
11/09/2020 SEI/CMPA - 0152594 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=166755&inf… 1/2

Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4245 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00011/2020-48
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 004.00011/2020-48

  

 
Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao
Transporte Público Coletivo Urbano de
Passageiros no Município de Porto Alegre.

 

Vem a esta Comissão, para parecer o Projeto de Lei do Executivo em epígrafe, de autoria do Prefeito Nelson
Marchezan Junior.

O Projeto visa autorizar a concessão de subsídio tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano de
Passageiros no Município de Porto Alegre.

A procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer, registra que a proposição
apresenta inconstitucionalidade e ilegalidade, pois o projeto conflita o disposto no art. 167, inciso VII, da
Constituição Federal e art.7º, inciso I, da Lei nº 4.320/64, nos quais o Poder Executivo fica autorizado a
estabelecer subsídios e abrir créditos adicionais nos valores que bem entender. Também aduz que fixar os
limites e as condições do emprego das margens de remanejamento é competência parlamentar e, como tal,
não pode ser delegada a outro Poder. Por fim, também indica a necessidade de limites e condições, uma vez
que, por óbvio, a autorização sem limites importa em renúncia do Poder Legislativo as suas prerrogativas
constitucionais.

É o sucinto relatório.

Analisando o presente projeto, não verificamos em nenhum momento o impacto financeiro que será
acarretado com a concessão do subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros no
município de Porto Alegre. O autor do projeto cita os incisos I e IV, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, como previsão expressa quanto às alterações necessárias nas peças
orçamentárias da LOA, da LDO e do PPA, porém, não explana sobre a existência dos recursos disponíveis
para suportar a despesa, que dependeria de exposta justificativa (impacto financeiro já mencionado),
conforme aduz o próprio art. 43 da já mencionada Lei Federal.
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Ainda, no que tange à inconstitucionalidade do projeto, é expressamente vedado a concessão ou utilização de
créditos ilimitados, conforme inciso VII, do art. 167 da CF, pois não há valores definidos para a abertura dos
créditos adicionais, portanto inconstitucional.

Por fim, o projeto não apresenta manifestação prévia do COMTU conforme prevê o inciso IV, art. 4º da Lei
Complementar nº 318, de 28 de março de 1994:

 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Transportes Urbanos (COMTU) deverá manifestar-se,
previamente, em questão de planejamento geral, tais como:

(...)

IV – Projetos alterna�vos de arrecadação e financiamento de transportes urbanos.

 

Sendo assim, acompanhando o parecer da procuradoria, esta Comissão se manifesta pela
existência de óbice jurídico à tramitação do Projeto e da emenda de nº 01.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 13/07/2020, às 22:13,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0152594 e o código CRC F2D5E49B.

Referência: Processo nº 004.00011/2020-48 SEI nº 0152594

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 162/20– CCJ contido no doc 0152594 (SEI nº 004.00011/2020-48 – Proc. nº
0019/20 - PLE nº 003), de autoria do vereador Clàudio Janta, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 08 de
setembro de 2020, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: CONTRÁRIO

Vereador Ricardo Gomes: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
08/09/2020, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0163657 e o código CRC E3839B76.

Referência: Processo nº 004.00011/2020-48 SEI nº 0163657

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

