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EMENDA N" 5 Âo PRoJETO DE LEI N" 42,

@roponente: Edson Souza/MDB)

Emenda Modificativa

Protoco
Modifica o caput do att. 2" e o parâgrafo único do artigo 2" do Projeto de Lei n" 42, de 2022,
que passa avigorar com a segúnte redação:

"AÍt,2" Delega à Autarqúa Murucipal de Mobrhdade, Trânsito e Cidadania -

TRANSITÀR a qualidade de Poder Concedente quanto aos serviços de

tÍanspoÍte coletivo de passageiros, conforme disposto no art. 1.5 da Lei
Municipal n7.027, de 19 de âgosto de20L9, cabendo-lhe, nos teÍmos desta lei,
o ptovimento e a orgatizaçào do sistema local de úanspoÍte público coletivo,
ficando autorizada a procedet à concessão dos serviços patâ a iniciativa privada,
mediante prévia ücitação.

Paútgtafo único. Os sewiços delegados somente poderão ser executados poÍ
empÍesas contratadas pela TRANSITAR, pot meio de prévio procedimento
licitatório.

Modifica o § 1", do art. 7" do Projeto de Lei n" 42, de 2022, que passa a vigorar com â seguinte
redação:

"AÍt.7" ..........

§1" São regulares os serviços de úanspotte coletivos executados de forma
contínua e peÍmanente, obedecendo a horários, itinetários e pontos de paruda
pré-estabelecidos, especificados nas Otdens de Serrriços emitidas pela
TRÂNSITÂR.

ModiFrca o § 1" do art. 1 0" do Projeto de Lei n" 42, de 2022, que pâssa a vigorur com a seguinte
redação:

"Art. L0" ................."

§1" O ato administrativo de iustificação de que tÍata o caput deverá ser

publicado no órgão oficial do Município, previamente ao Edital de Licitação
e, necessariâmente, conterá a descrição do objeto, âtca e pnz.o da concessão.

Rua Pernambuco 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná Fone (45) 3321-8800 Fax (45) 3321-

S8SL www.camaracascavel.pr.gov.br - E-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br
IE

fi.í4,/,rlfl&!,".a
II

de2022.
CAMÂRA CASCAVEL

I



0ârnsrs ffiluntdpul [e Cssrsl,el
ESTADo Do panaruÁ

Modifica o § 2", do art. 11" do Ptojeto de Lei n" 42, de 2022, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Att. LL"

§2" A concessionâÀa devetâ comunicar oficialmente ao Poder Concedente o
interesse ou desinteresse pela prorrogação em até 24 (vtnte e quâtÍo) meses

antes do término do contrato.

Modifica o § 1" do art. 12" do Ptojeto de Lei n" 42, de 2022, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

" Att. !2",................"

§1o Para fins desta Lei, subsídio tanfârío é o aporte financeiro para custeio do
serviço de transporte coletivo púbüco de passageuos, com a Íinalidade de

diminuir ou isentar o valor da tarífa pública cobrada dos usuários, incentivar
a uttltzaçào do transporte público, assegurando assim a modicidade das

tarifas, a generalidade do transpoÍte público coletivo, a preservação e a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos contÍatos.

Modifica o inciso XV do art. 1.3 do Projeto de Lei n" 42, de 2022, que passa a v;'gotar com â

seguinte tedação:

"Att. L3" ..

XV. a relação detalhada dos bens teversíveis;

Modifica os incisos IV e X do att. 15" do Projeto de Lei n" 42, de 2022, que passa a vigorar com
a seguinte tedação:

"Art. 15" ................."

IV. ao pÍeço do servtço, remuneração da concessionária e aos critérros e

ptocedimentos paÍa o reajuste e a revisão das tarifas;

t...1

X. a relação detalhada dos bens reversíveis;

Modifica o § 1" do art. 15" do Projeto de Lei n" 42, de 2022, que passâ a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 15"
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§1" lncumbe à conüatada a execução do serviço delegado, cabendo-lhe
responder por todos os prejúzos causados, por dolo ou culpa, devidamente
comptovados em pÍocesso administrativo, respeitando o direito 

^ocontraditório e à ampla defesa, à Âdministração Públicâ, aos usuários ou a

terceitos, sem que a Ftscahzaçã.o exercj.da pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabiüdade.

Modifica o inciso V do art. 16" do Ptojeto de Lei n" 42, de2022, que passa a vigorar com a

segurnte tedação:

"Art. 16" ,,

V. cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares do serviço
e as cláusulas do contrato de Concessão;

Modifica os incisos VII, X, XIII e XVI do art.77" do Projeto de Lei n" 42, de 2022, que passa

a vigotar com â seguinte tedação:

"Art. 1 7" ................."

VII - somente opeÍar com veículos deüdamente licenciados perante aos

ótgãos responsáveis e que tenham as condições de circulaçáo, tal como
preüsto nas normas vigentes;

tl
X - promover a atuaüzaçáo e Desenvolvimento tecnológico das instalações,

equipamentos e sistemas, para asseguÍff a qualidade dos setviços e â

presewação do meio ambiente, respeitando o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão;

tl
XIII- responder por danos causados a terceiros e ao patrimônio púbüco,
decorrentes de culpa ou dolo, respeitando o di"eito ao contraditório e à ampla
defesa;

XVI - pagr os valores devidos ao Podet Concedente, nos teÍmos e pÍazos
definidos no Edital e no Contrato de Concessão;

É a emenda.
Cascavel, 09 de maio de 2022.
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Vereador/MDB

Justificativa

Â presente emenda tem poÍ escopo modificar alguns drspositivos constantes no
coÍpo da proposição original, não com o objeuvo de mudar o seu sentido, pelo conüátio, dar
uma ütetaüdade maior em algumas situações e deixar expücitas ouúas.

Entre os obietivos das emendas, inclú-se, a ptevisão de que o pÍocesso deverá

ocorrer via licitação ou pÍocesso licitatório e asseguÍaÍ de forma literal o direito à ampla defesa
e ao conúaditório, nos processos administrativos, por exemplo.

Essas alterações, visam resguardar tanto o podet Concedente e a futura
Concessionátta, em situações que podem ocoÍÍeÍ duÍaÍrte a execução do serviço que ora está

sendo autodzado a seÍ concedido, prevendo na ptóprralegislação alguns aspectos que visam dar
gatantias a ambas as pâÍtes e aos usuários de forma indireta, sendo eles os que setão os maiores
tmpactados pelo serviço prestado.

Sendo o que tínhamos para o pÍesente, contamos com o apoio dos Nobres Pares

desta Casa de Leis.
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