
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   27/10/2022  

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  41/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  244/2001,  DE  AUTORIA  DA  VEREADORA
DUDA  HIDALGO,  QUE  DISPÕE  SOBRE  A  INCLUSÃO  DE
ARTISTAS  E  MODELOS  NEGROS  NOS  FILMES  E/OU  PEÇAS
PUBLICITÁRIAS  ENCOMENDADAS  PELA  PREFEITURA  DO
MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO  PRETO  E  POR  EMPRESAS
INSTALADAS NO MUNICÍPIO.

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

2 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  48/22 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  DISPÕE  SOBRE  A  ESTRUTURA  JURÍDICA  E
ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
MUNICIPIÁRIOS  DE  RIBEIRÃO  PRETO  -  SASSOM,
REGULAMENTA E DEFINE SEGURADOS E DEPENDENTES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

3 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

1 Emenda
 

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  50/22 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  O  PODER EXECUTIVO  A  CELEBRAR
ACORDO  COM  O  CONSÓRCIO  PRÓURBANO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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Camara Municipal de Ribeirao Preto

Protocolo Geral nª 195591202

Prefeitura Municipal de Ribei ºª'ª ªª'ºª'ªEêãÚº'ª“ "ºª
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto. 15 de setembro de 2022.

Of. Nº 2.128/2.022-C.M. % É.

“quam, ;;;“va .. . iim; ';

27SET. ZÚZZ

,:o. r. : ......Senhor Presidente., «X

1-5er

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

Municipio de Ribeirão Preto, comunico a Vossa Excelência, que estou apondo

Veto Total ao Projeto de Lei nº 244/2021 que: “DISPOE SOBRE A

INCLUSÃO DE ARTISTAS E MODELOS NEGROS NOS FILMES E/OU

PEÇAS PUBLICITÁRIAS ENCOMENDAS PELA PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E POR EMPRESAS INSTALADAS
NO MUNICÍPIO”, consubstanciado no Autógrafo nº 122/2022, encaminhado]este Executivo, justificando-se o Veto pelas razões que adiante seguem. )X!

ªfi+õ///

ldelZ
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

A louvável iniciativa direciona a iniciativa privada,

quando contratada pela Prefeitura Municipal. a obrigação insculpida no artigo lº
de reservar no mínimo 30% de vagas de trabalho para artistas e modelos negros,

deixando ao seu critério os processos de seleção consoante artigo 2”. Tal

circunstância, ao nosso ver afeta os editais de licitação na contratação de matéria

publicitária vez que deverão a partir da promulgação da lei exigir a sua

observância como condição da realização do objeto contratual vez que para esses

casos a licitação e' obrigatória e a 'encomendaº de serviços somente poderá ser

assim interpretada.

Nesse sentido, é de ser considerado o contorno

eventual de competência da União verificada no inciso XXVII do artigo 22 da

CF, bem como o princípio da ªreserva de administração" em confronto com os

dispositivos dos artigos Sº; 24, & Zº. 2; 47, IL XIV, XIX, “a” e 144 da

Constituição Estadual.

O que se conclui, portanto e' que se trata de norma

com nítido viés impositivo o que vem sendo rechaçado pelos nossos Tribunais

em especial pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo.

Direta de Inconstitucionalitlade

22794608620218260000

Ementa: 1 _ AÇÃO DIRETA DE

]NCONSTITUCIONALIDADE — Lei n. 2.894, de 07 & ,
'

Fig]
»

X
de outubro de 2021, de iniciativa parlamentar, que i x

“obriga a transmissão, ao vivo e via internet, das JX

licitações do Poder Legislativo e Executivo“, no

2del7.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Munictpio de Itapecerica da Serra. #xOD: 2 -

Alegação de vício de iniciativa — Rejeição —

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal, ”não padece de inconstitucionalidade

formal a lei resultante de iniciativa parlamentar

que disponha sobre publicidade dos atos e

contratos realizados pelo Poder Executivo "
— Leis

dessa natureza que, em verdade, estão

enquadradas "no contexto de aprimoramento da

necessária transparência das atividades

administrativas”, ou seja, não envolve “matéria de

iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo,

mas de iniciativa concorrente“. &#x0D: 3 -

Alegação de ofensa ao principio da separação dos

poderes — Reconhecimento - Mesmo que a lei

impugnada não padeça de víciofor/nal, e' preciso

verificar se tal ato normativo viola o principio da

reserva da administração, pois o Poder

Legislativo, a pretexto de dispor sobre publicidade,

não pode avançar sobre matéria que e' de

competência exclusiva do Poder Executivo; 3.1 —

Sob esse aspecto, no contexto do que a doutrina

denomina “regime do poder visível'. não há

dúvida de que e' possivel (para atendimento dos

princípios do artigo 37 da Constituição Federal)

que o legislativo imponha ao Executivo a X ,
obrigação de divulgar no Portal Oficial do pg '

vxMunicípio dados relevantes da atividade
fx «' N,

administrativa, conforme decisões deste C. Órgão /

Especial, por exemplo, na ADIN n. 212620]—'

3del2
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

42.2019.8.26.0000 (referente à divulgação da

destinação de recursos para canis) e na ADIN n.

223405248. 2016. 8. 26. 0000 (referente à

divulgação de gastos com publicidade), ambas

fundamentadas na necessidade de transparência,
bem como na ADI n. 2/26475-1120168260000

(referente à identificação dos responsáveis pelos

plantões médicos nos hospitais e postos de saude),

fundamentada na proteção do exercício da

cidadania — Afinal, “a publicidade e' exigível tanto

para viabilizar o controle dos atos administrativos

quanto para proteger direitos de particulares em

suas relações com a administração pública“ (ADI

n. 2.444/RS, Rel. Min. Dias Tofoli, Plenário, j.

06/11/2014). &#x0D; 3.2 — Não se concebe,

entretanto, que o legislativo, com base no

postulado da transparência, interfira em atos de

gestão administrativa, impondo ao Executivo,

como ocorre no presente caso. a obrigatoriedade

de transmissão ao vivo, por meio da internet, das

sessões públicas de licitações no site oficial, bem

como pela rede social e canal oficial de

comunicação,; 3.3 — Exigência especzjica (e sem

margem de escolha para o administrador) que

implica ofensa ao principio da separação dos

poderes. Precedentes. Posicionamento alinhado à
'x ,

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Xx

A )

Federal no sentido de que “o princt'pri &
constitucional (Io reserva de administraç No '

impede (: ingerência normativa do
Polia

4delZ
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva

competência administrativa do Poder Executivo”

(ADI—MC nº 2.364—AL. Tribunal Pleno, Rel. Min.

Celso de Mello, j, 01/08/2001) &#x0D,' 4 —

Usurpação da competência da União para legislar
sobre licitação e contratos — Reconhecimento — Lei

impugnada, que embora tenha sido editada com

enfoque no princípio da publicidade, no fundo e

na verdade, estabelece regras sobre licitação, pois

ao exigir transmissão ao vivo (la sessão pública,
sob responsabilidade dos membros da comissão

(ou pregoeiro) e do poder licitante, a norma
indica como esse procedimento (público) deve ser
conduzido no município de Itapecerica da Serra -

Inadmissibilidade - Nos termos do artigo 22 da

Constituição Federal, compete privativamente a

União legislar sobre normas gerais de licitação e

contratação. União, aliás, que no exercício dessa

competência editou recentemente a Lei nº 14.133,

de lº de abril de 202], dispondo, no 59 2ª de seu

artigo [ 7, que nas licitações presenciais a sessão

pública deve ser registrada em ato e gravada em

áudio e vídeo, sem qualquer referência à

necessidade de transmissão ao vivo — Norma

impugnada, portanto, que desbordou dos limites da

mera suplementação (CF, art. 30, H) e do interesse

local (CF, art. 30, 1), ao fixar criterio próprio de X

publicidade das licitações, criando obrigações que (“X/',
não constam da Lei Federal nº 14.133/202ik. &;

&#x0D: 4.1 - Conforme lição de Gilmar Ferreti”;

5 de I2
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Mendes, a atuação municipal, baseada no art. 30,

II, da Constituição Federal, “há de respeitar as

normas federais e estaduais existentes”, porque a

competência suplementar se exerce para mera

regulamentação, “a jim de atender, com melhor

precisão, aos interesses surgidos das

particularidades locais” — No mesmo sentido é o

ensinamento de Alexandre de Moraes, para quem a

competência suplementar dos municípios consiste

“na autorização de regulamentar as normas

legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua

execução a peculiaridades locais, sempre em

concordância com aquelas e desde que presente o

requisito primordial de fixação de competência

desse entejederativo: interesse local "4 &#x0D,' 5 —

Norma impugnada que, em relação às obrigações

impostas ao Poder Legislativo, tem sua
inconstitucionalidade (também) reconhecida não

só pelo fundamento do item “4 acima

mencionado, mas também por ofensa aos artigos
19 e 20 da Constituição Estadual — É que os atos
normativos que dispõem sobre o funcionamento
das Secretarias da Cámara Municipal são de

competência exclusiva do Poder Legislativo, por
meio de Resoluções, nesse ponto sem possibilidade
de substituição por leis, ainda que de iniciativa

parlamentar — Não se trata de apego demasiado &

forma, pois o artigo 5º, 59 lª. da Constituição '

Estadual, dispõe expressamente que “e' vedadok '
Ax

qualquer dos Poderes delegar atribuições", u

6del2
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

seja, as competências Ourorgadas pela
Constituição SãO ii'l'enunciáveis. incomunicáveis e

indelegáveis (5? I º do art. 5 º), deforma que nem a

aquiescência da Cámara à participação do chefe

do Executivo, na edição dos diplomas impugnados,

afasta a inconstitucionalidade existente —

Precedentes. &#x0D: 6 — Ação julgada
procedente. ;

Camaral: São Paulo

Órgão julgador: Órgão Especial

Relator(a): Fernando Antonio Ferreira Rodrigues

Data (Iejulgamento: ] 7/08/2022

Direta de I” constitucion alidade
2284231] 0202] 826 0000

Emenm: AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE — LEI Nº 10.438,

DE 19 DE ABRIL DE 2013, DO MUNICÍPIO DE

SOROCABA/SP, QUE ”DISPÓE SOBRE A

OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

PROFISSIONAL POR EMPRESAS DE

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

OU PROFISSIONAL AUTONOMO,

CONTRATADOS PARA A REALIZAÇÃO DE '

OBRAS. PROJETOS E SERVIÇOS NO

MUNICÍPIO DE SOROCABA E DA' OUTRAS

PROVIDÉNCIAS" ,, DIPLOMA QUE DESBORDA
x,!

