
Projeto de Lei de Vereador 

Expediente 4983/2019. 

Projeto 776/2019. 

 

É da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições, conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno,  em 

consonância  com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal. 

Dentre as proposições arroladas no artigo 77 do 

Regimento Interno, consta no inciso III a edição de leis ordinárias,tal 

como a proposta no expediente em análise. 

Quanto a matéria, o projeto tem por objeto: 

 

“ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO ART. 1º DA LEI N° 3533 DE 

1989 - QUE INSTITUI O DESCONTO DE 50% (CINQÜENTA POR 

CENTO) NAS PASSAGENS AOS PROFESSORES E ESTUDANTES 

DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LOCALIZADOS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO E CRIA NORMAS QUE 

POSSIBILITEM A FISCALIZAÇÃO POPULAR NO 

FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO.” 

A matéria versada no expediente proposto pelo 

Vereador é de competência compartilhada entre o Sr. Prefeito e os 

Senhores Vereadores, conforme dicção do art. 134. 

A matéria posta em análise se encaixa perfeitamente no 

permissivo constante do art. 30 da CF,e art. 11,  inciso XXX da Lei 

Orgânica (interesse local). 

Aliás, quanto a competência local,  o art. 11, inciso XII, 

letra “c”,  prevê a competência do município pra legislar sobre 

“concessão, autorização ou permissão de serviços de transportes  

coletivos e de táxis e fixar as respectivas tarifas. 

A lei em exame cuida de isenção de tarifa (preço 

público) de transporte coletivo no município, tratando, pois, de matéria 

contratual (não orçamentária ou de organização administrativa), não 

estando inserida no rol de competência de iniciativa exclusiva do 

Executivo. 

Portanto não vejo vício quanto à iniciativa, tampouco 

quanto a matéria. Assim o projeto é formal e materialmente 

constitucional. 

 



Ressalto que a matéria relativa aos transportes coletivos, 

conselho municipal de transportes, tarifas, etc., é tratada de forma 

exaustiva na Lei Municipal 5.055/2001.  Vejamos aos artigos 26 a 29,  

para melhor ilustração do parecer: 

 

 

Art. 26 - Considera-se tarifa o rateio do custo total do 

serviço entre os usuários pagantes, mediante 

consideração dos seguintes elementos: 

 

I - número de passageiros transportados ou seus 

equivalentes; 

 

II - quilometragem percorrida; 

 

§ 1º - O custo quilométrico corresponde à soma dos 

custos variáveis com os custos fixos. 

 

I - Os custos variáveis mudam em função da 

quilometragem percorrida pela frota e são constituídos 

de combustível, lubrificantes, rodagem e peças e 

acessórios; 

 

II - Os custos fixos são gastos que independem da 

quilometragem percorrida e são constituídos de custos de 

capital, depreciação, remuneração do investimento, 

despesas com pessoal e despesas administrativas. 

 

III - O custo total do serviço corresponde ao custo 

quilométrico acrescido dos tributos cobrados, tais como 

ISS, PIS e COFINS, menos o Imposto de Renda. 

 

§ 2º - Em face do princípio da modicidade, considera-se 

justa a remuneração que atende aos seguintes fatores: 

 

I - despesas de operação; 

 

II - quota de depreciação compatível com os prazos e 

com o regime de depreciação; 

 

III - remuneração do capital; 

 

IV - encargos financeiros da operadora; 



 

V - encargos tributários e despesas previstas ou 

autorizadas; 

 

VI - reservas para atualização de ampliação do serviço; 

 

VII - lucro razoável da operadora. 

 

§ 3º - Os descontos e gratuidades previstos em lei serão 

concedidos somente no serviço convencional e 

dependerão, salvo quanto aos idosos, da indicação de 

fonte extratarifária de cobertura, a fim de não onerar os 

passageiros sobre quem recai os custos da operação. 

(Grifei). 

 

§ 4º - As tarifas diferenciadas serão estabelecidas através 

de avaliação específica do órgão gestor do Sistema de 

Transportes Público de Passageiros, sendo 

necessariamente superiores às do serviço convencional 

quando realizadas com veículos de menor porte ou com 

caraterísticas especiais de conforto. 

 

Art. 27 - Serão isentos do pagamento da tarifa: 

 

I - crianças com até 5(cinco) anos de idade que não 

ocupem assento; 

 

II - idosos com idade superior ou igual a 65 (sessenta e 

cinco) anos; 

 

III - deficientes físicos definidos pela Lei nº 3.591, de 31 de 

agosto de 1.990. 

 

IV - todos os demais casos previstos na legislação 

municipal em vigor na data de aprovação desta Lei. 

 

Parágrafo Único. As concessionárias ou permissionárias 

instituirão transporte alternativo gratuito, em veículos de 

pequeno porte adaptados ao transporte de deficientes 

físicos definidos na Lei nº 3.591/90, com gestão 

compartilhada com a Associação Leopoldense dos 

Deficientes Físicos de São Leopoldo [ALDEF].. 

 

Art. 28 - Novas gratuidades, abatimentos ou outros 

benefícios tarifários somente serão concedidos por lei 
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que garanta a liberação de recursos financeiros 

compensatórios para seu custeio, não podendo tais 

recursos advirem do sistema de transporte coletivo de 

passageiros. 

 

Art. 29 - A tarifa será fixada por ato do Poder Executivo, 

ouvido previamente o Conselho Municipal de Transporte. 

 

Portanto,  sem muitas delongas,  tenho que o projeto é 

ilegal por três motivos.   

O primeiro,  em razão do disposto no art. 26, §3º,  na 

medida em que o projeto veio desacompanhado de indicação de 

fonte extratarifária de cobertura, a fim de não onerar os passageiros 

sobre quem recai os custos da operação.  

 

O segundo, porque não há no projeto previsão de 

garantia e liberação de recursos financeiros compensatórios (art. 28 

acima transcrito). 

Terceiro,  porque a teor do art. 8º da referida lei municipal 

(5.055/2001),  o projeto visando instituir o passe livre em um dia do mês,  

acabou por suprimir a atuação do Conselho Municipal de Transporte,  

que é órgão consultivo indispensável. Vejamos: 

 

 

“Art. 8º  - Fica mantido o atual Conselho Municipal de 

Transporte, órgão consultivo, regulado pela Lei 1.811-"A", 

de 7 de abril de 1.975, e suas alterações pelas Leis 3.807-

"A"/92 e 3.814/92, com objetivo de centralizar as 

demandas sociais de transporte coletivo, contribuir para 

a avaliação da qualidade dos serviços e opinar sobre 

suas modificações.” 

 

Opino pela  ilegalidade do projeto. 

 

É o que digo, sub sensura! 

 

São Leopoldo, 28 de novembro de 2019. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 
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