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Excelentíssimo Senhor
RAIZER FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Ilustres Integrantes do Poder Legislativo
NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 29 de novembro de 2021

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o
incluso Projeto de Lei Complementar que altera e acresce dispositivos na Lei Complementar n°
3.285, de 16 de Dezembro de 2020 que "REGULAMENTA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE
PÚBLICA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - TÁXI - SUBDIVIDIDOS
EM "TÁXI PADRÃO" E "TÁXI ACESSÍVEL".

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos
de consideração e respeito.

Atenciosamente,
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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

JUSTIFICATIVA
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Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo para
alterar a Lei Complementar no 3.285/2020, de 16 de Dezembro de 2020, que
"REGULAMENTA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DE TRANSPORTE
INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - TÁXI - SUBDIVIDIDOS EM "TÁXI PADRÃO" E
"TÁXI ACESSÍVEL".

O presente projeto de Lei Complementar tem por objetivo, dentre outros, o de ajustar
a Lei Complementar no 3.285, de 16 de Dezembro de 2020, à decisão proferida pelo STF em
março de 2021 acerca da transferência da outorga de táxi.

A Lei Municipal Complementar nO 3.285/2020 foi elaborada com base nas
prerrogativas da Lei Federal 12.587/2012, trazendo os regramentos da Lei Federal para o âmbito
do município de Novo Hamburgo, além de estabelecer providências para o bom
desenvolvimento deste importante serviço de utilidade pública.

A Lei Federal nO12.587, de 03 de Janeiro de 2012, que institui Diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana, em seu art. 12-A, fora sancionada com a possibilidade de
transferência da outorga de táxi para terceiros e para seus herdeiros. Contudo, o Supremo
Tribunal Federal, no mês de março de 2021 julgou inconstitucional essa transferência, conforme
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.537, senão vejamos excerto:

"O Tribunal, por maioria, conheceu da ação e julgou procedente o pedido
formulado, para declarar inconstitucionais os parágrafos 10, 20 e 30 do artigo
12-A da Lei no 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, com a redação dada pela Lei no 12.865/2013, nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes,
Marco Aurélio e Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 19.2.2021 a
26.2.2021" .

Desta forma, para ajustar a Lei Complementar n° 3.285/2020 à decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, e para evitar dúvidas quanto à vigência da permissão e da
transferência ou não de outorga para terceiros ou seus herdeiros na Lei Municipal, toma-se
necessária a nova redação da integralidade do Capítulo IX, que passa a tratar da eficácia e
validade da delegação, com a consequente nova redação dos arts. 30 e 31 e a proposição do
acréscimo dos arts. 30-A e 30-B, dando conta da formalização do Termo de Delegação no prazo
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legal, sob pena de sua revogação, sendo, desta forma, intransferível, bem corno da caducidade da
delegação, conforme proposto neste projeto.

Já na alteração do art. 29 do Anexo I, onde está sendo alterada a hierarquia e
competência no julgamento das defesas em 13 instância administrativa, passando do Secretário
de Desenvolvimento Urbano e Habitação para o Diretor de Transporte Público, e do Prefeito
para o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, para julgamentos
em 23 instância administrativa, tem-se corno finalidade tomar as decisões mais rápidas, retirando
da Prefeita Municipal tal obrigatoriedade do julgamento final.

Outrossim, o art. 39 da Lei Orgânica do Município prevê que "a iniciativa de
Projetos de Lei oriundos do Executivo que versem sobre habitação popular, transportes urbanos,
proteção ao meio ambiente, saúde e educação deve ser precedida de consulta à população,
através de audiência pública", porém, este Projeto de Lei Complementar, por ser apenas urna
atualização do Capítulo IX, com nova redação dos arts. 30 e 31, e acréscimos dos arts. 30-A e
30-B, por força dos efeitos da decisão proferida na ADI n° 5.537 e um ajuste do art. 29 do Anexo
I, urna simples alteração de competência no julgamento das defesas administrativas e recursos,
entendemos pela não necessidade de realização de audiência pública.

A realização de urna audiência pública, além de resultar inócua, pela impossibilidade
de contraditório à decisão proferida pelo STF, gerará urna morosidade na atualização legal.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, as razões que nos
levam a submeter o presente Projeto de Lei Complementar à apreciação desta nobre Casa
Legislativa, rogando-se desde já pela apreciação e aprovação desta proposta.

Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos
de consideração e respeito.

Atenciosamente,
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