DA COMPETENCIA LEGISLATIVA MUN/CIPA &”
ALCANÇANDO MATÉR l'“
PRIVA TIVAMENTE RESERVADA A UNIAO

.

v
4

v

7del2
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

(NORMAS GERAIS DE DIREITO CIVIL,

SEGUROS E LICITAÇÃO) 7 ARTIGOS 22,

INCISOS [, VIIEHVII, E 30, INCISOSIE II, DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA — NORMA,

ADEMAIS, DE INICIATIVA ORIUNDA DO

PODER LEGISLATIVO LOCAL, QUE INGRESSA

EM TEMA DA RESER VA DA

ADMINIS TRA ÇÃO, A O IMPOR

OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL A0
ADMINISTRADOR (ARTIGO 47, INCISOS II E

XIV, BEM COMO 144 DA CE) —

INVIABILIDADE — PRECEDENTES

J URISPR UDENCIAIS , PEDIDO INICIAL

JUL GA DO PROCEDENTE.

Detalhes

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: Órgão Especial
Relator(a): Francisco Antonio Casconi

Data de julgamento: 24/08/2022

Não obstante o quanto acima arrolado e' de se levar

à consideração da competência da contrariedade aos projetos de lei a

ocorrência do singular caso da seara legislativa do Município de Limeira no

Estado de São Paulo que num primeiro instante assim decidiu sobre matéria

ªma:
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE , Art. 5º da LzàiN

&

nº 3691, de 13-3-2004, do Município de Limeira

— “Nos contratos firmados pela Administração

8del2
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Direta e Indireta com empresas prestadoras de

serviços continuados. a partir da data da

vigência desta Lei, deverá constar cláusula

prevendo a reserva de 20% (vinte por cento) do

total de funcionários, cujos cargos serão

preenchidos por afro—brasileiros” * Normas

gerais de licitação e contração publica —

Competência legislativa da União 7 Art. 22,

XXVII da Clª/88. Apesar de nobre o propósito de

estabelecer no Município de Limeira políticas

para combater a desigualdade racial, o

legislador local, a pretexto de regulamentar

ações afirmativas, instituiu uma nova condição

para participar de licitação pública, não prevista

na Lei de Licitações, e imiscuiu em matéria

normativa referente a normas gerais de licitação

e contratação, tema com relação ao qual

compete ao Município apenas suplementar a

legislação federal e a estadual para atender

peculiaridades locais, art. 30, ! e II, da CF/88.

Violação de regra de repartição constitucional de

competência legislativa e, por consequência, do

princípio federativo de que trata o art. 144 da

Constituição Estadual. Competência privativa da

União para legislar sobre normas gerais de

licitação e contratação publica.

Inconstitucimtalidade recon/tecida.

procedente. (TJSP: Direta

lnconstitucionalidade

25.20!7.8.26.0000: Relator (a):Carlos Bueno,"

9delZ
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Órgão Julgador: Órgão Especial; Tríburzal de

Justiça de São Paulo — N/A ; Data do Julgamento:
09/05/2018: Data de Registro: 18/05/2018).

Como se observa a ação promovida pelo Sr.

Procurador Geral de Justiça na instância do Órgão Especial do Tribunal de

Justiça foi exitosa eis que abarcados todos os seus argumentos quanto a questão
de indevida intromissão em normas gerais de licitação conforme pode ser

verificada.

A Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010 que
institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778,

de 24 de novembro de 2003 preconiza:

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de

comunicação valoriza/”á a herança cultural e a

participação da população negra na história do

Pais.

Art. 44. Na produção de filmes e programas
destinados à veiculação pelas emissoras de

televisão e em salas cinematográficas, deverá ser
adotada a prática de conferir oportunidades de

emprego para atores, figurantes e técnicos

negros, sendo vedada toda e qualquer.

discriminação de natureza politica, ideológica,

etnica ou artistica. ! XL ;

Parágrafo único. A exigência disposta no
cipa! X

não se aplica aos filmes e programas que

lOdelZ
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

abordem especificidades de grupos étnicos

determinados.

Art. 45. Aplica-se a produção de peças
publicitárias destinadas a veiculação pelas
emissoras de televisão e em salas

cinematográficas o disposto no art. 44.

Art. 46. Os órgãos e entidades da administração

pública federal direta, autárquica ou fundacional,

as empresas públicas e as sociedades de

economia mista federais deverão incluir

cláusulas de participação de artistas negros nos

contratos de realização de filmes, programas ou

quaisquer outras peças de caráter publicitário.
5? lª Os órgãos e entidades de que trata este

artigo incluirão, nas especificações para
contratação de serviços de consultoria,

conceituação. produção e realização de filmes,

programas ou peças publicitárias, a

obrigatoriedade da prática de iguais

oportunidades de emprego para as pessoas
relacionadas com o projeto ou serviço

contratado.
59 Zª Entende—se por prática de iguais

oportunidades de emprego 0 conjunto de tnedidas

sistemáticas executadas com a finalidade de
t

garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade x

na equipe vinculada ao projeto ou ser (,
x

contratado. &
XXX

5 3º A autoridade contratante poderá,! se
&

considerar necessário para garantir a prática de

lldeIZ
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

iguais oportunidades de emprego, requerer
audi/oria por órgão do poder públicofederal.
35" 49 A exigência disposta no caput não se aplica
às produções publicitárias quando aborda/'em

especificidades de grupos étnicos determinados.

Expostas dessa forma. a razão que me levou a vetar

o Autógrafo Nº 122/2022 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à

apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal. para os fins e efeitos de direito.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência. os protestos de alto apreço e distinta

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.,

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
12de12
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 122/2022
Projeto de Lei nº 244/202l

Autoria da Vereadora Duda Hidalgo

DISPÓE SOBRE A INCLUSÃO DE ARTISTAS E MODELOS NEGROS NOS FILMES

E/OU PEÇAS PUBLICITÁRIAS ENCOMENDADAS PELA PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E POR EMPRESAS INSTALADAS NO
MUNICÍPIO.

A CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA FORMA DA LEI, APROVA:

Art. 1“ As agências de publicidade e produtores independentes, quando contratados pela

Prefeitura Municipal, deverão incluir, no mínimo, trinta por cento de artistas e modelos negros

na realização do comercial ou anúncio.

Art. 2“ A seleção dos profissionais, a que se refere o artigo anterior, será realizado a critério da

agência de publicidade, dO produtor, do contratante ou do responsável pela seleção.

Art. 3º Os recursos necessários para atender as despesas com execução desta lei não

acarretarão ônus para o Município.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ribeirão Preto, 31 de gu to de 2022.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
42%

(É?

DISPOE SOBRE A ESTRUTURA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DO

SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE

RIBEIRÃO PRETO - SASSOM, REGULAMENTA E DEFINE

SEGURADOS E DEPENDENTES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

CAPÍTULO I

DA NATUREZA JURÍDICA E SEDE

Art. lº O SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS

DE RIBEIRÃO PRETO (SASSOM) tem personalidade jurídica de

direito público. de natureza autárquica. possui autonomia financeira e

administrativa. vinculada a Secretaria do Gm crno. atua em todo

território municipal e o seu patrimônio e' o que íntegra na data desta lei.

tendo por sede e foro a cidade e comarca de Ribeirão Preto. Estado de

São Paulo.

CAPÍTULO 11

DAS FINALIDADES

Art. 2" O SASSOM tem or Finalidade restar servi “o de assistência à saúdeP &

dos servidores públicos municipais ativos e inativos e seus respectivos

dependentes e dos pensionistas delinidos nos termos desta lei desd |uc

regularmente inscritos. L
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Gabinete do Prefeito

ª lº - Os novos servidores ingressantes na PMRP serão

automaticamente inscritos no SASSOMA podendo solicitar

administrativamente seu desligamento. sujeito ao Art.º 19 caput.

& 2“ — São beneficios obrigatórios:

[ - assistência médica. hospitalar e odontológica e;

11 — assistência nutricional. como assistência médica complementar.

aos servidores efetivos inativos e pensionistas desde que

regularmente inscritos no SASSOM e que não recebam outro

benelicio de natureza alimentar. proventos e pensões até R$ 2.235.79

(dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos).

mediante o fornecimento de auxílio no valor de até R$ 18124 (cento

e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).

& 3º - Os valores referidos na alínea "b"" do parágrafo lº, utilizados

como parâmetros para a concessão da assistência nutricional

complementar ao Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários de

Ribeirão Preto - SASSOM. serão reajustados nos mesmos indices

aplicados ao reajuste dos servidores municipais para todos os fins.

Os benefícios obrigatórios. poderão ser prestados pelo SASSOM ou por

terceiros. por meio de convênio licitação e credenciamento. aos

segurados e seus dependentes regularmente inscritos. apos o

cumprimento das carências estipuladas no artigo 17 desta lei.

& lº — Essa assistência poderá ser parcial ou total. levando-se sempre em

consideração às disponibilidades financeiras do SASSOM e resoluç es

baixadas por sua Diretoria.
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é 2“ — Fica instituído junto ao SASSOM o Fator Moderador sobre os

custos dos serviços em regime ambulatorial prestados aos dependentes

elencados na alínea "b" do art. lt). devendo o mesmo incidir sobre

consultas eletivas. consultas de pronto atendimento. exames

complementares simples e especiais e terapias conforme Tabela VIII 7

Fator Moderador. parte integrante da presente Lei Complementar.

ê 3º - A tabela do Anexo VIII desta Lei Complementar será atualizada

anualmente todo mês de abril. por variação da tabela de custos dos

serviços. limitado ao percentual de reajuste salarial aplicado na

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

é 4“ - A assistência será prestada unicamente. na cidade de Ribeirão

Preto, Estado de São Paulo. Em outras localidades. excepcionalmente.

com autorização do SASSOM. segundo normas estabelecidas por sua

Diretoria. quando não for possível ser realizado dentro do município. e

se manterá dentro dos padrões fixados pelo SASSOM. de acordo com

tabela própria de cobertura assistencial em vigor.

& Sº - Os procedimentos solicitados ao SASSOM poderão. a critério de

sua Diretoria e mediante parecer da perícia e auditoria médico—

hospitalar. ser negados de acordo com critérios tecnicos—cientíticos.

econômico-financeiro e éticos adotados pela Administração.

& óº - Não há cobertura para:
I — procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos. bem

como Órtese e protese para o mesmo fim:

ll - inseminação artificial:

lll — tratamento clínico ou cirúrgico experimental:

10
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lV — tratamento de reiuvenescin'iento ou emagrecimento com

finalidade estetica:

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

Vl - fornecimento de prótese. órtese e seus acessórios não ligados ao

ato cirúrgico:

Vll - tratamentos ilícitos ou antie'ticos. assim delinidos sob o aspecto

médico. ou não reconhecido pela autoridade competente:

Vlll - casos de cataclismos. guerras e comoções internas. quando

declarados pela autoridade competente:

IX - dependência química e cosmeticos.

