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[=APROPOSITURA

Este Projetó de Decreto Legislativo, da lavra do nobre Vereador
jean Corauci, trata, com claréza, precisão e lógica, de único objeto! - susta
os efeitos do artigo 3º do Decreto Municipal nº163/2020, publicado no Diário
Oficial em17 de julho de 2020, o

Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributos
indispensáveis a si (inovação, generálidade, asbtratividade, imperatividade
coercibilidade) e as partes (a) preliminar, tepígrafe e ementa), (b) normativa

tivo da mat reguisda) e (c) final (prazo de vigência, ha 3

revogação genérica de dispositivos, no art. 2º), com 02 (dois) artigos e 02
isudas, incluindo justificativas. ,

inexiste nesta Casa projeto: (6) igêntico ou similar tramitando, (b)
emelhante considerado inconstitucional pelo Plenário ou (Cc) igual aprovado

ou rejeitado na mesma sessão legislativa fhouve pedido de arquivamento
que não repercute a caso), inaplicando-Se, respectivamente, o art. 137, 05
incisos do art. 136 e o inciso Ill, do art. 131, todos do RICMRP.

Vigem os prazos decendiais à: ta) apresentação de emendas E
i

o substitutiva (caput do art. 129, do RICMRP) e db)

ia“SIR tart, 64, do RICMRP),

“ne. E do art PE da LC 954
2 Amt HZdo RICMRP. .

“Am. 129 « As emendase subemendas serão apresentádas à Mesa no prazo de até 10 (dez) dias nos

projetos comuns e até 30 ttrinta) dias. nos orçamentos, plano plurianual e diretrizes orçamentárias e nos
spectivo projeto pelo Plenário, para fins de sua

um clas
nadas pela maioria absoti

1

à

dos Veriadares ag emendas « subemendax poderão ser vfercentas pos

vcasião dos debates em Plenário. O
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A matéria tramita
Í

em regime de urgência especial, conforme q
Requerimento aprovado em sessão plenária, de 21/07/2020, O termo fatal
para deliberá-la é 23/07/2020.

A matéria se enfeixa ao átrio da competência do Município para
legislar sobre assuntos de interesse focal, incluída a concessão ou
permisssão de transporte público tar. 30, inc. le V, da CR e inciso X, da alínea
“a, do art. 8º, da LOMRE), é pertinente a Decreto Legislalivo (íniso VII, do art.
113, do RELMRP) e de iniciativa exclusiva da Câmera Municipal de Ribeirão
Preto (art. 20, inciso IX, da Constitaiião do Estado. de São Paulo e do inciso Vifl, do
art. 113, do RICMRP, Resglução nº 174/2015). . '

-“MOMENTO, DE EXCEÇÃO”, EMRAZÃODA PANDEMIA
DO SARS-COV-2 (coviD-19. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA
(OCCASIO LEGIS).

Analisando o desdobrar dos eventos que acarretaram o Decreto
Municipal nº 163/20 (cujoart. 3º é objeto da presente sustação de efeitos),

se que em Z2 de janeiro de-2020 foi ativado o Centro de Operações
» Emergências em Saúde - Pública, para o novo Coronavírus (COE-ntoV),

conformeestratégia prevista no Plano Nacional de Resposta às Emergências
am Saúde Pública o do Ministério da Saúde
ihttodivit.ivipianoderespastaremergencia).

Por definição do Ministério da Saúde, o Coronavirus “é uma
família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.
Provoca a doença chamada de coronavirus (COVID-LON..

Diante de novo vírus, em de 30 de janeiro de 2020 a Organização
Mundial de Saúde (OMS) Declarou Emergência em Saúde Pública de
importânciaà Internacional.

Dada a rápida proliferação“e lesividade, inexistindo imunidade
adquirida (o COVÍD-IS é uma mutação nova) e vacinação, resultando,
assim, exponencial contágio .e sos de mories em várias regiões do
planeta, em 11 de miarço de 2050éa OMS afirmou, publicamente, pandemia
em relação ao novo coronavírus.

Aos 04 de fevereirodo corrente ano, o Ministério da Saúde baixou
a Portaria n. 188/GM/MS, que veicula a Declaração de Emergência em Saúde
pública de Irmportância Nacional - ESPIM. e

Em seguida, aos 06 de fevereiro deste ano, sobreveio a Lei
Federal n. 13.979, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da
situação de emergência em saúde pública- de importância internacional
decorrente do novo Coronavirus e, nos íncisos il.e Hi, de seu art. 3º
determinou o isolamento social e a quarentena como mecanismos de
enfrentamento à essa doença.

to
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De se esperar, no âmbito jurisdicional, em 19 de março recente o
iselho Nacional de justica (CND, mediante a resolução n. 313/20,

ispendeu O expedi ente 8 prazos forenses até 30 de abril, passando a
funcionar, o judiciário, com “atendimento via plantão”.

