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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

HParecer nº « & Sal

Projeto de Lei Complementar nº 40/2019
Emendas nº 01 — 09

Autoria: Prefeito Municipal
DISCIPLINA O TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO
REMUNERADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS NO

Ref.:

Ementa: , - ,MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO E DA OUTRAS
PROVIDEN CIAS (UBER).

RELATÓRIO

A propositura em apreciação, de lavra do Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, merece ser aprovada por esta Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação.

Trata-se de Projeto de Lei que tem por objetivo regulamentar
O transporte individual privado remunerado por plataformas digitais nOMunicípio.

Originariamente, O projeto foi protocolado como Projeto de
Lei nº 54/2019, contudo, em despacho desta D. Comissão 0 projeto foi alterado para Projeto de
Lei Complementar para melhor adequação legislativa.

VOTO DO RELATOR

I. DO PROIETO

A competência da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação está prevista no art. 72 e seguintes do Regimento Interno da CMRP (Resolução nº
174/2015), de forma que CC] analisa a matéria sob 0 aspecto da constitucionalidade, legalidade
e regularidade, assim como em relação às responsabilidades que poderiam acarretar ao erário
municipal. .

Após exaustiva análise do projeto em comento, verificou—se

que não há impedimento legal para que seja Obstado o trâmite legislativo, conforme doravante
se apresenta.

Quanto a iniciativa, O projeto não apresenta nenhuma
irregularidade, visto que os artigos 38 e 39 da Lei Orgânica do Município estabelecem as
hipóteses em que o PrefeitoMunicipal pode dar início ao trâmite legislativo, senão vejamos:
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Art. 38. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer
Vereador, à Mesa e a qualquer Comissão da Câmara, ao
Prefeito e aos cidadãos, observado o disposto nesta Lei

Orgânica.
(Grifou-se)

Art. 39. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos
projetos de lei que disponham sobre:
1 - Criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
II - Regime jurídico dos servidores municipais;
III - Criação, estruturação e fixação de atribuições das
secretarias municipais, dos órgãos da administração direta e
das entidades da administração indireta ou fundacional.

No tocante à matéria, a Lei Federal nº 12.587, de 03 de
janeiro de 2012, alterada pela Lei nº 13.640, de 2018 conferiu aos Municípios a competência de
regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de
passageiros. Vejamos:

Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao
Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de

transporte remunerado privado individual de passageiros
previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus
territórios.
Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do
serviço de transporteprivado individual de passageiros, os
Municípios e o Distrito Federal deverão observar as
seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia,
a segurança e a efetividade na prestação do serviço:
I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela
prestação do serviço;

,

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes
Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT);
III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte
individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
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nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

(Grifou-se)

Desta forma, não se verifica óbice no trâmite parlamentar e

nem quanto às demais questões, pois seu teor encontra-se dentro das normas legais pertinentes.

II. DAS EMENDAS

Foram apresentadas, tempestivamente, 09 (nove) emendas

ao PL nº 54/2019, ora PLC nº 40/2019, conforme devidamente anexadas aos autos do projeto.
Após análise das emendas em comento, verificou—seque não

violam a legislaçãovigente.
Razão pela quai, não se verifica óbice quanto à aprovação

das emendas.

III. DOS ENCAMINHAMENTOS
(

!,

Assim, após análise e discussão da propositura, nos termos

do Regimento Interno, opino pela CdNSTITUCIONALIDADE e REGULARIDADEdo PLC nº

40/2019, bem como das 09 (nove) emlendas apresentadas, encaminhando pela APROVAÇÃO e

aguardando a votação pelo Egrégio Pilenário.
(
i

Sala das ;Comissões, 30 de abril de 2019.
!

,»f , AÉ ISAACÃQWUNES/ ªr

Presidente /XRelator/fl
“x.

] KX/ XK.
,

”Pelas Conclusões", dêÁordo com os encaminhamentos do Relator:

-—1» 47
MAUMÉIO'VIÍAABRANCHES
P_Vice-Pr/ 2iderzte

É]

ff?
_7% “( DADINHO MAURÍCIO GASPARINI

Membro
' 5; Membro

5
'

f
CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Avenida JerônimoGonçalves,1200,Centro, RibeirãoPreto/SP, CEP 14010-040 Página 3 de 3