& 7º — A relação de procedimentos sem cobertura pela Autarquia

deverá ser atualizada. tendo por base as alterações aplicadas pela ANS.

Art. 4º As bases. limites e extensões dos beneficios prestados pelo SASSOM.

serão estabelecidos de acordo com a disponibilidade financeira do

órgão.

Art. 5" São segurados do SASSOM os servidores municipais ativos da

Prefeitura e suas Autarquias e Câmara Municipal regidos pelo Estatuto

dos Funcionários Públicos Municipais. bem como os servidores inativos

e pensionistas.

él“ — Os servidores enquadrados no "caput" deste artigo e que estejam

comissionados em órgãos da Administração indireta da Prefeitura

Municipal. não perderão a condição de segurados.

à“ 2“. O segurado que possuir dois vínculos junto à Administração Dire

ou Indireta. terá o desconto efetuado somente sobre o cargo de
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vencimento. respeitados o ato jurídico perfeito. o direito adquirido e a

coisa julgada.

& 3ª. Aplica-se a mesma regra do parágrafo anterior quando se tratar de

servidor ou aposentado do IPM que também seja pensionista.

respeitados o ato jurídico perfeito. o direito adquirido e a coisajulgada."

São Segurados enquanto estiverem no exercício de seus mandatos ou de

suas funções:
1 - O Prefeito Municipal. Vice-Prefeito e os Vereadores. enquanto

estiverem no exercício de seus mandatos. e

II - Os ocupantes de cargo de provimento em comissão.

O segurado que estiver em licença sem vencimentos ou regularmente

comissionado em órgãos públicos que não são da Prefeitura Municipal

de Ribeirão Preto, deverão realizar o pagamento de suas contribuições

junto a Agências Bancárias. atraves de documento próprio emitido pela

Autarquia. ou diretamentejunto a sua Diretoria Financeira.

& l“ - Os beneficiários que se enquadrarem na condição de estar em

licença sem vencimentos ou regularmente comissionado em órgãos

públicos que não são da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

deverão realizar as contribuições referentes à parte do servidor e a parte

do empregador sempre respeitado o montante da remuneração como se

estivesse no exercício do seu cargo:

& 2ª — Excepcionalmente O servidor em licença sem vencimento
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SASSOM pelo mesmo tempo do alaslamento. () retorno sujeitará o

beneficiário ao prazo de carência assinalado no artigo l7 desta lei. O

não pedido de suspensão e o não pagamento de 03 (três) contribuições

consecutivas ou intercaladas implicará na exclusão definitiva do

beneficiário.

Art. 8“ Perderá imediatamente a qualidade de segurado o servidor que deixar

de pertencer aos quadros da administração pública ou que manifestar

administrativamente sua opção pelo desligamento da Autarquia.

CAPÍTULO [11

DOS DEPENDENTES

Art. 9" Os segurados do SASSOM possuem duas classes de dependentes a

saber:
1 - dependentes diretos. e

ll - dependentes indiretos.

Art. 10. São dependentes diretos:

l - os lllhOS solteiros menores de 18 (dezoito) anos. podendo ser

dependente de apenas um único segurado cada:

ll - o cônjuge ou companheiro (a). nas condições previstas no parágrafo

lº deste artigo.

111 - os lilhos maiores de 18 (dezoito) anos. desde que solt

considerados inválidos ou incapazes comprovados por perícia [ “ediea. e

13
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que não possuam nenhum tipo de renda ou assistência à saúde pública

ou privada. exceto o Sistema Unico de Saúde:

à“ 1" - () cônjuge ou companheiro (a) so passará a condição de

dependente direto se:

1 - os vencimentos do servidor benciiciário não forem superiores a

R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

ll - não dispuser de atendimento/proccdimento de atenção à saúde

oferecido por outra instituição de convenio privada:

[II - não tenha renda superior de ate' um salário-minimo vigente:

IV - tenha vida em comum com o companheiro (a) no minimo há 03

(três) anos consecutivos. ficando a comprovação do fato sob

responsabilidade do segurado.

& 2". Caso o cônjuge ou companheiro(a) não atenda às exigências do

parágrafo iº deste artigo., poderá ser incluído como dependente indireto.

mediante pagamento das contribuições. nos valores previsto na tabela

do Anexo VII desta Lei Complementar. através de desconto em folha de

pagamento ou em Agências Bancárias. por meio de documento próprio

emitido pela Autarquia. quando não houver margem que permita o

desconto supramencionado.

90 (noventa) dias a fim de que comprove que atende aos requisitos
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legais, condicionada a comprovação anual prevista no art. 12 para a

manutenção do bcnelicio.

549 O valor referido na alínea "a" do parágrafo 1" será reajustado nos

mesmos índices aplicados ao reajuste dos servidores municipais para

todos os lins.

Art. 11. São considerados dependentes indiretos todos aqueles que contribuem

mediante pagamento previsto na tabela do Anexo Vll desta Lei

Complementar. a saber:

1 - o cônjuge que não se enquadre nas condições previstas no art. 10, &

lº:

ll - os filhos maiores de 18 (dezoito) anos. até o limite de 34 (trinta e

quatro) anos. quando solteiros:

lll - os pais que se encontrem em situação regular junto ao SASSOM na

data da publicação desta Lei Complementar. sendo vedado a inclusão de

novos pais dependentes a partir da data da publicação desta Lei

Complementar;

Art. 12. Anualmente. ou a qualquer tempo e a seu critério. o SASSOM exigirá

dos segurados titulares a renovação da comprovação da dependência

econômica de seus dependentes elencados no art. 10. ªlº. desta Lei

Complementar. atraves da documentação elencada a seguir:

1 — Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia e original):

11 - RG e CPF do dependente a ser incluído:

lll — Carteira de Trabalho do cônjuge com cópia das páginas l to at

a primeira folha em branco referente a contratos de trabalh (cópia e

original):
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lV - Holerite do titular:

V — Declaração de Imposto de Renda atualizada. constando o(s) nome(s)

do(s) dependente(s) ou declaração de isenção do titular (copia e

original):

Vl - CNIS - extrato de vínculos e contribuições (cópia e original);

Vll - Comprovante de residência (cópia e original):

Vlll - Declaração assinada pelo segurado de veracidade das

informações e documentos apresentados sob as penas da lei:

&" lº - Caso não se verilique a declarada dependência econômica

pleiteada. serão os beneficiários dependentes imediatamente excluidos

dos direitos previstos nesta lei e. nessa hipotese. devolvidas as carteiras

de identificação fornecidas pelo SASSOM. salvo se passarem a

condição de contribuintes indiretos.

& 2º - Ocorrendo a utilização indevida dos serviços prestados pelo

SASSOM decorrentes desta lei. sujeitar—se—a' o titular ao ressarcimento

dos valores apurados pela utilização indevida do serviço.

& 3º - A inclusão de companheiro (a) como dependente junto a

Autarquia só será possivel mediante a comprovação de vida em comum

no minimo há 03 (três) anos consecutivos. que deverá ser realizada

através da apresentação de declaração de 03 (três) testemunhas que

atestem a união estável pelo periodo requerido:

& 4“ - A incapacidade dos filhos. dependentes diretos. deverá

comprovada. anualmente. por Laudo Médico datado e assinado.

técnica por médicos do SASSOM e relatório decorrente de vi

realizada pela Divisão de Serviço Social desta Autarquia.

ló
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Art. 13. Os segurados do SASSOM poderão incluir junto a Autarquia. como

seu dependente indireto. seu cônjuge. quando não se enquadre no artigo

10. ª lº. mediante pagamento de contribuições. nos valores previsto na

tabela do Anexo VII desta Lei Complementar. através de desconto em

[“olha de pagamento ou em Agências Bancárias. por meio de documento

próprio emitido pela Autarquia. quando não houver margem que

permita o desconto supramencionado.

Parágrafo único. A inclusão do dependente indireto e do filho menor de 18

anos deverá ser realizada através da documentação elencada a seguir:

1 - Certidão de Casamento ou certidão de nascimento (copia e original):

11 — RG e CPF do dependente a ser incluído:

lll - hoierite do titular;

lV , Comprovante de residência.

Art. 14. A tabela do Anexo Vil desta Lei Complementar será atualizada

anualmente todo mês de abril. por análise do custo assistencial.

Art. 15. A perda da qualidade de dependente ocorre:

[ - para o cônjuge pela separação judicial ou divórcio. pela anulação do

casamento com trânsito em julgado da sentençajudicial:
ll - para os filhos ao completarem l8 (dezoito) anos. na condição de

dependentes diretos:

lll - para os filhos que completarem 34 anos. na condição de

dependentes indiretos:

IV — por requerimento do benclieiário-segurado. solicitar

formalmente a desligamento do dependente:

l7
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V - pela ausência de pagamento das contribuições nos valores previsto

na tabela do Anexo VII desta Lei Complementar.

CAPÍTULO IV

DA CARÉNCIA

Art. 16. O SASSOM fornecerá ao segurado inscrito e seus dependentes carteira

de identificação. que deverá ser apresentada para efeito de percepção de

qualquer benelicio. os quais não serão prestados sem o referido

documento de identidade.

Art. 17. Para os novos segurados haverá um período de carência contado a

partir da data de solicitação de inclusão junto ao SASSOM:

I — 24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;

II - 30 (trinta) dias para consultas:

lll- 60 (sessenta) dias exames simples:

[V- 180 (cento e oitenta) dias para internações. cirurgias. tratamento

seriado. procedimentos ambulatoriais. exames de alta complexidade e

terapias:

V — 300 (trezentos) dias para partos:

Vl - 24 (vinte e quatro) meses para doenças ou lesões preexistentes.

Art. 18. Aos dependentes serão aplicados os mesmos períodos de carência do

artigo anterior. contados a partir da data de seu ingresso junto a

Autarquia.
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Art. 19. Aos servidores que formalmente requereram sua exclusão dos quadros

do SASSOM não será pertnitido seu reingresso como beneficiário da

Autarquia.

Parágrafo único. Fica garantido ao servidor que anteriormente a publicação

desta lei requereu sua exclusão como beneficiário do SASSOM o direito

a reingressar nos quadros de benelieiário da Autarquia desde que seja

solicitado administrativamente no prazo de até 60 (sessenta) dias da

promulgação desta Lei Complementar.

