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LEI COMPLEMENTAR Nº 269, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

"Institui a `tarifa zero` no serviço de transporte coletivo
urbano de passageiros no Município de Paranaguá, altera
a Lei Municipal 1989/1996, Lei Municipal 2815/2007, Lei
Complementar nº 06/2000 e Lei Complementar nº
110/2009 e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º  Fica ins�tuído no Município de Paranaguá a tarifa zero para todos os usuários do transporte
público cole�vo urbano municipal. 

Art. 2º  O sistema de transporte cole�vo público urbano observará diretrizes técnicas que, levando em
conta as peculiaridades locais, visará ao melhor aproveitamento da frota, obtenção de diminuição dos
tempos de intervalos entre ônibus, a criação de mais rotas e a obtenção do menor custo possível à
operação, garan�ndo a eficiência e eficácia do transporte público. 

Art. 3º  A presente lei tem as seguintes diretrizes: 

I - acessibilidade universal; 

II - desenvolvimento sustentável da cidade nas dimensões socioeconômicas e ambientais; 

III - deses�mulo à u�lização do transporte individual motorizado nas áreas centrais e centralidades; 

IV - priorização da estruturação e reestruturação do sistema de transporte cole�vo público; 

V - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público cole�vo; 

VI - eficiência, eficácia e efe�vidade na prestação dos serviços de transporte urbano; 

VII - receber adequado serviço de transporte no âmbito municipal. 

Art. 4º  O custeio do sistema de transporte público cole�vo urbano municipal gratuito será ob�do das
seguintes fontes de financiamento: 

I - dotação orçamentária própria; 

II - recursos do "Fundo de Transporte Cole�vo Municipal" - FUNTECOM; 
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III - Taxa de Mobilidade Urbana; 

a) é isento desta taxa o trabalhador informal e trabalhador autônomo. 

IV - Todos os recursos ob�dos com a publicidade no sistema de transporte cole�vo: 

a) dentro e fora dos ônibus; 
b) nos pontos e abrigos; 
c) terminais; 
d) vias públicas. 

Art. 5º  A tarifa zero é acessível prioritariamente a todos os munícipes de Paranaguá mediante cadastro
prévio, bem como àqueles que, munícipes ou não, exerçam suas a�vidades labora�vas nas circunscrições
geográficas do Município, caso em que não ficam dispensados do cadastro prévio. 

§ 1º O cadastro de que trata o caput será regulamentado por decreto e terá por obje�vo criar base de
dados para subsidiar a elaboração de planejamento orçamentário e financeiro necessários ao custeio do
programa, bem como os estudos técnicos de revisão do sistema como forma de garan�r a eficiência e
eficácia na prestação do serviço. 

§ 2º O cartão transporte do usuário do serviço será custeado pela concessionária do serviço público de
transporte cole�vo público urbano municipal. 

§ 3º Fica criado o cadastro rápido, em cumprimento ao art. 2º, 3º e 5º da presente lei, a ser realizado no
terminal urbano municipal, devendo ser efe�vado no mesmo dia da solicitação de forma
desburocra�zada. Poderá ainda a municipalidade prover a instalação de mais pontos de cadastros em
locais de fácil acesso, a fim de dar celeridade e descentralizar o serviço deixando mais próximo dos
usuários. 

Art. 6º  O art. 34 da Lei Municipal 1989, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação: 

"Art. 34. Com a denominação de "Fundo de Transporte Cole�vo Municipal" - FUNTECOM, é o Poder
Execu�vo autorizado a ins�tuir um fundo especial com a finalidade de prover recursos para o
desenvolvimento de programas obje�vando melhoria da operação dos serviços públicos de transporte
cole�vo urbano de passageiros, compreendendo, o gerenciamento e a fiscalização dos serviços, a
realização de inves�mentos e infraestrutura, em construção de terminais, abrigos e sinalização de pontos
de paradas dos cole�vos, pagamentos e ou ressarcimentos de tarifas quando da concessão de gratuidade
do serviço, além de outros projetos e a�vidades em bene�cio do setor." 

Art. 7º  O art. 8º da Lei Municipal 2815, de 19 de novembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação: 

"Art. 8º O serviço público deve ser planejado de modo a alcançar ampla capilaridade e assegurar a
socialização do atendimento, sendo que poderá o Poder Público u�lizar de mecanismos de financiamento
internos ou externos à concessão a financiar ou subsidiar a operação." 

Art. 8º  O §2º do Art. 1º da Lei Complementar nº 190, de 17 de novembro de 2016, passa a vigorar com a
seguinte redação: 

"Art. 1º [ ... ] 

[ ... ] 
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§ 2º O servidor público da CAGEPAR também fará jus às seguintes vantagens e bene�cios previstos na Lei
Complementar nº 046/2006 e em seus regulamentos: décimo terceiro salário, diárias, ajuda de custo,
jeton, função gra�ficada, salário família, bolsa educação, gra�ficação por par�cipação em comissões
especiais, além das demais gra�ficações, abonos e adicionais legalmente previstos, em especial adicional
de 1/3 de férias, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional por
tempo de serviço, adicionais de insalubridade e periculosidade e adicional de produ�vidade." 

