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Dispõe sobre a legislação referente às isenções
tarifárias do transporte cole�vo por ônibus do
Município de Porto Alegre e ins�tui o Sistema de
Isenções Tarifárias do Transporte Cole�vo por
ônibus do Município de Porto Alegre.

  

Aos Membro da CUTHAB

I. RELATÓRIO

O Projeto de Lei em questão de autoria do Executivo Municipal dispõe sobre a legislação referente às
isenções tarifárias do transporte coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre e institui o Sistema de
Isenções Tarifárias do Transporte Coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre; inclui o art. 32-B na
Lei nº 8.133/98 e o § 2º no art. 1º da Lei nº 10.996/10 e revoga a legislação pertinente.

Cabe salientar que o Executivo Municipal enviou também uma mensagem retificativa ao PLE nº: 043/2021,
no que tange ao subsidio integral da isenção tarifária dos estudantes do Ensino Fundamental, beneficiários da
passagem escolar e também o subsídio ao benefício do Programa Vou à Escola, além de contemplar os
usuários do Ensino Médio.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Na ótica deste relator, entendo o projeto se reveste de legalidade, na medida que se insere nas competências
privativas do chefe do Poder Executivo Municipal.

Importante destacar que não há integração de normas, assim como o conteúdo normativo das normas
revogadas não é preservado na proposição em questão. Não há, contudo, por essa razão, óbice à tramitação
da proposição. Até porque, conforme consignado no art. 18 da LC 65/98, eventual inexatidão formal de
norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu
descumprimento.



Ademais, o projeto em questão é extenso, de modo que no âmbito deste exame a Constituição Federal de
1988 estabelece a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, na qual se
inclui o transporte coletivo municipal, nos termos do art. 30, I e V da CR/88.

III. CONCLUSÃO

Dessa forma, diante de todo exposto, inexis�ndo óbices, este relator manifesta-se pela aprovação do
projeto e das emendas nº 01 e n° 02 e da mensagem re�fica�va.

 

Vereador PABLO MELO – MDB

 

Sala das sessões, 10 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Sebas�an Andrade de Melo, Vereador(a), em
10/11/2021, às 16:06, 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 0300661 e o código CRC 6FCE809E.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0300661

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 Conjunto nº 070/21 – CCJ/CECE/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no 
doc 0300661 (SEI nº 118.00312/2021-20 – Proc. nº 1085/21 - PLE nº 043), de autoria do vereador Pablo
Melo, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, da Comissão de
Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação e
da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de
Deliberação Remota no dia 10 de novembro de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do
Projeto, das Emendas nos 01 e 02 e da Mensagem Re�fica�va e, quanto ao mérito, pela aprovação do
Projeto, das Emendas nos 01 e 02 e da Mensagem Re�fica�va.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/11/2021, às 10:44, 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 0301111 e o código CRC 75F084D3.

Referência: Processo nº 118.00312/2021-20 SEI nº 0301111

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