Diante desse triste quadro, e já padecendo com as complicações
advindas do contágio pelo vírus, foi declarada Calamidade Pública pelas
União (Decreto Legislativo nº 05, de 20/03/2020), no Estado de São Paulo
tcf, Decreto Estadual nº 64.879, de 20/03/2020, prorrogado) e no município
de Ribeirão Preto (Decreto Municipal n. 076/2020, de 23/03/2020, também
prorrogado). É

Em âmbito municipal e em razão do contexto do COVID-19 (novo
coronavírus), este é 0 arcabouço de Decretos do Executivo:

Decreto “065/2020 =" Dispõe sobre. aos O mito de administração direta e
indireta, de medidas temporárias e emergenciais ds prevençãode contágio pelo
“epvid-19"-inovo coronaxirusi, semcomo aa Te recomendações no setor privado
municipal. er

Decreto 068/2020 - Alterou a redação do decreto nº 065, de 16 de março de 2020,
quesispõe sobre adoção, no âmbito.da administração direta e indireta, de medidas
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo “covid-19" inovo
coronavirus), bem como sobre recomendações no setor privado municipal,
conforme específica. -

Decreto 069/2020: “ Deciata situar o de emergência na
à

saúde publica, estabelece
medidas para os estabelecimentos hospitais, feiras. dnemas, ÉDes. academias e
outros, conforme. especifica é dá-dutrtas providênci as:

Decreto 074/2020 - Institui e disciplina o teletrabalho no âmbito da administração
municipal direta, fundacional e autárquica do município de ribeirão preto, coma
medida de prevenção ao contágio pelo. nova coronavirus teovicdi-19),

Decreto 075/2020 E Dispóe: sobre à

suspen: “cobranca. da távita pelo
fornecimento de água E coleta, afastamento & rátamento de esgoto do municipio
de Ribeirão Preto; conforme especifica.
Decreto 076/2020 - Declara v estado de calamidade pública no município de
ribeirão preto, decomente da pandemiá do covid-19,. e dê outrãs providências.

Decreto 079/2020 «Homologa a resplução nê-00 e 24. de março de 2.020. da
fundação instituto polo avançado da saúde de ribeirão preto - fipase.

Decreto 081/2020 - Altara redação de artigo 1º do decreto nº 065, de 16 de março
de 2020, siterado pelo decreto nº 068; de 17.de março de 2020, quedispõe:sobre
adoção, no âmbito da administração, direta « indireta, de medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio pelo “covid-19"” tnovo coronavirus), bem

come sobre. recomendações no setor privado municipal, conforme especi ic a.

Decreto. 082/2020 “Autoriza à abertura de credito extraordinario ne pettui
municipal de ribeirão reto

j
j

setenta: a sino regis é hoventaéá-oito tasasppara atender açõesde saúde para
o Enfrentamento-do Coronavicus— coviú-iono corrente exercícioc :

Decreto 083/2020 - Altera a redação do artigo 3º do decreto nº 059, de 19 de
março de 2020, alterado pelo decreto nº 076. de 23 de março de 2020, conforme
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especifica.

Decreto 084/2020 + fltara a redação do adtigo Jedo decreto nºs, de lo-de marçode 2620, que dispôs sobrea adoção, no Ambito da administração direta e indireta,
de medidas temporárias » emergenciais de prevenção de contágio pelocovid-19
inova coronavíris), bem como-sobre recomendações ao setor privado munitipar e
dá quiras provigências.

Decreto085/2020 - Dispõe sobre a suspensão da cobrança de aluguel ejou tarifa
2 permissão de uso pela utilização de próprios públicos por permissionários do

município de ribeirão preto, conforme específica.
Decreto: 086/2020 - Altera a redação do parágiato, 2º-do artigo 3º do detreto nº
076, de 23 de marçode 2020, que declara o: estado: de calamidade. pública-no
município de ribeirão preta, decorrente da pandemia do covid-19,

Decreto 981/2020 - Dispõe, no âmbito do município de ribeirão preto, medidas de
proteção à coletividade a serem adotadas para enfrentamento do estado de
calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus -
covid- 19,€ dá outras providências. o
Decreto. 092/2020 e institui o

;

grupo de trotiéicão pós COM D-19 = .6TR-PÓS EOMID-
18,

.

Decreto 095/2020. Aútoriia a abertura de credito extraordinário na Prefeitura
Municipal. de Ribeirão: Preto em favor do Gabinete do Prefeito - Fundo Social da
Solidariedade .no valor de R$ 45,000,00 (quarenta e cinco mil reais), para atender
ações souiais parda. o enfrentamento

|do coronavirus - covid-19, no corrente
exercício. .

-

Decreto: 006/2020: = Autoriza aePref |
árepasse. dda Fipase- Fund

tura:Muni al de Ribeirão Preto a efettiar

celebrado “entre a Prefeitura Muniéipal: de Ribeirão: to:8 a Finase, “para atender
ações de saúde para o «enfrentamento do coronavirus = cóvid- Je no-corrente
exercicio: j :

Decreto 098/2020 Homologa a'
;

Resolução nº 003, de 17 de abril de 2.020, da
Fundação Instituto Polo

fivançado da Saúde de Ribeirão Preto - Fiipase.
Decreto 099/2020 = Prorroga os
do decreto nº:065, de 16de mer
de 17 de março de 2020, ealiera à rede jo