CAPÍTULO v
DOS RECURSOS

Art. 20. O SASSOM. órgão de assistência municipal estabelecido por esta lei

será custeado mediante recursos de contribuições compulsórias da

Prefeitura. Câmara Municipal. Autarquias e outros Órgãos abrangidos

por esta lei e contribuições dos segurados ativos. inativos. dependentes

e pensionistas. bem como por outros recursos que lhe forem atribuídos.

ª lº - As contribuições da Prefeitura. Câmara Municipal. Autarquias e

outros órgãos abrangidos por esta lei e contribuições dos segurados

ativos. inativos e pensionistas. previstas neste artigo deverão ser

recolhidas na data da realização do pagamento da folha dos servidores

municipais. aposentados e pensionistas, mediante desconto em folha dª

pagamento. em nome do SASSOM.

& 2º - As contribuições dos dependentes dos beneficiários do SA

serão realizadas mediante desconto em folha de pagamento ou t aves

de pagamento em Agências Bancárias. por meio de documento próprio

19
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emitido pela Autarquia. com data de vencimento sempre no quinto dia

útil de cada mês. quando não houx er margem que permita o desconto

supramencionado.

Art. 21. A receita do SASSOM constituir—se—a dos seguintes recursos:

l - contribuição de seus segurados titulares ativos. na razão de 6% (seis

por cento). dos totais da remuneração ou proventos:

ll - contribuição mensal dos inativos. na razão de 6% (seis por cento) do

total dos seus proventos:

lll — contribuição mensal de seus beneficiários pensionista. na razão de

9% (nove por cento) do total dos proventos:

IV — contribuição mensal de seus segurados ocupantes de cargos de

provimento em comissão. na razão de 9% (nove por cento) do total da

remuneração. enquanto estiver no exercício do cargo:
V - contribuição mensal patronal da administração Direta e lndircta na

razão de 7% (sete por cento) por cada servidor regido pelo regime

estatutário ativo e que contribua para a Autarquia:

Vl - rendas auferidas em decorrência de investimento e recurso

disponiveis:

Vll - rendas provenientes de eventuais operações de seguros ou

pecúlios:

Vlll - subvenções e rendas de qualquer natureza:

lX - rendas de seu patrimônio e produtos de alienação de seus bens

patrimoniais na forma de lei;

X — saldo do exercício anterior:

Xl - cota de participação da contribuição social sobre tributr

municipais:

Xll - doações e legados:

Xlll - contribuições recolhidas sobre os dependentes indiretos:
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XIV - cobrança parcial. caso haja necessidade. na execução dos

beneiieios previstos nesta lei:

XV - subvenções dos Governos Federal, listadual. Municipal ou

organizadores não governamentais:

XVI — cobrança de exames admissionais:

XVII - repasse da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

correspondente a totalidade dos valores previstos para pagamento do

auxílio nutricional. instituido na presente Lei Complementar. em seu

art. 2º. 52“. "".b com a expressa observância da previsão de reajuste de

seu ª 3ª.
XVIII - outras rendas.

Art. 22. Os recursos do SASSOM serão aplicados em instituição tinaneeira

pública. conforme diretrizes lixadas por Resolução do Conselho

Deliberativo do SASSOM.

23. As aplicações dos recursos do SASSOM destinar-se-ão.

essencialmente. a garantir a renda média necessária a suplementar o

custeio do plano de benefícios assegurados por esta lei.

CAPÍTULO VI

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Seção I

Da Estrutura Administrativa

Art. 24. () SASSOM e formado pela estrutura administrativa estabe > da nos

parágrafos seguintes e representada nos Anexos desta Lei

Complementar:
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[ — Conselho Deliberativo.

Il — Diretoria. subdividida em:

a) Superintendência:

b) Divisão do Centro dc lnlbrmática:

c) Diretoria Administrativa. composta por:

1. Divisão de Recursos Humanos:

lx)
. Divisão de Compras e Patrimônio:

. Divisão de Protocolo e Arquivo; eb)

4. Divisão de Contas Médicas.

d) Diretoria Financeira. composta por:

1. Divisão de Contabilidade: e

2. Divisão de Tesouraria.

e) Diretoria Técnica. composta por:
1. Divisão do Serviço Social:

lx)
. Divisão de Enfermagem:

3. Divisão de Triagem e Emissão de Guias;

.|;
. Divisão de Odontologia: e

UI
. Auditoria Médico—Hospitalar.

Art. 25. A Diretoria do SASSOM. composta pelo Diretor Superintendente.

Diretor Financeiro. Diretor Administrativo e Diretor Técnico. reu r-sc-_ '

á periodicamente.

Seção II

Do Conselho Deliberativo

(«J ix)
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Art. 26. O Conselho Deliberativo é órgão que integra a estrutura do SASSOM

em conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei

Complementar c em seus Anexos.

Parágrafo único. Somente poderão ser membros do Conselho Deliberativo

servidores municipais segurados do SASSOM. excetuando o Diretor

Superintendente.

Art. 27. O Conselho Deliberativo será composto de 15 (quinze) membros da

seguinte forma:

1 — 01 (um) indicado pela Associação dos Servidores Municipais de

Ribeirão Preto. com mais de 02 (dois) anos de contribuição para o

SASSOM:

ll , 01 (um) indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de

Ribeirão Preto. com mais de 02 (dois) anos de contribuição para o

SASSOM:

lll 7 02 (dois) escolhidos em eleição direta entre os segurados do

SASSOM pertencentes ao quadro de servidores públicos municipais.

com mais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia:

lV — Ol (um) indicado pelo Centro do Professorado Municipal. com

mais de 02(dois) anos de contribuição para o SASSOM:

V , Ol (um) indicado pela AMAP Associação dos Municipiarios

Aposentados e Pensionistas de Ribeirão Preto. com mais de 02 (dois)

anos de contribuição para o SASSOM:

Vl * Ol (um) indicado pela Associação dos Guardas Civis Municipais.

com mais de ()2 (dois) anos de contribuição para o SASSOM:

Vll , 07 (sete) indicados pelo Prefeito Municipal. com mais de

(dois) anos de contribuição para o SASSOM.

Vlll — O Diretor Superintendente.

23
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5 l“ O Conselho Deliberativo será presidido pelo Diretor

Superintendente do SASSOM. que terá direito de voto somente no caso

de empate.

&“ 2ª Para cada membro do Conselho Deliberativo haverá um suplente

com igual mandato.

Art. 28. Os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo não serão

remunerados no exercício de suas funções e não receberão verbas de

representação.

Art. 29. Compete ao Conselho Deliberativo:

[ , elaborar o seu regimento interno:

ll , aprovar a proposta orçamentária do SASSOM para cada exercicio

financeiro:

lll — aprovar os planos anuais e plurianuais elaborados pela Diretoria:

lV * apreciar. em fevereiro de cada ano. as contas do exercício

financeiro anterior:

V — deliberar sobre as aplicações financeiras. quer junto a entidade

públicas. quer junto a entidades privadas. quer na formação de suas

carteiras assistências e alienação de bens:

Vl , deliberar sobre as aprovações de convênio. eredeneiamentos e

deseredenciamentos:

VII 7 deliberar sobre aprovação de registro de novos segurados nos

termos da legislação pertinente.

Vlll — sugerir medidas para a Diretoria de vital interesse para

objetivem o aprimoramento funcional e assistencial;
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lX — julgar recursos interpostos contra atos baseados em Resolução do

Conselho. ou do Diretor Superintendente. podendo. contra ojulgamento

recorrer ao Prefeito Municipal:

X — deliberar sobre casos omissos dentro da sua competência.

Xl * deliberar sobre medidas que visem o equilíbrio econômico-

linanceiro da Autarquia sempre visando a sustentabilidade da mesma e

fundamentado nos dados financeiros apresentados.

Art. 30. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 02 (dois)

211105.

ª lº — A indicação e eleição dos membros do Conselho Deliberativo. a

que se refere o artigo 27. deverão ser procedidas no mês de fevereiro de

cada biênio. juntamente com seus respectivos suplentes.

& 2o - No caso de afastamento do membro eleito ou indicado deverá ser

procedida & designação do respectivo suplente. eleito ou indicado na

forma prevista no parágrafo anterior.

& 3º - A posse dos membros do Conselho Deliberativo se dará no

primeiro dia útil do mês de março subsequente à eleição.

Art. 31. Perdcrá o mandato o Conselheiro que deixar de comparecer

injustificadamente a mais de ()3 (três) reuniões seguidas ou a 5 (cinco)

intercaladas no ano civil. sendo substituído pelo respectivo suplente.

Art. 32. Para a organização e realização da eleição dos membros do Conselho

Deliberativo. mediante voto direto e secreto. a Superintendênci

nomeara uma comissão composta por 06 (seis) servidores. contan

com uma secretária também designada pela Superintendência.

lx) Uu
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Art. 33. Fica garantido a todos os membros do Conselho Deliberativo e seus

respectivos suplentes a liberação do serviço do órgão a que pertença no

período em que durar a reunião do Conselho.

Seção [II

Da Diretoria

Art. 34. Diretoria e órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei

Complementar e em seus Anexos.

Parágrafo único. Compete à toda a Diretoria do SASSOM:

l — deliberar sobre a politica e orientação da Autarquia:

ll — aprovar os planos e programas gerais de trabalho:

lll , deliberar sobre as atividades administrativas. internas e funcional.

bem como sobre a indicação dos servidores para ocuparem as diversas

funções de confiança;

lV , discutir e aprovar os planos anuais e plurianuais. inclusive 0

projeto de orçamento elaborado pela Diretoria Financeira;

V , aprovar as operações financeiras necessárias a execução dos planos

e programas de atividade e investimentos:

VI 7 abrir eredito adicionais. atraves de Resolução. de até 50%

(cinquenta por cento) sobre as despesas correntes e de capital;

Vll , discutir e aprovar o balanço anual. apresentado pela Diretoria

Financeira ate' 30 de janeiro de cada ano:

Vlll , propor ao Prefeito Municipal relormulação de funções. bem

como o redimensionamento do quadro de servidores:

lX — propor ao Prefeito Municipal medidas necessárias ao exerci

atividades da autarquia. previstas nesta lei;
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X , propor ao Prefeito Municipal qualquer alteração da presente lei:

Xl — elaborar contratos de prestações de serviços. junto aos hospitais.

laboratórios e outros serviços auxiliares:

Xll — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Subseção I

Da Superintendência

Art. 35. A Superintendência é órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei

Complementar e em seus Anexos.

& lº A Superintendência e dirigida por Agente Político com nível de

Diretor Superintendente. de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito

Municipal.