Art. 9º  Inclui a alínea "d" no inciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 06, 21 de dezembro de 2000,
com a seguinte redação: 

"Art. 2º [ ... ] 

II - [ ... ] 

[ ... ] 
d) de taxa de mobilidade urbana." 

Art. 10.  Inclui o Capítulo XV na Lei Complementar nº 110, de 18 de dezembro de 2009: 

"CAPÍTULO XV 

TAXA DE MOBILIDADE URBANA 

 
Seção I 

Fato Gerador e Incidência 

Art. 182-A  A Taxa de Mobilidade Urbana é devida pelos usuários efe�vos e potenciais do serviço de
transporte cole�vo público de passageiros do Município prestado diretamente pela Administração
Municipal, mediante concessão e/ou outra espécie de contrato administra�vo. 

§ 1º Considera-se usuário efe�vo todo o usuário do serviço de transporte cole�vo público de passageiros
municipal sem vínculo emprega�cio. 

§ 2º Considera-se usuário potencial, todos os empregados vinculados às pessoas �sicas ou jurídicas
empregadoras com sede, filial ou qualquer estabelecimento no Município.

§ 3º O responsável tributário pelo recolhimento o empregador pessoa �sica ou jurídica com sede, filial ou
qualquer estabelecimento no Município que mantém empregados registrados em carteira. 

§ 4º O micro empresário individual - MEI e o autônomo são isentos da taxa de mobilidade urbana. 

§ 5º Ficam isentos desta taxa as en�dades sem fins lucra�vos devidamente declaradas de u�lidade
pública com sede neste município. 

Art. 182-B  A base de cálculo mensal para a Taxa de Mobilidade Urbana para o responsável tributário será
determinada pelo número de empregados vinculados à unidade, sede ou estabelecimento de cada
pessoa �sica ou jurídica empregadora, mul�plicado pelo valor de R$ 50 (cinquenta reais) por empregado
registrado, podendo este valor ser revisto anualmente mediante decreto municipal. 

Art. 182-C  A Taxa de Mobilidade Urbana será lançada mensalmente e deverá ser paga pelo responsável
tributário até o dia 20 (vinte) do mês subsequente aquele de fornecimento da informação pela pessoa
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jurídica sobre o número de empregados, por guia específica emi�da pela Secretaria Municipal da Fazenda
e Orçamento. 

Parágrafo único. A indicação da quan�dade de funcionários pelas pessoas jurídicas se dará por meio de
formulário próprio, disponibilizado por meio de plataforma eletrônica disponibilizada no site da
Prefeitura, ou por cadastro �sico, disponível na Secretaria da Fazenda e Orçamento, até o dia 10 (dez) de
cada mês. 

Art. 182-D  O não recolhimento da taxa no prazo fixado implica na imposição de multa de trinta e três
centésimos por cento por dia de atraso sobre o valor não pago ou pago a menor, até o limite de trinta por
cento do valor da taxa. 

Parágrafo único. A constatação pelo Município de que as informações prestadas pelas pessoas �sicas ou
jurídicas obrigadas pela taxa foram subdimensionadas, sujeitará o infrator à imposição de multa
equivalente a 100% (cem por cento) do valor que deveria ser recolhido a esse �tulo." 

Art. 11.  Para o cumprimento da presente lei fica autorizado o Poder Execu�vo a adaptar o contrato de
concessão atual, vedada a renovação automá�ca da atual concessão sem autorização legisla�va e
respeitando o art. 4º da Lei Federal nº 8987, de 13 de fevereiro de 1.995.(NR) 

Art. 12.  Os recursos da Taxa de Mobilidade Urbana - TMU serão recolhidos em conta específica com
fonte de recurso única e des�nada exclusivamente ao programa. 

Parágrafo único. Os recursos da TMU, bem como sua aplicação, serão informados mensalmente em aba
exclusiva no Portal da Transparência. 

Art. 13.  Revoga o inciso IV do Art. 73, inciso III do Art. 76, Art. 105 da Lei Complementar nº 46/2006, a Lei
Municipal nº 4.007/2021, a Lei Complementar nº 226/2019 e demais disposições em contrário. 

Parágrafo único. Para os servidores públicos municipais residentes em municípios com distancia em um
raio de até 60km e os residentes em distritos e colônias, que fazem uso do transporte público
intermunicipal, fica preservada em situação de excepcionalidade se man�ver, devendo ser apresentado
comprovante de residência em nome do servidor. 

Art. 13-B  Com base nos efeitos da aplicabilidade da referida lei, gerando a descaracterização do fato
gerador para recebimento do auxilio transporte e indenização de transporte para os servidores públicos,
fica estabelecida a obrigatoriedade de criação pelo Poder Execu�vo de Comissão Especial para análise de
proposição de novo beneficio de similaridade de valores, ou ainda o reajuste proporcional de bene�cios já
existentes. 

Art. 14.  Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação. 

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 13 de dezembro de 2021. 

MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 

JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 

CLAUDIO ROBERTO MARIANO 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos 
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

BRUNNA HELOUISE MARIN 
Procuradora Geral do Município

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 14/12/2021