ázos de que tratam a parágraro. ás-do artigo;39
de 2020, os artigos: 48 é 5º do decreto nº 068,

o artigo2º do decreto ne 276 ge 23
“de março de 2020, conforme especifica
Decreto nº 100/2020 - Dispõe, no âmbito-do município de Ribeirão Preto, medidas
de proteção à coletividade a serêm adoladas, pelos estabelecimentos com
funcionamento facultativo, para enfrentamento do estado decalamidade pública e
de emergência de saúde Pública decorrente dg coronavírus - - covid- 19, e dá outras
providências. . Vo !

to: do município de Hbéitão preto, de
cronograma de medidas: de protecção à oletividade. a serem adotadas para
enfrentamento-doestadode calamidade públicaede emergência de saúde pública
dacortente do coronavírus - covid-19; e dáquiras providências.
Decreto nº 1106/2020" — Dispõe sobre medidas adicionais de prevenção de contágio
pelo novo coronavírus (covid-19),e dá providências correlatas.
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Decreto: 107/2020 Prorroga Ús-prazos-nos- dispósitivos decorrente da pandemia
conforma especifica e-dá outras providências:
Decreto 111/2020 - Autoriza a abertura de credito extraoredinario na Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto em favor da Secretaria Municipal da Saude no valor de
R$ 6.927.000,00 fseis milhões, novecentos « vinte e sete mil reais), para atender
ações de saúde para o enfrentamento do coronavirus - covid-l9, no corrente
exercício, :

Decreto 112/2020 “Prorroga gerasa previsto. ne decreto nº 075, de 23 de marçodg 2020 que suspendeu “â cobrança: da tarifa pelo fornecimento de águas caleta,
mfastamento e tratamento de esgoto dá município. deRibeirão. Preto e-dá outras
providências. 7 :

Decreto 113/2020 - Dispõe as empresas de limpeza urbana medidas sanitárias de
prevenção e da disseminação de contágio” peio novo coronavírus (covicd-19), e dá
outras providências.

Dacreto. 114/2020 = Autor) Za a abertuia de crédi í “extraordinário na Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto em favor da Secretaria Municipal da Assistencia Social
no valor de R$ .3.043:980.00- (três milhões, quarenta atrês mil, novecentos e
oitenta reais); para atenda ações de assistencia. Social para: o enfrentamento do
coronavirós-- covid-19,no:“corrente exercicio.
Decreto 117/2020- Autoriza a abertura de credito extraordinário na Prefeitura
Municipal de RibeirrãoPreto em favorda Secretaria Muniicipal da Saude no valor de
R$ 2.319,345,73 tdois milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e
cinco reais « setenta e tres centavos), para atender ações de saúde para à
enfrentamento do corônavirus - - covid-19, no corrente exercício.
DiDecreto 119/2020 - Dispõe.“cobre as. medidas dé. Hexibilização das atividades
econômicas no municipia-de Ribeirão: Pre

do-estado de São Paulos da dutras providências;
Decreto 120/2020 - Dispõe sobre medidas de prevenção de contágio pelo nova
coronavírus (covid-19),.na administração direta e indireta. conforme específica.
Decreto. 122/2020: = Autoriza a abertura de cre o extraordinário na Prefeitura
Municipal de Ribeirão. Pretoem favor dá Secretaria: Municipal da-Assistência Social
no valor de R$ os. 250,00 inovetentos é atenta e dois mil; duzentos e cihquenta
reais); paro “atender es der assistência. soda para “O enfrentamento. do
coronavirus —covid-19, no-corrente exercicio. :

Decreto 124/2020 -Autariza a abertura-de crédito suplementar no valor de R$
18.631.494,93 (dezoito milhões, seiscentos «e trinta e um mil, quatrocentos e
noventa e quatro reais e noventa e três centavos) para atender as dotações
constantes do orçamento do corrente exercício.
Decreto 129/2020 = Inclui: parágrafo único-no artigo 48 do decreto 119; de 29 dé
maio de 2020 que. dispés sobre: as: medidas de flexibilização das “atividades
econômicas:no município de pena Preto, de cordo com protocolos do govermo

do estado de SãoPaulo. é ano :

Decreto 133/2020 - Dispõe sobre novãs medidas de prevenção de contágio pelo
novo coronavirus tcovid-19), de acordo com protocolos do governo do estado de
São Paulo e dá outras providências.
Decreto 1342020 - Prorroga. o prazo previsto no “decreto: ne 05. degaide: mário

de acordo com protocolos de geverno-



; Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

de 2020 que suspendei a cobrança da tanta pelo formecimento-de água e coleta,
afastamento e tratamento de-esgoto do município de Ribeirão Preto.

Decreto 135/2020 .- Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 10 do decreto nº
059, de 19 de março de 2020 que deciarou situação de emergência na saúde
pública, estabelece medidas para

+

os estabelecimentos hospitais, feiras, cinemas,
clubes, academias e outros,

Decreto. 136/2020 - “Autoriza à abertura “de credito-extraordinário. na Prefeitura
Panicpal de Ribejrão Preto em favor-da Secretaria Municipal-da Assistência Social
no valor do R$-2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para atender
ações de assistência social para a enfrentamento do coronavirus

-
= covó-ls tel

complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, no corrente exercicio.
Decreto 137/2020 - Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 2ºdo decreto nº
075, de 23 de março de 2020 que suspendeu a cobrança da tarifa pelo
fornecimento de água e coleta, afastamento e tratamento de esgoto do município
de Ribeirão Preto e dá outras providências,
Decreto 142/2020 = Dispõe sobre megidas de prevenção de Contágio pelo novo
coronavíras feovid: 18), conforme especifica e dá oútras providências.
Decreto 146/2020 ispõe sobrê medidas, temporárias, de prevenção de contágio
pelo novo coronavirusEe ovid-19), conforme, específica e dá outras providências.