& 2º As atribuições do cargo de Diretor Superintendente se resumem

sumariamente. em coordenar. controlar. programar e avaliar as

atividades da Autarquia.

& 30 Ao Diretor—Superintendente cabem. privativamente. as seguintes

atribuições:
I , fazer executar os programas de trabalho da Autarquia:

ll — representar a Autarquia em Juízo e fora dele. podendo. em nome

do SASSOM. outorgar mandato. para lins administrativos ou

judiciais. para permitir o exercício da competência delegada;

lll * nomear para os cargos de provimento em comissão. salvo

Diretores. e efetivo:
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lV — expedir portarias. circulares. ordens de serviços e outros atos

administrativos. para fins de cumprimento das atividades inerentes a

Autarquia:

V , cumprir e fazer cumprir as Resoluções do Conselho

Deliberativo:

Vl , convocar as reuniões da Diretoria e do Conselho Deliberativo.

presidindo os respectivos trabalhos:

Vll — assinar. juntamente com o Diretor Financeiro. cheques.

requisições e outros documentos junto às instituições financeiras:

Vlll , tomar as providências de caráter urgente. motivadas por fatos

e circunstâncias imprevistos. submetendo-as à apreciação da

Diretoria.

& 4ª Nos impedimentos e ausências do Diretor Superintendente

responderá pela Superintendência um dos Diretores designado pelo

Diretor Superintendente.

Art. 36. O Diretor Superintendente será assessorado por um Diretor

Superintendente Adjunto. cargo de provimento por comissão. de livre

nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

à“ lª“ 0 requisito de provimento do cargo de Diretor Superintendente

Adjunto e' ter Ensino Superior Completo.

& 20 As atribuições do cargo de Diretor Superintendente Adjunto se

resumem cm:
l — supervisionar assuntos técnicos. administrativos e jurídicos

quando solicitado pelo Diretor Superintemlente:

ll , supervisionar a elaboração de oficios. contratos.

licitações. credenciamenlos e concursos públicos:

lll , supervisionar processos administrativos de inclusã ex usão

de beneficiários:
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lV — supervisionar processos administratix os de sindicâncias e

processos disciplinares:

V 7 prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento

dos trabalhos:

VI * coordenar as atividades referente a ouvidoria quando solicitado;

Vll , coordenar demais atividades inerentes ao cargo no interesse da

Autarquia:

Vlll A supervisionar medidas judiciais e extrajudiciais de interesse da

Autarquia:

lX — acompanhar processos junto ao Tribunal de Contas:

X , assessorar o superintendente em questões administrativas e

jurídicas de interesse da Autarquia:

Xl , exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 37. A Superintendência e' composta pela Divisão do Centro de

In formática.

Art. 38. A Divisão do Centro de Informática. subordinada diretamente a

Superintendência. integra a estrutura do SASSOM em conformidade

com a estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em

seus Anexos.

& ]n A Divisão do Centro de informática e' dirigida por cargo com nível

de Chefe de Divisão. de provimento em comissão. de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2“ O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão ntro

de Informática e ter Ensino Superior Completo em Te [ )logia da

Informação.

29
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à" 3“ As atribuições do cargo de Chefe da Divisão do Centro de

Informática se resumem. sumariamente. em supervisionar: coordenar.

controlar e executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

9" 4“ As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão do Centro de

Informática são:

1 , acompanhar o atendimento e análise das demandas de todos os

setores da autarquia. buscando soluções e gerenciando os sistemas para

atende-los. dentro do prazo esperado:

lI , supervisionar o planejamento e funcionamento da area de

informática da Autarquia:

lll , supervisionar a gestão de projetos e gestão de terceiros. sempre

reportando-se à diretoria:

IV — acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

V — supervisionar a manutenção corretiva e preventiva de todos os

equipamentos e periféricos:

Vl — gerenciar as atividades da area de inlbrmática. envolvendo a

elaboração de projetos de implantação. racionalização e redesenho de

processos. incluindo desenvolvimento e integração de sistemas. com

utilização de alta tecnologia;

VII A exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Subseção II »

Da Diretoria Administrativa

()
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Art. 39. A Diretoria Administrativa e órgão que integra a estrutura do

SASSOM em conformidade com a estrutura administrativa descrita

nesta Lei Complementar e em seus Anexos.

& l“ A Diretoria Administrativa e dirigida por cargo com nível de

Diretor. de provimento em comissão. de livre nomeação e exoneração

pelo Prefeito Municipal.

5%" 2" O requisito de provimento do cargo de Diretor Administrativo e ter

Ensino Superior Completo.

59 30 As atribuições do cargo de Diretor Administrativo se resumem.

sumariamente. em exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas

unidades que lhe são subordinadas. respondendo por todas as

incumbências atribuídas para a Diretoria.

ª 4º As atribuições detalhadas do Diretor Administrativo são:

[ * manter o serviço de protocolo. expediente e arquivo:

ll — administrar todos os serviços relacionados com o pessoal. inclusive

aperiãçoamento. treinamento e assistência:

lll , manter os serviços relacionados com aquisição. recebimento.

guarda e controle de material:

[V * supervisionar os serviços de transportes:

V — baixar ordens de serviço relacionadas com a Diretoria

Administrativa:

Vl , assinar juntamente com o Superintendente todos os atos

administrativos referentes a dispensa. licença férias e afastamento d

servidores de Autarquia:

Vll — supervisionar o setor de documentação de beneficiários:
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Vlll * supervisionar o setor de compras. almoxarifado. patrimônio da

Autarquia. através de ticha'rios e chapeamento dos bens:

lX , cuidar para que sejam fornecidos a Diretoria linanceira ate' o 5“ dia

útil de cada mês. os informes necessários para a elaboração do balancete

do mês anterior;

X — organizar anualmente o quadro de fornecedores opinando sobre o

mesmo e submetendo-o à aprovação da Diretoria:

Xl , verificar periodicamente os estoques do almoxarifado:

Xll — fiscalizar o consumo de material. buscando os meios de maior

economia. bem como. a conservação do material permanente da

Autarquia:

Xlll * supervisionar o serviço de limpeza e portaria da Autarquia:

XlV , manter os serviços de controle e conferência das contas médicas

e hospitalares;

XV - exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

Art. 40. A Diretoria Administrativa e' composta pelas seguintes divisões:

] 7 Divisão de Recursos Humanos:

ll , Divisão de Compras e Patrimônio;

lll , Divisão de Protocolo e Arquivo: e

IV 7 Divisão de Contas Medicas.

Art. 41. A Divisão de Recursos llumanos. subordinada diretamente a Diretoria

Administrativa. integra a estrutura do SASSOM em conformidade com

a estrutura administrativa descrita nesta l.ci Complementar e em seus

Anexos.
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ª 1“ A Divisão de Recursos Humanos e dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão. de provimento em comissão. de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

%“ 2º O re uisito de roviinento do cargo de Chefe da Divisão des (1 P _

Recursos Humanos e' ter Ensino Superior Completo.

& 3" As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Recursos Humanos

se resumem. sumariamente. em supervisionar. coordenar. controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

g“ 4º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Recursos

Humanos são:

1 — supervisionar e executar os serviços de administração de pessoal:
11 _ coordenar as admissões e rescisões contratuais e férias de

funcionários;

lll * acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

lV — supervisionar as rotinas proprias dessa área. quais sejam: folha

de pagamento. admissão. rescisão. GFIP. RAlS. DIRF. e—social e

outras conexas;

V , coordenar a realização de todas as solicitações das áreas. em

conformidade com o estatuto do servidor e suas alterações. dentro

dos prazos pré-estabelecidos a tim de atender as solicitações da

autarquia e contratos;

Vl , orientar os executores na solução de dúvidas e de problemas

sugerindo estudos. pesquisas. reciclagem ou treinamentos requerid(

para ensejar melhor desempenho dos servidores e a avaliaçí
resultados do trabalho:

L;.) L.)
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VII 7 assessorar a Diretoria nos entendimentos com representantes de

organizações sindicais:

VIH , supervisionar a conferência da frequência dos servidores

(normal. faltas abonadas, faltas injustilicadas. licenças tratamento de

saúde. licença gestante. licença paternidade. licença nojo. licença

gala etc.);

IX , gerenciar informações funcionais em processos junto ao

Tribunal de Contas. DIRF. AUDESP. E-social etc.:

X , supervisionar avaliações de desempenho no período probatório e

pós eletivo:

Xl — supervisionar e elaborar concurso. chamamento. contratação e

admissão:

Xll — supervisionar a regularidade dos responsáveis técnicos das

diversas áreas que representam a autarquia junto aos seus conselhos

de classe:

Xlll * exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 42. A Divisão de Compras e Patrimônio. subordinada diretamente a

Diretoria Administrativa. integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei

Complementar e em seus Anexos.

à" lº — A Divisão de Compras e Patrimônio e dirigida por cargo com

nível de Chefe de Divisão. de provimento em comissão. de live
nomeação e exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2“ — O requisito de provimento do cargo de Chefe da Di

Compras e Patrimônio e' ter Ensino Superior Completo.
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é 3“ - As atribuições do cargo de Chele da Divisão de Compras e

Patrimônio se resumem. sumariamente. cm supervisionar. coordenar.

controlar e executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

ª 4ª — As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Compras e

Patrimônio são:

Art. 43.

Diretoria Administrativa. integra a estrutura do SASSOM e

conformidade com a estrutura administrativa descrita

Complementar e em seus Anexos.

[ — gerir e controlar os processos de compras:
ll , acompanhar o desenvolvimento e homologação de novos

fornecedores de forma a obter melhores preços. condições de

pagamento e prazos de entrega:

lll — acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

lV , acompanhar o controle das compras de materiais e

equipamentos. de acordo com as políticas e necessidades da

Autarquia:

V , supervisionar a elaboração e manutenção de cadastro de

fornecedores:

Vl , atuar com gestão de equipe. sendo responsável pelos resultados

dela:

Vll — supervisionar o patrimônio da Autarquia:

VIH , gerenciar o patrimônio e informar de imediato o controle

interno sobre qualquer alteração:

lX , exercer no âmbito de sua competência outras atividades

COl'l'ClthElS.

A Divisão de Protocolo e Arquivo. subordinada diretamente ªt

lICSl'à

L,) UI
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ª lº - A Divisão de Protocolo e Arquivo e dirigida por cargo com nível

de Chefe de Divisão. de protimento em comissão. de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2” — O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Protocolo e Arquivo e ter Ensino Superior Completo.

