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PROJETO DE LEI Nº 54/19 - PREFEITO MUNICIPAL - DISCIPLINA O

TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO POR
PLATAFORMAS DIGITAIS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS (UBER).

A propositura em apreciação nesta Comissão, de iniciativa do
proponente da matéria especificado acima, visa atingir o Obj etO proposto e tratado pela
ementa do projeto.

Esta Comissão Permanente de Finanças, Orçamento,
Fiscalização e Controle, no âmbito de suas atribuições estabelecidas nO artigo dO

Regimento Interno analisou a matéria, bem como a justificativa apresentada pela
Prefeitura.

Constata-se que O projeto de lei tem como objeto a
regulamentação do transporte individual privado remunerado por plataformas digitais
nO município.

O art. 5.º do PL aduz que:

O uso do Sistema Viário Urbano de Ribeirão Preto para os
fins da presente lei fIca condicionado aO pagamento à
TRANSERP, pelas Provedoras de Redes de
Compartilhamento, devidamente credenciadas, até 0 Sº
(quinto) dia útil de cada mês, o valor correspondente a 1%
(um por cento) da arrecadação total das Viagens auferidas
em decorrência dos serviços prestados, sem prejuízo da
incidência de tributação específIca devida ao Município.
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Nota-se que o texto cria, na verdade, espécie de tributo que nos termos
da súmula 545 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL distingue—se preço público em
razão da compulsoriedade. Para a consubstanciação de preço público, é necessária &

facultatividade ao usuário, obtida mediante acordo de vontade entre as partes, como é o
caso da tarifa do transporte público urbano.

Assim, o PL apresentado institui na verdade uma modalidade de
contribuição, que segundo reza o Art. 3.º do Código Tributário Nacional, se constitui
em tributo. Assim sendo, compete ao poder público municipal, notadamente à
Secretaria da Fazenda, a competência para recolher e receber tributos de competência
municipal, sendo vedada a transferência desse encargo a empresas de economia mista.

Diante dos apontamentos acima destacados, há de se constatar
que a aprovação do presente projeto trará prejuízos ao erário ao encaminhar receita de
sua competência à empresa de economia mista.

Nestes termos, após análise e discussão da propositura, esta
comissão opina pela REJEIÇAO TOTAL da matéria.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2019.
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