veículo, até 2 (dois) motoristas profissionais autônomos, sendo que o referido
veículo deverá ser, obrigatoriamente, de propriedade de um deles ou de ambos.
§ 2º - Para a exploração do serviço de transporte de passageiros por meio de táxi, praticado
por dois motoristas profissionais autônomos fazendo uso de um mesmo veículo, ambos os
motoristas deverão portar licença específica expedida pela Secretaria Municipal de
Transportes na qual conste o vínculo específico entre os referidos motoristas e um único
veículo.
§ 3º - Os motoristas profissionais autônomos enquadrados nas condições do parágrafo 1º
deste artigo só poderão obter a licença específica junto à Secretaria Municipal de
Transportes, desde que não tenham qualquer vínculo com outro veículo destinado ao
serviço de táxi com o respectivo alvará em vigor.
§ 4º - Nos termos do parágrafo 1º deste artigo, a comprovação da propriedade do veículo
será feita através do CRV - Certificado de Registro de Veículos expedido pela repartição
competente.
§ 5º - Para a obtenção da licença específica de que trata o parágrafo 2º, os motoristas
deverão estar previamente inscritos no Cadastro Municipal de Condutores de Táxi.
Art. 2º - A regulamentação desta lei ficará a cargo do Poder Executivo Municipal, em prazo
máximo de 60 dias a contar da data de publicação desta lei.
Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 06 de abril de 2001, 448º da fundação de
São Paulo.
MARTA SUPLICY, PREFEITA
ANNA EMILIA CORDELLI ALVES, Secretária dos Negócios Jurídicos
JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI, Secretário Municipal de Transportes
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 06 de abril de 2001.
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal

