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Projeto de Lei N° 031-/2010

Ementa: Disp6e sobre a divulgaçao do valor da tarifa do

sistema de transporte coletivo urbano de passageiros, no Municipio
de Carazinho, e da composiçao do seu custo.

Autor: .Vereador Leandro Adams

PROJETO DE LE.

Art. 1° . Fica o Executivo obrigado a divulgar na pagina eletr6nica da Prefeitura do

Municfpio de Carazinho na rede mundial de computadores - Internet, bem como afixar

nos 6nibus, o valor das tarifas do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros
na cidade de Carazinho, e a sua composiçao de custos.

Paragrafo ullico: A composiçao de custos, corn a respectiva participaçao percentual no

valor das tarifas compreendera os custos fixos, variaveis e de trfbutaçao, como
combustiveis, despesas de pessoal, contribuiçao do PIS e COFINS e outros custos
relacionados ao sistema.

Art 2° - O Executivo fica, ainda, obrigado a divulgar simultaneamente o percentual de
gratuidades concedidas em relaçao ao total de passageiros transportados.

Art. 3° - As despesas decorrentes de execuçao da presente lei correrao por conta das
dotaç6es orçamentarias pr6prias, suplementadas se necessaf{Q,

,.'"\

Art. 4° . Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaçao.
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Justificativa: o objetivo central do projeto e garantir a transparencia no sistema

de transporte urbano de passageiros. A discussao a respeito dos custos que cornp6em
a tarifa e recorrente, sem que nas CJltimosanas o Executivo tenha, categoricamente,
esclarecido as duvidas a respeito do tema. Dessa forma, consideramos ser de

fundamental importancia aos cidadaos/as de cidade e, em particular, aos usuarios do
transporte coletivo ver esclarecido o assunto.

O presente projeto visa aproximar a populaçao da garantia permanente da

transparencia no sistema de transporte, dada o acesso continuo as informaç6es,
inclusive as variaç6es das taxas integrada no planejamento de melhoria e
reestruturaçao transporte coletivo urbano.
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