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[nc[ui art. 9'-A na Lei n' ]2.162, de 9 de
dezembro de 20]6, alterada pela Lei n'
12.423, de 14 de junho de 2018,
determinando que os usuários do serviço
de transporte motorizado privado e
remunerado de passageiros que optarem
pela forma de pagamento em dinheiro
deverão incluir, no momento do cadastro
na aplicação de internet, documento de
identificação civil e fotografia atualizada.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígraf'e, a Emenda
n' 01 e a Subemenda n' 01 à Emenda n' 01, todos de autoria do vereador Roberto
Robaina.

O Projeto tem o objetivo de determinar que os usuários dos serviços
de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros que optarem pela
forma de pagamento em dinheiro deverão incluir documento de identificação civil
e fotografia atualizada, quando do seu cadastro no aplicativo.

Visando à segurança dos motoristas de transporte por aplicativos e,
consequentemente, à segurança da população do Município, ao Projeto foram
apresentadas duas emendas do próprio vereador proponente, alterando a vedação
do art. 9'-A para incluir a necessidade de o usuário cadastrar ui-na senha pessoal
que deverá ser utilizada toda vez em que o transporte for solicitado,
independentemente de o pagamento ser feito em dinheiro ou via cartão de crédito.

Em Parecer prévio, a Procuradoria desta Casa (fl. 09) se manifestou
no sentido de que a matéria é de interesse local e não se verifica violação à
competência privativa do Chefe do Executivo, seja quanto a iniciativa legislativa.
sqa quanto a chamada reserva da administração. Assim, não vislumbrou, em
exame preliminar. inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que
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impedisse, na fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a incidência do art. ]9.
inc. 11, alínea ':l", do Regimento Interno.

Enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mesma emitiu
Parecer (fls. 13-17), que restou aprovado, pela existência de óbice à tramitação da
matéria, por ferir o princípio da livre iniciativa (art. I', IV, da CF) e o princípio da
atividade económica (art. 170 da CF). Apresentada contestação pelo autor, em
novo parecer, a CCJ manteve o entendimento pela existência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto, da Emenda n' 01 e da Subemenda n' 0] à
Emenda n' 0 1

É o breve relatório

Consta na exposição de motivos que o serviço de transpoNe por
aplicativo possui um cadastro para pagamento onde consta somente o nome e o
número do celular do usuário, e que, após as plataformas passarem a aceitar
dinheiro como forma de pagamento do serviço, a segurança dos motoristas piorou
muito. Estes vêm sofrendo roubos, problemas relacionados ao tráfico de drogas,
violência, e, no mês de janeiro de 2019, foram noticiados dois assassinatos de
motoristas do aplicativo UBER quando em serviço.

Conforme o autor, a proposta pretende promover maior segurança aos
motoristas de transporte por aplicativos, bem como aos usuários, pois a utilização
da senha pessoal é importante, especialmente quando ocorre furto do aparelho
celular. Assim, a pessoa que furtar o aparelho não poderá solicitar o transporte em
nome de outra pessoa. Neste caso, a senha evitaria que o transporte fosse solicitado
pelo ladrão, já que este não teria a senha.

Considerando que o transporte por aplicativo no Município de Porto
Alegre encontra-se ejn pleno funcionamento, e o objetivo do Prometo é garantir
maior segurança aos usuários e trabalhadores, tenho que o mesmo é meritório e
merece ser analisado e debatido em Plenário pela totalidade dos vereadores desta
Casa Legislativa.
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Assim, após analisar o Projeto, a exposição de motivos e os pareceres,
e considerando a competência desta Comissão, prevista no inc. l do art. 40 do
Regimento Intimo desta CMPA, não resta dúvidas de que o Projeto é meritório.
razão pela qual este Relator manifesta-se pela aprovação do Pr(feto, da Emenda n'
O[ e da Subemenda n' 0] à Emenda n' 0i.

Sala de Reuniões, 1 1 de setembro de 2019

Aprovado pela Comissão em Ji5 -.io

Vereadora Lourdes Sprenger

Vereador Luciano Marcantânio Vice-Presidente
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