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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO D.O.C. DE 15/6/17, PÁG. 73, COLUNA 2. LEIA-
SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

PARECER Nº 800/2017 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 490/2014 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Coronel Telhada, Andrea 
Matarazzo, Aurélio Nomura, Claudinho de Souza, Eduardo Tuma, Gilson Barreto, Patrícia 
Bezerra, Edir Sales e Valdecir Cabrabom, objetiva dispor sobre a gratuidade de tarifa 
intermunicipal de ônibus aos integrantes da Polícia Científica e da Secretaria de Administração 
Penitenciária, mediante a simples apresentação de carteira funcional. 

A egrégia Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia exarou parecer contrário, pois "... a competência para regulamentar e até mesmo 
a tributária sobre os transportes públicos intermunicipais é do Estado e, portanto, não cabe ao 
município interferência nessa questão. Ora, se o transporte perpassa mais de um município, 
como poderia apenas um desses, isoladamente, impor regra cujo objetivo seja determinar a 
gratuidade da tarifa a uma categoria em específico? Qual o critério seria usado para a isenção 
da tarifa: as viagens partiriam da Cidade de São Paulo (?), elas se findariam aqui (?), ou 
apenas a simples passagem do coletivo pelas cercanias da Cidade seria suficiente para 
determinar a isenção pretendida? Outro ponto a se esclarecer refere-se às despesas com a 
execução caso esse projeto venha ser aprovado, será feito um convênio com o Estado de São 
Paulo e o Município repassará os recursos relativos a essas isenções? Pelo exposto e em que 
pesem nobres os objetivos do proponente e entendendo ser inviável o prosseguimento do 
projeto, pois há problemas tanto em face de competência, quanto em relação a futuras 
questões administrativas caso o projeto venha ser aprovado e não vetado pelo executivo". 

Apesar das elevadas intenções dos nobres autores, entendemos que a propositura não 
deva prosperar. Com efeito, além dos argumentos apontados acima, a gratuidade de tarifa 
intermunicipal geraria despesas obrigatórias de caráter continuado, sem haver demonstração 
nos autos do valor dessas despesas e da existência de previsão orçamentária. 

Ressalte-se que as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
referentes a demonstrativos que mostrem tais dados (especificamente art. 16 - que exige 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois subsequentes, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas - e art. 17 
- que determina comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de 
resultados fiscais, contendo as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do 
exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de 
diretrizes orçamentárias) não constam do processo. 

Contrário, portanto, é o voto. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/06/2017. 

Jair Tatto - Presidente 

Soninha Francine - Relatora 

Ricardo Nunes 

Ota 

Reginaldo Tripoli 
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VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR ISAC FELIX E DOS VEREADORES 
ATÍLIO FRANCISCO, AURÉLIO NOMURA E RODRIGO GOULART DA COMISSÃO 

DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 490/2014 
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Coronel Telhada, Andrea 

Matarazzo, Aurélio Nomura, Claudinho de Souza, Eduardo Tuma, Gilson Barreto, Patrícia 
Bezerra, Edir Sales e Valdecir Cabrabom, dispõe sobre a gratuidade de tarifa intermunicipal de 
ônibus aos integrantes da Polícia Científica e da Secretaria de Administração Penitenciária, 
mediante a simples apresentação de carteira funcional. 

De acordo com a justificativa, "o projeto confere aos Policiais e Agentes maior 
segurança nos deslocamentos intermunicipais, tendo em vista que não precisarão estar 
fardados para que o benefício da gratuidade da tarifa lhes seja concedido. Isto porque, um 
Policial ou Agente trajado dentro de um transporte coletivo pode se tornar facilmente alvo da 
ação de criminosos, acarretando sérios riscos para a coletividade e para o próprio policial." 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/06/2017. 

Jair Tatto - Presidente - Contrário 

Isac Felix- Relator 

Ricardo Nunes - Contrário 

Atílio Francisco 

Aurélio Nomura 

Ota - Contrário 

Reginaldo Tripoli - Contrário 

Rodrigo Goulart 

Soninha Francine - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/06/2017, p. 139 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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