
PARECER 742/2000 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PL 78/2000 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antônio Goulart, que visa dispor 
sobre a adoção de regras de circulação de veículos de transporte coletivo de passageiros a 
serem observadas no período entre 23 h e 4 h.  
Não obstante os elevados propósitos do eminente edil, o projeto não pode ser aprovado por 
conter vício de iniciativa. 
A questão insere-se no âmbito do transporte urbano, contemplado pela Lei Orgânica do 
Município, nos artigos 172 e seguintes. 
No artigo 175, a mesma Lei Orgânica estabelece os itens do transporte público a serem 
contemplados pela regulamentação, incluindo entre eles, o planejamento e o regime de 
operação, no inciso I; e a metodologia, as regras de tarifação e as formas de subsídios, no 
inciso XI. 
Há que se salientar, no entanto, a disposição do artigo 30, inciso V, da Constituição Federal, 
que atribui ao Município a competência para "organizar e prestar, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial." 
Esta norma constitucional caracteriza o transporte coletivo como serviço público de caráter 
essencial e a Lei Orgânica do Município, no artigo 37, § 2º, inciso IV,  atribui ao Prefeito a 
iniciativa privativa para projetos que tratem de serviços públicos. 
Assim, as questões relativas à transporte coletivo, estão sujeitas a iniciativa privativa do 
Prefeito Municipal. 
Além disso, o transporte coletivo está organizado sob o regime de concessão e o artigo 69, 
inciso IX, da mesma Lei atribui, também ao Prefeito, a competência privativa para 
apresentar projetos de lei que disponham sobre o regime de concessão ou permissão de 
serviços públicos. 
O projeto em questão, ao estabelecer o funcionamento do transporte de passageiros entre 
23 h e 4 h, e instituir a gratuidade da tarifa para esse horário, está invadindo a 
competência do Executivo Municipal.  
Além de estar tratando de um serviço público, o projeto estabelece normas de 
funcionamento, inclusive relativas à tarifa gratuita, interferindo nos termos de concessão do 
serviço público. Trata exatamente do planejamento e do regime de operação, bem como da 
tarifação e das formas de subsídios, previstas nos incisos I e XI, do artigo 172, da Lei 
Orgânica, o que deve, inclusive, ser objeto do regime de concessão. 
Face ao exposto, o projeto não reúne condições jurídicas de prosperar por colidir com os 
artigos 37, § 2º, inciso IV, e 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, que atribuem ao 
Executivo a iniciativa de projetos que versem sobre serviço público e tratem, de alguma 
forma, do regime de concessão ou permissão desses serviços. 
Opina-se, portanto,  
PELA ILEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 20/06/2000. 
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