5 3ª - As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Protocolo e

Arquivo se resumem. sumariamente em supervisionar. coordenar.

controlar e executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

& 40 - As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Protocolo e

Arquivo são:

[ 7 supervisionar o atendimento ao usuário:

II 7 acompanhar solicitações de documentos para montagem e

registros de processos de inclusão de titulares. dependentes diretos.

indiretos e pensionistas:

lll 7 supervisionar o cadastramento no sistema dos titulares e seus

dependentes e emissão da carteirinha:

IV 7 acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

V 7 supervisionar a montagem e registro de processos de reembolso.

cópias de prontuários e cancelamento dos descontos:

Vl 7 supervisionar a tramitação interna de processos:
VII 7 supervisionar processos de renovação de dependentes e

diversos:

VIII 7 acompanhar conferência dos documentos. montagem de

processo e andamento de eredeneiamentos:

IX 7 acompanhar a solicitação de deseredenciamento medico e

alterações:

X 7 acompanhar junto ao diário olieial nomeações e exon

para atualizações no sistema:
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Xl . supervisionar recebimento de correspondência e

encaminhamento aos setores:

Xll , supervisionar o arquivamento de processos:

Xlll — gerenciar apresentação dos relatórios mensais:

XIV — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 44. A Divisão de Contas Medicas. subordinada diretamente à Diretoria

Administrativa. integra a estrutura do SASSOM em conformidade com

a estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus

Anexos.

& lº - A Divisão de Contas Médicas e' dirigida por cargo com nivel de

Chefe de Divisão. de provimento em comissão. de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& Zº — O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Contas Médicas e ter Ensino Superior Completo e conhecimento de

tabelas CBHPM. AMB. 'l'USS. SIMPRO e BRASINDlClí.

& 3º - As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Contas Medicas

se resumem. sumariamente. em supervisionar. coordenar. controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

& 4ª - As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Contas Medicas

são:

1 , supervisionar equipe de analista de contas medicas:

ll — acompanhar a conlerência e organização de guias de a s.

consultas e internações expedidas pelos prestadores:

b.)
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lll * supervisionar os reajustes anuais no sistema. de acordo com a

data base de cada contrato;

lV — gerenciar relatórios de controle dos valores pagos da quinzena e

do fechamento mensal. demonstrando a variação de cada mês:

V , acompanhar a revisão do processo de glosas:

Vl , supervisionar a organização do arquivo e mantê-lo em ordem

apos faturamento:

Vll — acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

Vlll , analisar a produção da rede credenciada. comparando cada

guia. exame. quantidade e valor em relação ao relatório gerado pelo

sistema informatizado. apurando irregularidades na produção

(execução de glosas) e solucionando possíveis falhas de valorização:

lX , acompanhar o retorno de guias analisadas pelas Auditorias

Medica/Enfermagem:

X — acompanhar a liberação. cálculo. confirmação e exportação dos

títulos para a área Financeira. fechando o período de movimentação:

Xl — identificar. notiliear e acompanhar os processos em situação de

irregularidades que envolvem o faturamento:

Xll — solicitar e promover atividades de educação permanente e

continuada no setor. garantindo oportunidade e ambiente de

aprendizagem e aperfeiçoamento:

Xlll , elaborar pareceres técnicos para suporte aos departamentos do

SASSOM:

XlV , participar das revisões e elaboração de novos contratos e

rotinas operacionais afins:

XV , exercer no âmbito de sua competência outras atividad

correlatas.
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Subseção lll
Da Diretoria Financeira

Art. 45. A Diretoria Financeira e' órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei

Complementar e em seus Anexos.

& lº - A Diretoria Financeira é dirigida por cargo com nível de Diretor.

de provimento em comissão. de livre nomeação e exoneração pelo

Prefeito Municipal.

ª 2" — O requisito de provimento do cargo de Diretor Financeiro e' ter

Ensino Superior Completo.

9" 3ª — As atribuições do cargo de Diretor Financeiro se resumem.

sumariamente. em exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas

unidades que lhe são subordinadas. respondendo por todas as

incumbências atribuídas para a Diretoria.

& 4ª — As atribuições detalhadas do Diretor Financeiro são:
1 — supervisionar a contabilidade tinanceira. econômica e patrimonial

em sistema adequados e sempre atualizados:

ll , arrecadar. registrar e guardar rendas e quaisquer valores devidos a

Autarquia e a publicidade da movimentação linanceira;

lll — processar. empenhar e liquidar as despesas e seu pagamento:

IV — elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos. ben

como de todas as Resoluções atinentes à matéria orçamentária

linaneeira e o acompanhamento da respectiva execução. após ap

do Conselho Deliberativo:

(xx
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V — apresentar. periodicamente. quadros e dados estatísticos que

permitam a Diretoria e ao Conselho Deliberativo acompanhar as

tendências orçamentárias e linanceiras do exercício:

Vl — providenciar a abertura de créditos adicionais na Autarquia.

quando se lizerem necessários submetendo apos ao conhecimento do

Conselho Deliberativo:

Vll — efetuar tomada de contas de responsáveis por adiantamentos:

Vlll * efetuar tomada de Caixa na tesouraria. junto com os demais

membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo:

lX — assinar. junto com o Chelc da Divisão de 'l“esouraria. os endossos

de cheques para depósitos:

X - exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

Art. 46. A Diretoria Financeira e' composta pela seguintes divisõcs:

] , Divisão de Contabilidade: e

H — Divisão de Tesouraria.

Art. 47. A Divisão de Contabilidade. subordinada diretamente à Diretoria

Financeira. integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a

estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus

Anexos.

& 1“ - A Divisão de Contabilidade é dirigida por cargo com nivel de

Chefe de Divisão. de provimento em comissão. de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2O - O requisito de provimento do cargo de Chefe da l i i ”

Contabilidade é ter Ensino Superior Completo em Ciênci' Contábeis

40
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ou Curso Técnico em Contabilidade, em ambos os casos com registro

ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

& 3o - As atribuições do cargo de Chelc da Divisão de Contabilidade se

resumem. sumariamente. em supervisionar. coordenar. controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

é" 4“ — As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Contabilidade

são:

1 , supervisionar a elaboração dos balancetes mensais dos sistemas

contábeis. conferindo com a execução orçamentária mensal.

elaborando balancetes. balanços. e demais peças necessárias a

demonstração das atividades da administração da Autarquia:

ll — supervisionar a elaboração do fechamento dos balancetes anuais

e anexos contábeis:

lll , supervisionar a emissão de notas explicativas referentes aos

balanços contábeis. como também o relatório de atividades por

setores;

lV , coordenar a baixa de precatórios junto ao DEPRE. após a

realização do pagamento efetuado pela Tesouraria da Autarquia:

V — coordenar nos termos das normas vigentes a administração

contábil. as atividades de controle contábil do patrimônio e

almoxarifado da Autarquia:

Vl , supervisionar a manutenção nos termos da legislação vigente a

contabilização de todo movimento financeiro. econômico.

patrimonial e orçamentário da Autarquia:

Vll , prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento

dos trabalhos:

gerenciais indicando às diretorias. a situação econô

organização;
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IX e coordenar o fornecimento de dados contabilizados para atender

as necessidades da Autarquia:

X — coordenar o envio mensal da DCTF. bem como atender as

exigências de transmissões de inlormações junto à Receita Federal:

Xl * atender as normas. instruções. prestação de contas e

transmissões de informações junto ao 'l'ribunal de Contas do Estado

de São Paulo:

Xll — coordenar o lançamento de dados manuais e de créditos a

receber no sistema contábil:

Xlll — coordenar a realização e conferência de todos os cálculos

judiciais:
XIV , desempenhar outras atribuições afetas à função ou que lhe

forem determinadas pelos seus superiores:

XV — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 48. A Divisão de Tesouraria. sulwrdinada diretamente a Diretoria

Financeira. integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a

estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus

Anexos.

&“ lº — A Divisão de Tesouraria é dirigida por cargo com nível de Chefe

de Divisão. de provimento em comissão. de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 20 — O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Tesouraria e' ter Ensino Superior Completo.

& 3“ - As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Tesouraria ,

resumem. sumariamente. cm supervisionar, coordenar. con '

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

_o“ 4“ — As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Tes traria são:
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l — supervisionar a elaboração dos balancetes mensais dos sistemas

contábeis. conferindo com a execução orçamentária mensal:

ll , supervisionar os serviços de pagamentos. recebimentos e

coordenar a realização de operações bancárias. nos termos da

legislação vigente:

lll — coordenar a emissão e preparo do boletim de movimento diário

e a execução da conciliação bancaria;

lV — supervisionar os lançamentos das receitas e despesas correntes e

de capital:

V — supervisionar as aplicações de recursos disponíveis no mercado

financeiro e a consulta e conlerêneia diária dos extratos bancários:

Vl — coordenar o registro de todo movimento financeiro e

orçamentária de acordo com a legislação vigente:

VII , coordenar o preparo e a elaboração da previsão da proposta

orçamentária anual. conforme despacho da Diretoria Financeira:

Vlll , manter a Diretoria Financeira informada sobre a situação das

dotações. consignações. verbas e créditos. e executar eventuais

suplementações e remanejamentos de verbas orçamentárias.

conforme despacho da Diretoria:

lX — supervisionar o recebimento de notas liscais emitidas por
fornecedores e prestadores de serviços e. coordenar a execução dos

pagamentos:
X * coordenar a emissão de empenhos e adiantamentos. liquidação e

anulação de empenhos;

Xl , coordenar o processo de contabilização de recebimentos e

restituições de quantias provenientes de cauções ou depósitos

segundo as normas estabelecidas:

Xll * coordenar o cálculo e a emissão mensal do valor do PAS ,

Xlll , supervisionar a atualização do Mapa Orçamc t'

Precatórios e realizar o pagamento junto ao DEPRE;
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XIV — supervisionar a realização diária da tomada de caixa:

XV _ desempenhar outras atribuições afetas a função ou que lhe
forem determinadas pelos seus superiores.

XVl — acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

XVll , exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Subseção IV

Da Diretoria Técnica

Art. 49. A Diretoria Técnica e órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei

Complementar e em seus Anexos.

& lº - A Diretoria Técnica e' dirigida por cargo com nível de Diretor. de

provimento em comissão. de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito

Municipal.

9“ 2ª - O requisito de provimento do cargo de Diretor Técnico e ter
Ensino Superior Completo em Medicina com registro ativo no Conselho

Regional de Medicina (CRM).

& 3“ — As atribuições do cargo de Diretor Técnico se resumem.
sumariamente. em exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas
unidades que lhe são subordinadas. respondendo por todas as

incumbências atribuídas para a Diretoria.

