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ESTADO Do pRnnruÁ cavinnnMuNrcrpAl,E CASCAVE

Recebido em

EME,NDE X"3 AO PROJETO DE, LEI N" 42, de 2022. Protoco

Etncnda Aclitiva e Supressiva

Âcrescenta . § 3" 
^o ^rt. 

1,2 do Projeto de Lei n" 42, de 2022, que passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Att.I2

"§3" O subsídio que trata o §1" do art.1.2, desta Lei, assegurará as gratuidades
estabelecidas pela Lei Municipal n" 3.2L1, de 30 de março de 2001.

Suprime o artigo 24 do Projcto de Lei nn 42, de 2022

"Lrt.24 suprimido"

É a emenda. Sala cla Comissão de Constituição e Justiça
Cascavel, 6 cle maio de 2022.
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JustiÍicativa

A presente emenda, que cria o § 3", no artigo 12 do Projeto de Lei 42/2022, possui
escopo de vincular o subsídio descrito no caput do artigo 1,2,bem como em seu §1", co
direito iá consol.idado em lei específica no Município de Cascavel, que dentro da a

prerrogativa e, por entender ser de interesse local, ampliou a possibilidade de gratuidade e
reduzindo a idade mínima para usufruir do transporte coletivoap^Ítu dos 65 anos, conforme
prcccito constitucional e reduziu, em âmbito localpara 60 anos.

Dessa formz, desde o âno de 2001 , portanto, iá hâ 19 anos, através da Lei 3 .211. I 2001. ,

idosos a partir dos 60 anos podem goz^r do uso do transporte coletivo de forma iivre, sem se

PreocuPar em custear a sua Passagem.

Outro ponto que merece ser destacado é que no modelo atual e que finda ao Ílnal dcr

ano de 2022, a Prcfcitura clc Cascavel náo cra obrigacla a fazer aportes financciros, sendo
assim, o custo da tartía é cliluíclo entre todos os usuários pagantes, cabendo ao poder público
local fiscalizar a prestação do serviço e sua regulamentação e concordando com o valor
tartfâúo, porér-r-r sem â necessidade de usar de recurso público.

No novo modelo apresentado, terâ subsídio direto, ou seja, os cofres
dcscmbolsarão valorcs p^r^ a conccssionária vencedort, p^rà amorttzat os valorcs da

portanto, a tarífa passa a ser uma política pública de interesse coletivo de todos os
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Dito de outro modo, o aporte financeiro precisa cumprir uma finaliclade de atender a

coletividade e garantir obietivos, tendo em conta o princípio da máxima eficiência dos
investimentos públicos, visto que o orçamento é finito frente â uma demanda infinita.

Portanto, vincular as gratuidades aos idosos 
^ 

partit de 60 anos ao subsídio que já é

proposto pr-rssui a finaüdade essencial de manter uma poiítica pública já existente e que acima
de tudo, preser\râ a dignidade e o mínimo existencial cla população idoso cascavelense.

Ainda, se faz oportuno salientar que a presente emenda não possui catâtet deimpacto
econômico-financeiro ou que traga aumento nos gastos de despesas, ou seia, aperfeiçoamento
e/ou ampliaçào de um programa já existente, portanto, não se submete às exigências contidas
no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar de 101 /2000), visto que o
que sc busca colrr o presentc dispositivo, vma. vez que o N{unicípio de Cascavel, passa com o
presente Projeto de Lei, encair^r a tarrfa como umâ questão de polÍtica pública, âssegurâr que
os idosos terão atenção especial e que o valor destinado p^r^ o apoÍte financeiro asseglrre o

direito )á alcançaclo por legislação específica.

De igual modo, a supressão do artigo 24 do Projeto de Lei 42/2022, passa a ser uma
tão impcriosa, visto que sc vinculou a prevista na Lei Municipal 3.21,1,/2001,

través cla §3", do artigo 12, do Pro]eto de Lei nã,o hâ poÍque se tãlar em revogar a

supracitacia legislação, poÍtanto, o re itivo precisa ser suprimido em nome da
Éo;coerência textual e a fi4didade da e
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