Decreto 147/2020 « Altera a “redação. do decreto ne J46“ade julho de 2020 que
dispôs sobre medidas; temporê las, de prevenção de. contágio pelo novo
cororavirus (covid-19] conforme! especiica. &-dê outras providências.

Decreto 148/2020. - Homologa a resolução nº 005, de 15 de junho de 2.020, da
Fundaçãão Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto - Fipase,

Decreto. 149/2020 - Determina o nao cumprimento da leint. 14,480, de 03 dejulho
de 2020: (dispõe: sobre as condições gerais. para abertura das “academias de
esportes no municipio-de: ribeirão preto e SA quiras providências).em face de-sua
inconstitucionalidade. : i :

+

* Decreto 151/2020 - Determina' o não “cumprimento de dispositivos do decreto
legislativo nº 13, de 10 dejunho de 2020 (susta os efeitos do artigo 10 do decreto
nº 076, de.23 de março de 2020, que declara. o estado de calamidade pública no
município 'de Ribeirão Pre to, decorrente da pandemia do covid-19 e dá ouiras
providências), emface de sua inconsstitucionálidade.
Decreto 159/2020 Dispõe sobre. aaprorrogações dos. prazos previstos nos
decretos-de medidas de prevenção de contágio pelo nevo corenavírus (covid-19),
conforme especifica e-dá outras providências : ; ;

Decreto 161/2020 - Homologa a ressolução nº 008, de 10 de julho de 2.020, da
FundaçãoInstituto Polo Avançadoda Saúde de Ribeirão Preto - FIPASE, que altera
as redações dos artigos 18 a 2º da resolução nº 05, de 15 de junho de 2020.

Decreto: 162/2020 =so institui, no âmbito da Secretaria Municipalida Educação, oo:
programa “Escola na TV", edá outras providências.

'Decreto 163/2020 - Institui plano de adequação da rede de
transporte coletivo, em caráter temporário, para a redução dos riscos
de disseminação do coronavirus (covidl 9) nos serviços de transporte
“Objeto do presente projeto de Decreto Legistativo nº » 23/2020.



iros no município de Ribeirão Preto.coletivo público de passag
Decreto 164/2020 - Dispõe sobre edidas, temporárias, de prevenção de contágio

“pelo novo coronavirus (covid-To). confarme astiica, revoga o decreto nB 146, de
O3 dejulho de 2020 alterado pela: decreto neauiras providências.

47, de07-de- julho de-2020 e dá

undo Haly Lopes Meirelies (Direito Administrativo Brasileiro,
O Paulo, 2013, p. 14 x

:

No poder dechefiar a Admini straçã

e é suprir, com normas. próprias,
estiverem na alçada” do Executivo. Os vazios da leia a

à

imprevisibilid:
srtos fatos e circuns cias que surgem, a reclamar providências

as da Adinihistração, impõem se. reconheça ao Chefe de
tivo o poder guiamentar, através de decreto, as normas
ativaseincompl ou de prover situações não previstas pelo

sfador, mas ocorrentes na prática adrhinistrativa. O e que q
ecutivo, do expedir regulamenta -'autônomo ou de.execução da lei -

irivada as, Chamadas
* reservas da lei”, ou seja, aquelas matérias só

als são, embrincípio, as que afetam as garantiassos siireitos individuais assegurados pela Const ituição (art. 5º),

Malheiros,

» a

HI - O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL.

A Lei Ordinária Municipal nº 3.734, e, 07 de março de 1980,
riormente regulamentada pelo Decreto do Executivo nº 042, de
1980, prevê a TRANSERP S/A enquanto entidade gestora do

TRANSPORTE municipal *. ro Va

Por vez própria, o Decreto Municipal nº 319, de 29 de novembro
de 2012, que regulamenta o sistema de transporte coletivo de passageiro
no município, disciplina, em- seu artigo 3º, que a TRANSERP S/A é
responsável pela gestão dos sérviços de transporte coletivo no Município de
Ribeirão Preto. : o. o :

.

O
O

artigo is de indigitódo decreto nurnicipal determina ainda:

00, TRANSERP assumiu o gerenciamento do

tiva de wânsitotrânsito municipal, passando .a figurar como entidade

de transporte público de

| constituem o Sisteina
3H - as atividades:

s ão ou entidade responsá
“(Nova vedação. dada

»

pola Emenda nº 42, de AU de

“Lei Orgânica do Município dl OMBP): Art, 163 +,
A ções e servi

passageiros de âmbito municipal, caracterizados como
de
sol

Gelo "Siemo Municipal de sporte.
Colas

agosto de 201). .
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artigo 13 - No exercicio da gestão do Sistema de Transporte Coletivo de
Ribeirão Preto, compete à Prefeitura Municipal, por meio da TRANSE
|- propor e coordenar a exeçução da política, municipal de transporte
coletivo;

,

ditar normas operacionais, em contformidade com as políticas e
estratégias estabelecidas;
lit - planejar, alizar e controlar a execuç ão dos serviços de transporte
coletivo;
Me ora anizar a comergialização. a distribui ão & Conto dos matos de

v - coibir a pró coa
concedidos, perritid autoriz dos na forma da

:

Vi - aplicar penal :

legais, fegulamentares e contratuais abs
operadores;

:
:

VE - acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos
serviços públicas de transporte e de outras atividades que os afeiem,
opinando quanto & viabilidade « rioridades técnicas, econômicas e
financeiras dos projetos pertinentes:ao sistema de transporte coletivo de

ros .

vit inir parâmetros e padrões técnicos para a prestação de serviço
adequado, considerando as especificidades do Município.

lã o. ariso 14 de citado Decreto nº 319/12, comespeque no inciso
» do art. 163, da Lei Orgânica do, Município, determina que o serviço deCraneporie “público “coletivo municipal .será prestado por delegação a
terceiros, mediante concessád, na forma, da ei, após regular licitação.
verbis :

DECRETO MUNICIPAL Nº 319/12"

“Artigo 14 - Os serviços de transporte coletivo. de passagei
prestados exclusivamente mediante de da Prefeitura “Muniopal
em regime de concessão, precedida de licitação pública”.

LES ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
- ;

“Art. 163 - Às ações & serviços de transporte público de passageir
ambito municipal, caracierizados como serviço qubtico es
constituem o Sistema Municipal de Transporte Coletivo, que obede
sos seguintes pre eitos:
EG serviço de transsporte público Coletiva de passsageiros no àMunie fpiio

de Ribeirão Preto poderá ser delegado a terceiros media
na forma dá lei, através de regular procêdimento licitatório. (Nova
redação dada pela Emenda.nº 42, de 31 de agosto de 20144"

Nos termos da Licitação, modalidade. Concorrência Pública
R 41/2013, contrato nº 97/12, à empresa vencedora do certame,

CONSÓRCIO .
RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES (CNP:

IS ATA. 043/0001- 86), houve a CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLE ivO PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO
MUNICIP0DE RIBEIRÃO PRETO.
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Ou seja, a partir de 2012 o irafspoórie público cofetivo municipal
passou a ser prestado, sob a forma de, contessão, pelo CONSÓRCIO
PRÓURBANO, :

IV - ALGUNS PONTOS DESTACÁVEIS DO CONTRATO Nº
“97/12, DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO
MUNICIPAL. ”

Para a melhor inielecção da matéria, num viés sistemático tcotejo
interpretativo), éé imperioso trazermhosà baila alguns pontos do contrato de
concessão de exploração epresti ção do transporte público municipal.

Ab initio, as viagens de transporte.coletivos determinadas para
serem executadas pela Concessionária serão organizadas pela Concedente
íno caso, a Prefeitura Municipal por intermédio da TRANSERP S/A) na forma
de linhas, cujas especificações serão expressas através de Ordens de
Serviço de Operação - OSO (cidusula aAs especificações operacionais, do serviço de transporte -

itinerário, frequência, horários e frota das linhas - serão adequadas às
necessidades de “melhor atendimento da população, do desenvolvimento
urbano, da racionalidade e economia dos serviços, sempreO

de acordo com a
orientação do Município de Ribeirão Preto, novamente viã a TRANSERP Ra
(oarágraio 38, da cláusula 2. e

“ Além disso, na execução dos serviços de transporte públicocoletivo, serão empregados veiculos na quantidade necessária à execução
das viagens, que. comporão a frota operacional, e veículos adicionais, que
comporão a reserva técnica, correspondendo ao máximo de veículos que
poderão estar paralisados para manutenção ou qualquer cutro motivo
tparágrafo 28, da clóusula 79. .

Segundo o indigitado contrato, caberá à TRANSERP S/A ainda:
- à qualquer tempo, alterar a quantidade da frota de veículos

vinculados so serviço, aumentando-a cu diminuindo-a, em função da
necessidade do atendimento dos usuários e, em sendo necessária essa
ampliação ou alteração de sua especificação, a Concessionária será
informada com ântecedência de 15 dias, devendo se manifestar em um
prazo máximo de cinco dias úteis, contado a partir da comunicação
fosrágrato trico e Caput, da cláusula 10)

- por intermédio de Ordem de Serviço de Operação - OSO, fixar a
especificação técnica do serviço de iransporte, a qual reunirá as
informações operacionais necessárias à sua execução (c/dusuia 13).

- modificar as Ordens de Serviço de Operação sempre que houver
alterações na demanda, necessidade de revisão da oferta do serviço, por
mudanças no sistema viário ou no tráfego, com consequente alteração na
velocidade operacional eno tempo de ciclo das linhas (parágrafo 1º da
cidustuia 23), «
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Por sua vez, a Concessionária poderá sugerir, para avaliação da
 TRANSERP S/A, 6 quadro horário da linha, realizando os ajustes operacionais

ê

+ respeitando a oferta de viagens em quantidade suficiente para
o atendimento da demanda, fixados pela citada entidade gestora do
iransporte público municipal (TRANSERP, parágrafo 2º, da cidusula 11).