& 4“ - As atribuições detalhadas do Diretor Técnico são:
/

l * dirigir e coordenar as chelias que lhe são subordinadas: /
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ll « formular planos e estudos visando o desenvolvimento

programado das atividades da Autarquia. submetendo ao crivo da

Diretoria;

Ill — efetuar o controle linanceiro das despesas assistenciais:

IV * determinar e Fiscalizar o níx el das assistências prestadas pela

Autarquia. de acordo com dotações orçamentárias:

V 7 elaborar relatórios sobre as assistências prestadas pela Autarquia
submetendo-as a apreciação da Diretoria:

Vl — estabelecer a forma de atendimento médico. quando as

assistências forem prestadas por terceiros. através da triagem médica;

VII , dinamizar O setor de Serviço Social em benelicio dos

associados:

VIII , supervisionar o trabalho da perícia e auditoria médico-

hospitalar:

lX — supervisionar a assistência médica e odontológica:

X — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 50. A Diretoria Técnica e' composta pelas:

[, Divisão do Serviço Social:

ll — Divisão de Enfermagem:
11] , Divisão de Triagem e Emissão de Guias:

[V , Divisão de Odontologia: e

V — Auditoria Medico-l'lospitalar.

Art. 51. A Divisão do Serviço Social. subordinada diretamente a Diretor'

Técnica. integra a estrutura do SASSOM em contbrmidadc con

estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e eu

Anexos.
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ª lº - A Divisão do Serviço Social é dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão. de provimento em comissão de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

à“ 2ª — O requisito de provimento do cargo de Chel'e da Divisão do

Serviço Social é ter Ensino Superior Completo em Serviço Social e

registro ativo no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).

& 3“ - As atribuições do cargo de Chefe da Divisão do Serviço Social se

resumem sumariamente. em supervisionar. coordenar. controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

& 40 - As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão do Serviço Social

são:

1 — gerir a equipe do setor do serviço social:

ll , supervisionar o atendimento e orientação aos beneficiários do

Auxilio Nutricional e processos inclusão de dependentes quando

solicitado:

lll 7 supervisionar o encaminhamento e orientação para internações

psiquiátricas:

IV 7 supervisionar a elaboração e a gestão de projetos especificos
atins:

V * supervisionar grupos de trabalhos especificos:

Vl , acompanhar os resultados e indicadores prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

Vll — supervisionar e orientar no atendimento de demandas
.

espontâneas: / -

Vlll — organizar visitas domiciliares. hospitalares e etc.. "me

demanda;

IX , supervisionar os atendimentos de ouvidoria:
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X , representar a autarquia junto ao conselho de classe como

responsável técnico:

Xl — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 52. A Divisão de Enfermagem. subordinada diretamente à Diretoria

Técnica. integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a

estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus

Anexos.

ª lº - A Divisão de Enfermagem e' dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão. de provimento em comissão de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2“ - O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Enfermagem e' ter Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro

ativo no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

& 30 - As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Enfermagem se

resumem. sumariamente em supervisionar. coordenar-. controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

& 4“ — As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Enfermagem

são:

l * coordenar projetos de trabalho internos e externos e serviços

domiciliares:

ll , acompanhar manutenção preventiva e corretiva. de equipamen s

utilizados para assistência a saude:

11] * supervisionar os processos relacionados aos

enlermagem na assistência aos pacientes;
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IV , coordenar programas de treinamentos:

V — supervisionar as condições das salas da unidade. mediante

checagem dos equipamentos. observância da reposição de material e

medicamentos. avaliação de limpeza e organização;

Vl — acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

Vll , acompanhar a equipe de trabalho. por meio de escala de

trabalho. de delegação de tarefas. de orientação sobre procedimentos.

de acompanhamento presencial e checklist. lazcndo cumprir normas

e regulamentos internos e padrões de qualidade:

Vlll , organizar as campanhas de vacinação:

lX — gerenciar o serviço de enfermagem junto aos pacientes com

tratamento domiciliar em geral;

X 7 cooperar com as atividades de auditoria médico hospitalar:

Xl 7 desenvolver e gerenciar programas de saúde preventiva e

corretiva:

XII — controlar o estoque dos materiais utilizados no ambulatório:

Xlll , elaborar planos estratégicos e operacionais:

XIV — representar a autarquia junto ao conselho de classe como

responsável técnico:

XV , exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 53. A Divisão de Triagem e Emissão de Guias. subordinada diretamente à

Diretoria Técnica. integra a estrutura do SASSOM em conformidade

com a estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em '

seus Anexos.
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e“ lº - A Divisão de Triagem e Emissão de Guias e' dirigida por cargo
com nível de Chefe de Divisão. de provimento em comissão. de livre

nomeação e exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2“ — O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Triagem e Emissão de Guias e' ter Ensino Superior Completo.

5 3" - As atribuições do cargo de Chele da Divisão de Triagem e

Emissão de Guias se resumem. sumariamente. em supervisionar.

coordenar. controlar e executar as atividades sob a responsabilidade da

unidade.

ª 4ª“ - As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Triagem e

Emissão de Guias são:
1 , supervisionar e orientar a equipe de atendimento:

ll — supervisionar os processos relacionados à autorização de

procedimentos (consultas. exames. internações etc.):

lll — supervisionar atendimento aos beneficiários para autorização de

exames e procedimentos na rede credenciada. mediante pedido

medico e consulta de cobertura contratual:

lV , acompanhar liberação de guias de exames e cirurgias que

passam pela análise da auditoria médica:

V , acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

Vl , supervisionar o encaminhamento dos procedimentos para
agendamento de perícias médicas:

Vll , controlar o processo de liberação de guias para atendim

em geral conforme diretrizes de cobertura previstas no rol
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Vlll , supervisionar as inlormaçoes prestadas aos usuários sobre

prestadores. carências para execução de exames. abrangência de

atendimento:

lX , exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 54. A Divisão de Odontologia. subordinada diretamente à Diretoria

Técnica, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a

estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus

Anexos.

& lº - A Divisão de Odontologia e dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão de provimento em comissão. de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

à“ 2º - O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Odontologia e ter Ensino Superior Completo em Odontologia e registro

ativo no Conselho Regional de Odontologia (CROSP).

& 3o - As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Odontologia se

resumem. sumariamente. em supervisionar. coordenar. controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

é 4“ - As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Odontologia

são:

[ , gerir equipe de dentistas e auxiliares odontológicos e agentes
administrativos subordinados:

ll , supervisionar os processos técnicos e administrativos. e ta

forma aperfeiçoar o tempo e recursos disponíveis:
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Ill — monitorar os estoques de materiais e medicamentos disponiveis

assim evitando desperdício:

lV ' acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

V — supervisionar o atendimento prestado aos pacientes:

Vl , zelar pela boa qualidade do atendimento prestado:

Vll — desenvolver programas de odontologia preventiva e social;

Vlll — acompanhar e analisar os serviços prestados. internos e

externos;

IX — representar a autarquia junto ao conselho de classe como

responsável técnico:

X — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 55. A Auditoria Médico-l—lospitalar. subordinada diretamente a Diretoria

Técnica. integra a estrutura do SASSOM em conlormidade com a

estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus

Anexos.

5 lº - A Auditoria Medico-llospitalar e dirigida por cargo com nível de

Chefe. de provimento em comissão. de livre nomeação e exoneração

pelo Diretor Superintendente.

& 2O — O requisito de provimento do cargo de Chefe da Auditoria

Medico—Hospitalar e' ter Ensino Superior Completo em Medicina:

registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e ós-

graduação na área de auditoria.
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é 3“ - As atribuições do cargo de Chefe da Auditoria Médico—Hospitalar

se resumem. sumariamente. em supervisionar. coordenar. controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

5 4" - As atribuições detalhadas do Chefe da Auditoria Medico-

l'lospitalar são:

l , planejar e gerir as áreas de atenção a saude domiciliar. medicina

preventiva no gerenciamento de clientes portadores de doenças

crônicas. atraves da avaliação de riscos epidemiológicos:

ll — integrar diferentes áreas e recursos próprios visando aculturar ()

modelo e a prática do autocuidado de hábitos de vida saudáveis e

consequente satisfação e lidelização dos clientes. alinhados as novas

demandas de mercado:

lll » gerenciar equipe de médicos e enfermeiros auditores:

IV — gerenciar o correto processo de liberação de exames e

procedimentos médicos hospitalares:

V — prestar assistência na análise e liberação de procedimentos ou

materiais e medicamentos de alto custo:

Vl * elaborar pareceres e protocolos técnicos para suporte aos

departamentos jurídico e ouvidoria:

Vll — acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

Vlll * realizar auditoria concorrente junto aos serviços credenciados

a Autarquia:

lX 7 atuar como Gestor dos contratos instituídos entre a Autarquia e

Credenciados;

X — exercer no âmbito de sua competência outras atif'

correlatas.
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Seção IV

Dos Servidores Públicos do Quadro Geral

Art. 56. O quadro geral permanente de servidores públicos da SASSOM e'

formado pelo conjunto de cargos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 57. A estrutura do SASSOM e composta dos seguintes cargos de

provimento efetivo:

[ - 04 (quatro) cargos de Agente de Segurança:

11 — 03 (três) cargos de Auxiliar de Saúde Bucal:

lll * 25 (vinte e cinco) cargos de Agente Administrativo:

IV A 03 (três) cargos de Auxiliar de Enfermagem:

V — 03 (três) cargo de Enfermeiro:

Vl , 04 (quatro) cargos de Assistente Social:

VII , 09 (nove) cargos de Médico Clínico Geral:

Vlll 7 02 (dois) cargos de Cirurgião Dentista:

IX , 01 (um) cargo de Procurador Jurídico.

Parágrafo único. A evolução funcional dos servidores efetivos da SASSOM

obedecerá às mesmas regras vigentes para os servidores da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto.

Art. 58. Fica autorizado o Prefeito Municipal a colocar à disposição da
. . _ . .

!

SASSOM pessoa] do quadro permanente da Administraçao Mum ipal_ .

em complementação aos cargos criados no artigo 57 d s

Complementar.
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Art. 59. Fica criada uma gratilicação por atividade de Secretariar o

Superintendente. a ser concedida. pelo Superintendente. exclusivamente

a servidor efetivo.

e" lº - A referência remuneratória para o pagamento da gratificação pela

atividade de secretariar o Superintendente e as atribuições a serem

desempenhadas constam do anexo IV desta Lei Complementar.

& Zº - O valor da gratificação corresponderá a diferença entre o nível

salarial do servidor designado e a referencia remuneratória constante do

anexo IV desta Lei Complementar.

CAPÍTULO vn
DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 60. Todos os cargos comissionados. funções de eonliança e gratificações

por atividade previstos nesta Lei Complementar e em seus Anexos

ficam criados e configurados nos termos aqui previstos.

