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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00312/2021-20
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00312/2021-20

  

 

Ins�tui o Sistema de Isenções Tarifárias do
Transporte Cole�vo por Ônibus do Município de
Porto Alegre; inclui art. 32-B na Lei nº 8.133, de
12 de janeiro de 1998 – que dispõe sobre o
sistema de transporte e circulação no Município
de Porto Alegre –, e alterações posteriores, e § 2º
no art. 1º da Lei nº 10.996, de 7 de dezembro de
2010, que ins�tui o Programa Vou à Escola; e
revoga legislação sobre o tema.

  

Prezado presidente da CEFOR

 

Recebo a relatoria de veto parcial do Projeto de Lei nº 043/21 de autoria do Poder
Execu�vo que ins�tui o Sistema de Isenções Tarifárias do Transporte Cole�vo por Ônibus do Município de
Porto Alegre; inclui art. 32-B na Lei nº 8.133, de 12 de janeiro de 1998 – que dispõe sobre o sistema de
transporte e circulação no Município de Porto Alegre -, e alterações posteriores, e § 2º no art. 1º da Lei
nº 10.996, de 7 de dezembro de 2010, que ins�tui o Programa Vou à Escola; e revoga legislação sobre o
tema.

Na apresentação das razões do veto, o execu�vo manifesta os seguintes termos:
§2º do art. 9º Na hipótese do beneficiário não portar o cartão da bilhetagem eletrônica na categoria
“idoso” e exercer o direito ao bene�cio previsto neste ar�go, deverá ser efetuada,
obrigatoriamente, a transposição da roleta, compe�ndo à tripulação efetuar os consequentes
registros, conforme regras operacionais vigentes.

Ocorre que, para segurança do sistema de bilhetagem eletrônica, na modalidade de isenção não há
passageiro que transponha a roleta sem possuir cartão TRI, o qual deve possuir, conforme legislação
vigente, cadastro com biometria e reconhecimento facial para devida iden�ficação.

Para os usuários com mais de 65 (sessenta e cinco) anos que não possuem cartão TRI, a regra do
sistema é que permaneçam no salão dianteiro do veículo ônibus, sem transpor a roleta.



Observa-se que há incen�vo no Poder Público, no sistema de transporte público cole�vo de Porto
Alegre, para que usuários com mais de 65 (sessenta e cinco) anos se cadastrem no sistema e
obtenham o cartão TRI de isento como forma de iden�ficação no transporte. Porém tratando-se de
um direito cons�tucional, também não há oposição pelo Poder Público quanto a não u�lização do
cartão TRI por esse �po de beneficiário, sendo aceita a carteira de iden�dade para uso da isenção.
Assim, este execu�vo opta pelo veto ao §2º do art. 9º, por conter norma divergente da operação e
do controle de passageiros no sistema.

 

Em con�nuidade aos argumentos, também apresenta razões do veto ao art. 35:
O art. 35, por sua vez, assim dispõe:

“Art. 35 Fica estabelecido o prazo de prescrição de 356 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
da data de aquisição pelo usuário ou por terceiro, para os créditos eletrônicos adquiridos
anteriormente à vigência desta Lei.”

O referido ar�go contém regra de prescrição da validade dos créditos de bilhetagem adquiridos
anteriormente à publicação da Lei, a�ngindo fatos e situações pretéritas sem a devida regra de
transição – inclusive com a perda da validade imediata (na data da publicação da nova norma) da
imensa maioria dos créditos existentes (quais sejam, aqueles adquiridos 356 dias antes da vigência
desta Lei).

Neste sen�do poderá haver prejuízo aos usuários do sistema que ainda possuem créditos de
bilhetagem para usufruir sem que haja norma ou aviso antecedente sobre a nova norma de
prescrição. Por essa razão será vetado o Art. 35.

 

Diante dos argumentos apresentados, fica evidenciada a dificuldade na aplicação dos
termos da proposta votada e per�nente a re�rada dos ar�gos sob pena de impossibilitar sua realização.
Dete modo, manifesto pela APROVAÇÃO do veto parcial apresentado pelo Execu�vo e encaminho para
aprecição dos colegas vereadores que compõem essa Comissão.

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 15/02/2022, às
22:59, 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 0342045 e o código CRC 82B164BB.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0342045

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 014/22 - CEFOR con�do no doc 0342045 (SEI nº 018.00312/2021-20 – Proc.
nº 1085/21, PLE nº 043), de autoria do vereador Moisés Barboza foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 16 de fevereiro de 2022,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS 01 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: Não votou

  Vereador Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 16/02/2022, às 18:13, 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 0342642 e o código CRC 8CB6D64E.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0342642

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