Apresentados os estudos relativos à especificação do serviço nela
ANSERP S/A, a Concessionaria terá prazo máximo decinco dias úteis paraiprssentação das propostas de alteração da quantidade da frota e oferta de

serviços, as quais deverão ser ana'lisadas em igual prazo (pardgrafo 3º, de
usuta 13 . ns

Durante o período de apresentação -e análise referida. no
parágrafo anterior, caso necessário, vigorará. a especificação do serviço
inicialmente ddefinida pela 1 'RANSERP iparágrafo“AS cláusula 33).

Assomando-se, na operação dó transporte público coletivo
municipal, é obrigatório à Concessionária colocar permanentemente à
disposição do usuário os serviços abrangidos pelo. contrato nº 97/12
iconcessão do transporte público municipal), na forma, remuneração,

5, horários e demais elementos do serviço determinados pela
ERP, contra o única exigência da entrega, por esses usuários, dos

meios de pagamento da tarifa legalmente válidos, em: conformidade com

- 0 reverberado contrato nº 97/12;
“0 Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros

do Município de Ri beirão Preto, o

-a Ordem de Serviço de Operação- 050 e;
- outras normas ee procedimentos pertinentes”,
Por fim, a iuda-se ue a fiscalização dos serviços de transporte

prestados pela Concessionária, especificados nas Ordens de Serviço
Operação, ro Regulamento do, Serviço de Transporte Coletivo de
Passageiros do Municipio de Ribeirão Prefo ou relacionados so contrato de
concessão ora emanálise, será exercida pela TRANSERP S/A fpor intermédio
de pessoal credenciado e devidamente identificado, <fávsula 231.

- INDAGAÇÕES. E IMPLICAÇÕES SOBREA SUSPENSÃODos EFEITOS DO ARTIGO 3º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº
163.

Consabido é, conforme a Lei nº 3734/1980, a Lei Complementar
nº 998/2000, o incisooh, do Art. 263, da Lei Orgânica do Município (LOMREP),

“Degreto nº 2127 Tur
nº OQUIT- Definição de itinerário das linhas suburbanas no Munic

ja; Resolução Interna nº 001/2017 - Critérios para solicitar ônibus: Resolução
pio « Decreto nº 220/18«Tarifa.
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e as citadas cláusulas do contrato nº 97/12
umento da Concessão do transporte público municipal), que a Empresa

ransporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - TRANSERP é responsável pela
gestão dos serviços de transporte coletivo no Município de Ribeirão Preto e
goderá alterar a quantidade da frota de veículos vinculados a tais serviços
tcláusula 10 do aludido contrato).

Por simples, embora essa competênti a da TRANSERP persista até
ser derrogada ou afastada, devemos nos atenfor ao atual momento de
exceção. .

:

Editado sob a égide do estarrecedor estado pandêmico, com
calamidade pública decretada e universo, em razão do COVID-I9, de 11.751
infectados, 304 mortes e fase vermelha — crítica = de isolamento com
liberação apenas dos serviços essênciaas em nossa cidade, ultrapassando a
marca de 82,890 (oitenta é Guas emil, oitocentos e noventa) óbitos no país, o
Decreto Municipal nº 163/20, € de extrema importância e se substancia na
necessidade de: .

“4

- consolidar, mediidás Sanitárias preventivas para diminuir o risco
de sontarmiinação no interior dos ônibus urbanos, bem comonos terminais e
plataformas; o . .

,

- buscar eficiência nas ações pará reduzir a aglomeração de
pas sageitos no transporte coletivo urbano;

- conscientizar as pessoas! a se utilizarem do transporte coletivo
apersas para as atividades «essenciais, '

- adequar a oferta de veículos de' transporte coletiivo nos horários
de pico nos dias úteis a fim de se evitar aglomerações.

O Centro de Estudos em Regulação e infraestrutura da Fundação
Getúlio Vargas (FGV CER) em trabalho recente".(pag. 05), acerca da
pandemia do COVID-19 e o contágio no.transporte público, afiema que:

“Neste momento de pandemia, a manutenção dos serviços de
transporte público enfrentará diversos desafios. Os três principais
atores envolvidos usuários, "operadores e poder público -deverão
tomar providências para evitar a propagação do vírus, manter a
operação adequada do serviço durante a crise e garantir a viabilidade
financeira das empresas” é

1

Referido esstudo referencia que em outros locais se adotou, para
evitar o contágio entre passageiros e funcionários, que a compra das

sagens se opere por meio de aplicativos e nas estações e paradas do
nsporte público, exemplificando com Berlim, Barcelona, Auckiand e

chechtman, R., Brizon, L. €., Figueiredo, Z. M. (2020, Abril de 2020) Eransporte
público e COVID-I9, 0 que pode ser fi Rio de Janeiro. Centro de Estudos em Regulação
elnfraestrutura da Fundação Getúlio Vargas (PGV CERD.



Estado de São Paulo

Ainda, além do óbvio, com a intensificação da sanitização dos
veículos e higieniz em geral, em Serim e Barcelona o embarque de
passageiros passou à ser feito apenas pelas portas traseiras. Na Suíça foram
implementadas “barreiras” temporárias com fitas adesivas pata evitar O

contato próximo entre passageiros e funcionários (op. cit, pág. 17).
E a desinfecção noutros locais também é diferenciada. Por

exemplo, em Xangai utilizam luzes ultravioletas para desinfetar o ônibus,
processo que leva de 5 a 7 minutos e elimina 99,9% dos virus. Em Hong
Kong, a Hong Kong's Mass Transit Railway ÉÍMTR) Corporation está utilizando
robôs para desinfetar os trens do metrô.

