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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA2INH0 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 17 de julho de 2019.Of. n° 178/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL 
DE CA^AZJNHO joProtocolo n'j 
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Encaminha Projeto de Lei n° 051/19
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Res-

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.° 051/19 

que Inclui incisos ao Parágrafo 6o, do art. 9o da Lei Municipal n°6.159/2004.

Exposição de Motivos: O presente projeto visa adequar a legislação para os proce

dimentos corretos a serem seguidos quando da instauração de Processo de reajuste ou de revisão 

tarifária, sendo que tanto o reajuste como a revisão tarifária não consistem em elementos cuja utili
zação se encontram no exclusivo poder discricionário do Administrador, mas sim encontram res
paldo na legislação e doutrina vigentes.

Atenciosamente.
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PROJETO DE LEI N°051 DE 17 DE JULHO DE 2019.

Inclui incisos ao parágrafo 3° e 
revoga o parágrafo 6°, do art. 9° da 
Lei Municipal n° 6.159/04.

Art. 1o Ficam inclusos os incisos I, II, III, IV e V ao parágrafo 3o e 
revoga o parágrafo 6o, do Art. 9o da Lei Municipal n° 6.159 de 28 de dezembro de 
2004, que dispõe sobre a concessão e permissão Transporte Coletivo e dá outras 
providências, com as seguintes redações:

“Art. 9o...
§1°...
§2°...
§3°...
I- O Processo de revisão será instruído com planilha tarifária 
apresentada pela empresa concessionária, a qual deverá 
respeitar os mesmos parâmetros, critérios e custos previstos no 
cálculo entregue quando da licitação, admitida a atualização de 
IPKePMM;
II- A necessidade de averiguação da planilha pelo setor 
competente da municipalidade ou por empresa contratada 
especializada, com emissão de parecer técnico e planilha de 
conferência;
III- Envio do processo à Procuradoria do Município para parecer 
jurídico;
IV- Envio do Processo ao Conselho Municipal de Trânsito para
parecer;
V- A decisão final caberá ao Prefeito Municipal, cabendo recurso 
fundamentado.”(NR)

Art. 2o Fica revogado as disposições do parágrafo 6o do art. 9o da Lei 
Municipal n°6.159 de 28 de dezembro de 2004.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2019.
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