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

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 030.00008/2021-89
INTERESSADO:
  

 

 

 

Altera o inc. II do art. 3º da Lei nº 9.229, de 9 de outubro de 2003, alterada pela Lei nº 11.110, de 11 de
agosto de 2011, e altera o parágrafo único do art. 16 e o caput do art. 17 da Lei nº 8.133, de 12 de
janeiro de 1998, e alterações posteriores, modificando critérios para as tarifas do transporte sele�vo
por lotação no sistema de transporte público da cidade de Porto Alegre.

 

            Senhor Presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação.

 

Com fundamento no Ar�go 35, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio encaminhado à
CUTHAB, para apreciação no âmbito das Comissões Permanentes, o Projeto de Lei em epígrafe de
autoria do Vereador Felipe Camozzato.

 

I - RELATÓRIO

 

O projeto em questão visa possibilitar a liberdade tarifária aos permissionários de lotações, conferindo-os maior
autonomia, revigorando, com isso, o sistema de transporte no âmbito municipal.

Argumenta-se que na linha de ônibus regular, existe um caráter de coparticipação entre os usuários da rede, por meio da
ideia de tarifa social, para que deslocamentos mais curtos auxiliem no financiamento dos mais longos, o que não ocorre
no sistema de lotação.

Ainda, aponta a justificativa do projeto, que a lotação não é uma concorrente direta do serviço de ônibus, em função de
não operar em grande escala (nº de passageiros), não se mostrando razoável o argumento de controlar seus preços para
evitar um colapso no sistema.
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Sendo assim, o projeto propõe a alteração do inc. II do art. 3º da Lei nº 9.229, de 9 de outubro de 2003, que assim
trata acerca do tema:

 

“Art. 3º Ficam man�dos os atuais valores tarifários dos serviços sele�vos até a próxima revisão da tarifa
do serviço convencional, quando passarão a vigorar as seguintes relações entre os modais:

II - a tarifa do serviço sele�vo de lotação será reajustada simultaneamente à do serviço convencional e
deverá ser fixada entre os limites de 1,4 (uma vírgula quatro) e 1,5 (uma vírgula cinco) vezes a do ônibus”.

                                                                                   (Grifo nosso)

Restando assim disposto:

“II – as tarifas das linhas do serviço sele�vo de lotação serão definidas pelos consórcios operacionais ou,
na ausência desses, pela Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre –
ATL –, observada a:

a) validade mínima de 6 (seis) meses; 

b) publicação de seu valor no Diário Oficial Eletrônico de Porto Alegre (DOPA-e); e

c) vigência a par�r de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação no DOPA-e.”

 

Ademais, o projeto também apresenta a alteração do parágrafo único do ar�go 16 da Lei nº 8.133, de
12 de janeiro de 1998 e o caput do ar�go 17 do mesmo diploma legal, que assim dispõem:  

“Art.16...............................................................

Parágrafo único. A tarifa do transporte sele�vo direto será superior à dos modais cole�vo por ônibus e
sele�vo por lotação.

(Grifo nosso)

Art. 17 Considera-se sele�vo por lotação o transporte de passageiros exclusivamente sentados, executado
por veículos de apenas 1 (uma) porta, dotados de poltronas do �po rodoviário, com capacidade máxima
para 25 (vinte e cinco) lugares, a ser definida pelo órgão gestor, prestado mediante pagamento
individualizado, com i�nerários e tarifa fixados pelo Município de Porto Alegre, conforme especificações
e requisitos a serem estabelecidos na legislação específica do modal. (Redação dada pela Lei nº
12.162/2016).”

(Grifo nosso)

 

Ficando assim estabelecidos pela presente proposição:

“Art. 16.  .............................................................................

Parágrafo único. A tarifa do transporte sele�vo direto será superior à do modal cole�vo por ônibus.” (NR).

“Art. 17.  Considera-se sele�vo por lotação o transporte de passageiros exclusivamente sentados,
executado por veículos de apenas 1 (uma) porta, dotados de poltronas do �po rodoviário, com
capacidade máxima para 25 (vinte e cinco) lugares, a ser definida pelo órgão gestor, prestado mediante
pagamento individualizado, com i�nerários fixados pelo Município de Porto Alegre, conforme
especificações e requisitos a serem estabelecidos na legislação específica do modal.”

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/porto-alegre/lei-ordinaria/2016/1216/12162/lei-ordinaria-n-12162-2016-dispoe-sobre-o-servico-de-transporte-motorizado-privado-e-remunerado-de-passageiros-altera-o-caput-dos-arts-15-16-17-18-19-20-e-21-e-o-paragrafo-unico-do-art-21-inclui-paragrafo-unico-nos-arts-16-19-e-20-arts-16-a-20-a-e-21-a-e-incs-iii-e-v-no-caput-do-art-18-a-e-revoga-o-inc-v-do-caput-e-o-5-do-art-14-o-paragrafo-unico-dos-arts-17-e-18-todos-na-lei-n-8133-de-12-de-janeiro-de-1998-e-alteracoes-posteriores-e-inclui-inc-vii-no-caput-do-art-3-da-lei-n-11-182-de-28-de-dezembro-de-2011
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 O projeto proposto pelo nobre vereador visa, na ótica deste relator, garantir uma política tarifária mais benéfica/justa
para o cidadão e, acima de tudo, mais compatível com a atual situação econômica da população e com os atuais
sistemas de transportes ofertados ao cidadão porto-alegrense.

Tendo em vista que, conforme anteriormente relatado na justificativa da proposição, o transporte público encontrava-se
em situação crítica, fomentada ainda mais pela pandemia, a proposição vem corrigir uma desigualdade perceptível no
tocante ao transporte por lotação na cidade de Porto Alegre.

 Sabe-se ainda que, diante do aumento no uso dos aplicativos de transporte, a procura pelo transporte seletivo de
lotação tem diminuído, principalmente nos trajetos com pequenas distâncias.

Ademais, cumpre salientar que, o projeto visa assegurar o acesso a direito social previsto na Constituição Federal,
sendo, inclusive competência do Município dispor sobre o assunto. Vejamos:

 

“Ar�go 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Cons�tuição”.

Ar�go 30: Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte cole�vo, que tem caráter essencial”.

 

 Por fim, o presente relator conclui que a flexibilização na forma de composição da tarifa, sem a
imposição do valor pelo Poder Público, desvinculando assim, o valor da tarifa cobrada pela lotação
da cobrada pelos ônibus, é medidas que se impõe, visando garan�r maior compe��vidade entre os
diferentes modelos de transporte.

(Grifo nosso).

III – CONCLUSÃO

Dessa forma, não havendo óbice de natureza jurídica e tendo em vista o mérito do presente projeto, este relator
manifesta-se pela sua APROVAÇÃO.

 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER

RELATOR
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Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 18/02/2021, às 11:47,
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 0208240 e o código CRC 69CC84A3.

Referência: Processo nº 030.00008/2021-89 SEI nº 0208240

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4345 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 009/21 – CUTHAB con�do no doc 0208240 (SEI nº 030.00008/2021-89 – Proc.
nº 0095/21 – IND nº 011/21), de autoria do vereador Hamilton Sossmeier, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 13 de abril de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Indicação.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
13/04/2021, às 20:14, 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 0224312 e o código CRC BBEDA225.

Referência: Processo nº 030.00008/2021-89 SEI nº 0224312

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