E sobre leis excepcionais, aplicadas a momentos de exceção,
socorrendo-nos da doutrina (penalista) de Cezar . Roberto Bitencourt
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado dê Direito Penal. Volume 1.3. ed. SÃO
Paulo: Saraiva, 2003, p. 109) expliça que:

..jasJeis excepcionais e temporárias sãoleis que vigem por periodopré terminado, poisis nascero com a finalidade de regular circunstâncias
transitórias especiais que, em situação normal seriam desnecessá rrias

Y

Segundo Willam Wanderley Jorge ÚORGE, wWiliam Wandedey.
Curso de Direito Penal, v. 1. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 123) a
lei excepcional. “é “aquela promulgada para atender a condições
extraordinárias ou anormais da vida de uma comunidade, tais como,
epidernia, querra civil, revoluções, €calamidades públicas etc.” tarifamos).

iadubitavelmente, portantó, conclui-se que o Decreto Municipal ne
163/20, que institui plano de adeguação da redede transporte coletivo, em
caráter temporário, para a redução dos riscos de dissemina
coronavírus iCOVIDIO91 nos serviços de transporte coletivo públioo de
passageiro no município de Ribeirão Preto é uma norma excepcional.

Nesse sentido, ainda que gravite princípios e mandamentos
fundamentais, como interesses públicos.primário e secundário, legalidade,
impesso: lidade, moralidade, eficiência e seus desdobramentos - equilibrio
econórr financeiro do contrato, bom atendimento da população,
desenvolvimento urbano, pontualidade, racionalidade e economia, dos
serviços, modicidade nos preços" das passagens, preservação da saúde
pública, contendo também fonte de validade, noutras normas, fal Decreto
detérn corpo normativo e regramentos próprios; peculiares as finalidades
que propõe e contexto pandêmico que. vivenciamos, e produzirá efeitos
essencialmente duranteesse período. .

Ou seja, é nórma gistinta; destacada tforça cogente própria), com
preceitos específicos (caráter excepcional) ao nosso município (aspecto
territorial), capazes de inovar o ordenamrento jurídico (condão inovador),
mas aplicáveis faplicabilidade) temporariamente, adrede 20 atual momento
calamitoso enfrentado (tempo de vigência & eficácia).
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Assim sendo, fazendo” o exercício intelectual de seguir o raciocínio
geste projeto de decreto legislativo, talvez o que antes valia, com a
autonomia e competência da TRANSERP S/A para alterar os horários, frota e
itinerário dos serviços de transporte público, na forma & procedimentos
anteriores (prazos, tramitações, estudos, etc), tenha se tornado inócuo,
inoportuno-à pandemia e não deve ser reafirmado enquanto norma, pelo
menos não no modo como foi feito no artigo 3º do Decreta Municipal
atacado. Í

Ao sus pender, os efeitos do dispositivo que possibi ita à TRANS

SiA readequar a grade de horários e itinerários. dá “ônibus aos finais
emana de acordo com à demanda de passageiros, a fim de equilibrar a

oferta de veículos nos horáriôs de picos hos diiasúteis esta projeção coloca
em “xeque” não necessariamente acompolência da TRANSERP para tanto,
até porque 0 art. 2º do mesmo. Decreto nº 163/2020 garante tal múnus,

r

mas
o próprio motivo à readequaçãota “demanda de passageiros: aos e
semana), o embasarriento técnico, a abordagemou operaçionatização des Sa
medida, as finalidades e princípios que persegue, o desequilíbrio que pode
4 rar (oferta, periodicidade “do serviço versus perigo de contágio pelo vírus),
Bic, cabendoindagar:

CRP

E possível que a análiise da demmanda de passsageiros aosfinais de
semana, com consequente readequação dos. veículós, (ônibus) nos horários
de picos nos dias úteis, não atenda aos demais póstul ados do. Decreto
Municipal nº 163/20, podendo” acárretar “aglomerações, ejou. maior risco
intolerável de contágio do novo coronavíru5 nos finais de semana”"que essa
frota porventura for reduzida?

Noutras palavras, é possível réadequar a oferta dê veiculos aos
dias úteis, tendo em vista a demanda ds passageiros sos finais de semana,
sem com isso prejudicar a preservação saúde pública aos finais de semana
se a frota for reduzida nos referidos finais de semana, eficiência em todos
os sentidos)?

Estudos com expertise (engenharias detráfego e de transporte,
istica- e robusta estatística), os pareceres do Comitê Técnico de

ngenciamento dae Covid-19, do Conselho Municipal de Saúde, dos
órgãos representativos de classe do' comércio, da população, dous
funcionários do transporte, do Ministério Público e da Conçess ionária do

transporte coletivo público embasariam a decisão da TRANSERP S/A
readequação dos veículos calcada no famigerado artigo 3º7 Embora seja ata
de gestão, portanto, provavelmente unilateral do órgão competente, essa
readequação deve ser pensada pela oluralidade de ' representantes: corh
vis ao bem comum, à coletividade, antes de ser adotado (a despeito de
óbvia, a pergunta é necessária)?