Art. 61. As remissões na legislação especílica as carreiras. cargos e níveis.

conforme o padrão anterior. passarão a referir—se às carreiras. cargos e

níveis correspondentes nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. Caso não haja carreira. cargos ou nível corresponde nesta lei.

devera ser observada a carreira. cargo ou nível correspondente na

Administração Direta.

Art. 62. Aplieam—se aos servidores municipais tratados na pres
/

Complementar as mesmas regras de evolução l'uncional pr istas para

os servidores da Administração Direta do Município de Ribeirão Preto.
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Art. 63. O deseredenciamento de médico e serviços auxiliares de diagnóstico.

terapia ou qualquer outro serviço credenciado junto ao SASSOM

poderá se dar a qualquer momento por simples comunicação do

credenciado ou do credenciante. desde que observados. rigorosamente.

os prazos e regras previstos no Termo de Credenciamento assinado

entre as partes.

Art. 64. Reserva-se ao SASSOM de aplicar as eominaeões legais de suspender

por tempo indeterminado a prestação dos serviços assistenciais do

beneficiário que se portar de forma inconveniente. contrário aos bons

costumes e éticas ou que por qualquer forma. modo e meios tentar

fraudar a Autarquia. propondo-lhes as rcsponsabilidades na forma de

lei.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÓES TRANSITÓRIAS

Art. 65. Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a antecipar o

Art. 66. As despesas decorrentes da execução da presente lei

pagamento de parcelas de dívida consolidada referent “ as contribuições

patronais não pagas no periodo de l996 a 2004. prevista e nos termos da

Lei Complementar nº“ 2.325. de 2008. totalizando um valor de até R$

8.000.000.00 (oito milhões de reais).

CAPÍTULO rx
DISPOSIÇÓES FINAIS

correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

suplementadas oportunamente. se necessário.
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Art. 67. São parte integrante desta Lei Complementar os seguintes anexos:

] , Anexo I , Quadro de Cargos Existentes:

ll , Anexo ll - Tabelas de Referências Remuneratórias - Cargos

Comissionados e Agentes Políticos:

lll — Anexo lll - Tabelas de Referências Remuneratórias — Cargos

Efetivos:

IV A Anexo IV — Atividades Gratilieadas:

V , Anexo V — Atribuições de Cargos Efetivos e Comissionados:

Vl , Anexo Vl — Organograma da Estrutura Administrativa — Serviço

de Assistência à Saúde dos Municipiários.

Vll — Anexo VII , Tabela de Contribuições dos Dependentes lndiretos

Vlll , Anexo VIII — Tabela de Fator Moderador

Art. 68. Ficam revogados expressamente:

[ , Lei Complementar n" 441. de 26 de abril de l995:

ll — Lei Complementar nº 2.971. de ll de junho de 2019:

III , Lei Complementar nº 3079. de 27 de julho de 202l
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Art. 69. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

,.

D OGUEIRA

Prefeito Municipal
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. CARGOS EFETIVOS

CARREIRA

Agente de

Segurança

Agente de

Administração

ANEXO I

QUADRO DE CARGOS EXISTENTES

CARGO

Agente de

Segurança

Auxiliar de

Saúde Bucal

NÍVEL DE

VENCIMENTO

INICIAL DA

CARREIRA

()4.I.0l

11.1.01

PROVIMENTO

Efetivo.

mediante

aprovação em

concurso público

Efetivo. mediante

aprovação em

concurso público

REQUISITOS

Ensino

Fundamental

Completo

Ensino Médio

Completo.

Registro no

Conselho

JORNADA TOTAL

DE DE

TRABALHO CARGOS

40 (quarenta)

horas

semanais , 4

Jornada de

12x36 hs.

30 (trinta)
3

horas semanais
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Agente de
Agente de

Il
_ .

Administração
Administração

Agenle de Auxiliar de

Administração linlermagem

_
Nivel

& .l)
.

Enfermeiro
Superior

ll.l.()l

ll.l.01

15.1.(Jl

Regional de

Odontologia 7

Auxiliar de

Saúde Bucal ou

equivalente

Efetivo. mediante
_ .línsmo Médio

aprovação em
.

Completo
concurso publico

Ensino Médio

Completo e

. ,
Registro no

Efetlvo. mediante
Conselho

aprovação em '
.

Regional de
concurso publico “ _

tntermagem -

Auxiliar de

Enfermagem

Efetivo. mediante Curso Superior

aprovação em Completo

40 (quarenta!
25

horas semana»

30 (trinta)
.

3
horas semanais

20 (vinte)
3

horas semanais
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Nível

Superior

Nível

l7 Superior -

Medicos

Nível

Superior ,
Cirurgião

Dentista

Nível

Superior -

Procurador

2] Juridico.

Engenheiros.

Arquiteto e

Geólogo

Assistente

Social

Médico

Clínico Geral

Cirurgião

Dentista

Procurador

Jurídico

[5.1.0]

l7.1.01

18.1.0l

21.1.00

concurso público

Efetivo. mediante

aprovação em

concurso público

Efetivo. mediante

aprovação em

concurso público

Efetivo. mediante

aprovação em

concurso público

Efetivo. mediante

aprovação em

concurso público

Curso Superior

Completo

Curso Superior

Completo

Curso Superior

Completo

Curso Superior

Completo

20 (vinte)

horas semanais

20 (vinte)

horas semanai'c

20 (vinte)

horas semanais

20 (vinte)

horas semanais

60

N
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”'in,_,
Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

TOTAL

2. CARGOS COMISSIONADOS

_ REFERÉNCIA
DENOMINAÇAO , PROVIMENTO

REMUNERATORIA

Diretor Comissionado - livre

Superintendente F-3S nomeação e exoneração

Adjunto pelo Prefeito Municipal

Diretor Comissionado - livre

Administrativo lª'-38 nomeação e exoneração

pelo Prefeito Municipal.

Diretorlºinaneeiro Comissionado - livre

l7-3S nomeação e exoneração

pelo Prefeito Municipal.

Diretor Técnico F-3S Comissionado — livre

REQUISITOS

línsíno

Completo

línsino

Completo

línsino

Completo

línsino

Superior

Superior

Superior

Superior

JORNADA

DE

54

TOTAL

DE

TRABALHO CARGOS

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

()l
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Chefe da Divisão

do Centro de

in form átiea

Chefe da Divisão de

Recursos Humanos

Chele da Divisão de

Compras e

Patrimônio

Chefe da Divisão de

Protocolo e

Arquivo

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

C—3

C-3

C-3

nomeação e exoneração

pelo Prefeito Municipal.

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado — livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Completo

línsino

Completo

Tecnologia

Informação

Finsi no

Completo

línsino

Completo

línsino

Completo

Superior

em

da

Superior

Superior

Superior

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

63
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto

Chefe da Divisão de

Contas Medicas

Chefe de Divisão de

Contabilidade

Chefe da Divisão de

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Comissionado livre

nomeação e exoneração

pelo

C-3 Superintendente

Comissionado

Diretor

livre

nomeação e exoneração

pelo

Superintemlente

C—3

C-3 Comissionado

Diretor

livre

Ensino Superior

Completo e

conhecimento de

tabelas CBHPM.

AMB. TU SS.

SIMPRO e

BRASINDICli

Ensino Superior

Completo em

Ciências Contábeis

ou Curso Técnico em

Contabilidade. em

ambos os casos com

registro ativo no

Conselho Regional

de Contabilidade

(CRC)

Ensino Superior

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

1

l

63
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Tesouraria

Chefe de Divisão de

Serviço Social

C -3

Chefe da Divisão de

En fermagem

C -3

Chefe da Divisão de C-3

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado — livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

Completo

Ensino Superior

Completo

em Serviço Social e

registro ativo no

Conselho Regional

de Serviço Social

(CRESS)

Ensino Superior

Completo em

Enfermagem e

registro ativo no

Conselho Regional

de Enfermagem

(COREN)

Ensino Superior

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

64
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Triagem e Emissão

de Guias

Chele da Divisão de

Odontologia

C-3

Chefe da Auditoria

Médico-l lospitalar

C

nomeação e exoneração

pelo

Superintendente

Comissionado

Diretor

livre

nomeação e exoneração

pelo

Superintendente

Comissionado

Diretor

livre

nomeação e exoneração

pelo

Superintendente

Diretor

Completo

Ensino Superior

Completo em

Odontologia e

registro ativo no

Conselho Regional

de Odontologia

(CROSP)

línsino Superior

Completo em

Medicina registro

ativo no Conselho

Regional de

Medicina (CRM) e

pós-graduação na

área de auditoria

Disponibilidade

Disponibilidade 1

65
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

TOTAL

3. AGENTES POLÍTICOS

GRUPO OU

DENOMINAÇÃO REFERÉNCIA PROVIMENTO

REMUNERATÓRIA

Diretor
Subsídio Agente político

Superinlcndmle

TOTAL

REQUISITOS

16

JORNADA TOTAL

DE DE

TRABALHO CARGOS

Disponibilidade 1

66
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

ANEXO II

TABELAS DE REFERÉNCIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS

Tabela ].

REFERÉNCIA Vr. Símbolo
REMUNERATÓRIA

F-3s R$ ll.304.66

C R$ 9.760.70

C-2 R$ 8.l50.80
C-3 R$ 7.403.03

Tabela 2.

QUANTIDADE CARGOS COMISSIONADOS

] Diretor Superintendente Adjunto

Vr. Grat.

l0.317.6l

8.8l8.62

7.255.61

6.529.62

REFERENCIA

REMUNERATÓRIA

[ª“-38

67

fls. 74/219



Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

] Diretor Administrativo

] Diretor Financeiro

] Diretor Técnico

1 Chefe da Auditoria Médico-Hospitalar

] Chefe de Divisão

10 Chefe de Divisão

Tabela 3.

AGENTES POLÍTICOS

QUANTIDADE CARGOS REFERÉNCIA

REMUNERATÓRIA

1 Diretor Superintendente Subsídio

F—3S

F-3S

F-3S

C-Z

C—3

VALOR

R$ 11.527.10

68
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NÍVEL

04. l .O I

04.1.02

04.1.03

04.1.04

04.1.05

04.1.06

04.1.07

04.1.08

04.1.09

Classe ]

Vr. Nível

2.036.86

2.079.67

2. l23.34

.l67.93

2.2 I 3.46

2.259.92

IJ

2.307.39

2.355.85

Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Vr .Grat.

1.591,30

1.624, 75

1.658,86

1.693, 70

1.729,28

1.765,57

1.802,66

1.840,52

1.879,17

NