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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentamos esta
EMENDA ADITIVA

INCLUI PARAGRAFO 1º e 2º AO ARTIGO 4º DO PROJETO DE LEI 139/2021

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

ASSUNTO: DISPÕE SOBRE REGIME EMERGENCIAL DE SUBSÍDIO

FINANCEIRO AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DO

MUNICÍPIO, PARA OS ATOS, PROCEDIMENTOS E MANUTENÇÕES QUE

SE FIZEREM NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Artigo 1º - Inclui parágrafo 1º e parágrafo 2º ao Artigo 4º do Projeto de Lei

139/2021, que passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo 1º: A programação operacional especial
dos serviços a ser definida pela TRANSERP que trata
o “caput do artigo anterior, no que diz respeito a

quantidade adicional de veículos, considerar-se-á a
frota a ser disponibilizada de 100% (cem por cento),
necessária a evitar aglomerações no interior dos
ônibus e terminais de integração, sobretudo nos
horários de pico.

Parágrafo 2º - O valor calculado do custo operacional
efetivo mensal, a ser pago pela Secretaria Municipal

da Fazenda de que trata o parágrafo 2º do artigo 2º

desta Lei está condicionado ao cumprimento dos

requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 4º desta
lei.

Sala das Sessões 01 de junhode 2021.
A

Vereador



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

O poder executivo municipal justifica que a presente propositura visa viabilizar
a continuidade do transporte público em nosso município. A presente emenda
colabora com tal assertiva, no sentido de manter um serviço de qualidade para
os usuários do transporte, principalmente, no que diz respeito, a quantidade de
frota, que deverá ser de 100%, sob pena de não ser realizado o repasse.
Visto que, somente será possível evitar a disseminação do contágio pelo
Coronaviírus no transporte coletivo, com a adoção pelo consórcio, de um
reforço na higienização de veículos e equipamentos públicos que estão ao seu
encargo; maior proteção à saúde de seus colaboradores, adotando medidas de
higiene e maior distanciamento em relação aos usuários dos serviços com o
aumento efetivo da frota colocada à disposição dos usuários.

Estas são as razões que justificam a necessidade de emendar o
referido Projeto de Lei, aguardando a aprovação desta EMENDA ADITIVA
POR NOSSOS NOBRES COLEGAS.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2021

BERTINHO SCANDIUZZI
Vereador