A não previsão de “readequação” (art. 3º) dos veículos conforme
a demanda aos finais de semana necessariamente reduzirá a oferta de
ônibus, linhas para os horários de picos em dias úteis? Essa correlação é
natural, tendo em vista os chamadas “itinerário, frequência e horários das
linhas", a “frota operacional” e os “veículos adicionais” (parágrafo 2º, da
cláusula 72, do contraio de concessão) para cada dia da semana?
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A “readeguação” aos horários de pico nosdias úteis, combase na
demanda de passageiros nos finais de semana é uma operação adequada,
um consectário lógico do princípio da eficiência e também aplicável ao atual
momento de pandemia

Numa interpretação sistemática, o artigo 3º contestado se
monica a todo o conteúdo, princípips e finalidades versados no própria

Decreto ; Municipal ne 163/2020? Étal artigo dispensável ou indispensável e,
assim, passível cu não da suspensão de efeitos, não medida que é ou não
suprivel pelos demais dispositivos. do referido Decreto e pelas normas de
execução de contrato de concessão do transporte coletivo públ ico?

ÃO prever a readequação nos Moldes do artigo 3º, muda-se a
operação, a execução dos serviços, repercutindo em todo o contrato,
afastando, de igual moro, a aplicação de: algumas sanções peia inexecução

usulas contratuais da respectiva concessão, medi ante autorização da
ERP S/A (readeguação de. Sbrigações e direitos)? Se sim, isso atende

às necessidades públicas do momento de pandemia pelo novo coronavirus?
Noutro ângulo, permitir que ônibus trafeguem * “com demanda

reduzida ou quase vazios" aus fibais de semana, por exemplo, não-feriria os
princípios da eficiência, a operação adeguada desse serviço e a garantia da
viabilidade financeira da empresa concessionária? Ou o correto é isso,
independente doutras consequências = que os veículos do trafsporte
coletivo público trafeguem côm a menor lotação: possivel (vo art. dº do
Decreto 163/20)? Ou ainda, é possível obter eficiência econômico-financeira
no transporte público ao passo que se preserva” prioritariamente a

1

saúde de
todos?

& previsão normativa; com possibilidade de
é

erro. ou acerto na
aludida “readequação” pela TRANSERP S/A, configura exorbitância do
Executivo ao seu poder regulamentar.e, numa ótica mais restritiva e segura,deve ser afastada do ordenamento jurídico ante a possibilidade de maior
risco de contágio pelo novo coronavirus? ÉÉ cabível a assunção de eventual
risco?

Segundo o léxico, exorhitânci ia se origina da palavra exorbitante,
provindo do latim exorbitans.entis. de exorbitare, “exorbitar", significando
ultrapassar os linites do justo ou do razoável; excessivo, demasiado; que
sai da órbita (trajetória percorrida por um astro celeste).

: O Decreto Legislativo cor efeitos sustatórios também é
EXCEÇÃO, e devem ser verificadas, fic el nunc, reais situações de
exorbitância ou abuso do Executivo a justificar a sustação de ato dele
emanado pelo Poder Legislativo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal;

O exame de stitucionalizade do de isfativo que
suspende a eficácia de ato do poder utivo impõe a

“análise, pelo Supremo Tribunal Federal dos pressupostoseggitimadores dO exercício dessa EXC epcional compeé
deferida à instituição partamentar. Cabe à corte suprema,
consequência verificar se os atos normativos emasrados do

tá
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Executivo ajustam-sa,
— sos finites de

regulamentar ou Gs . jegislativo, À fiscaliz
rita dess

Á s2 s e como itroo
orrente hs sh servar, Bic et man, à

ação de poderes (ADI
upremo frilunal

|

Federal vu, Ref Min, Celso de
Meio, em1/92 Iy de 6/14/92, p. 20.305).

uaPAM

Dada a complexidade e relevância do tema, assim como de iqdosos questionamentos que devem ser res pondidos, tendo emvista, ainda,
gericelum ir mora (o perigo na demora), = gravidade do momento de
excepcional (pandêmico) e a possibilidade de violaçãode direitos, riscos
irreparáveis à saúde pública, e, comisso, caracterização de exorbitância no
poder regulamentar exarado pelo Executivo (ari. 3º, do Decreto nº 162/20),
a matéria deve ser levada à análise dos 26. (vinte e seis) Vereadores e 01
turma) Vereadora, enquanto representantes da população, para que, diante
da Goberania do Plenário, dos posicionamentos, principi os, corpo técnico e
estudos que possuam, com as próprias convicções decidam o que é justo,

necessário e o melhor para a nossa cidade - O mérito do projeto:

VI- DISPOSIÇÃO

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,
legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legistativa, « o PARECER
DESTA COMISSÃO É FAVORÁVEL ao projeto de decreto legislativo em análise,
pugnando--Se que seja discuíido e votado pelo Soberano Plenário desta Casa
de Leis (art. 36, do RIC -MRP).

Sala das Comissões, 23 de julho de 2020.

ISAAC ANTUNES| ” , Presistente

MARINHO SAMPAIO . Mauri £A ABRANCHES
. ,

: Vice-Presidente/Relator

JEAN CORAVO-S MAURÍCIO GASPARINI


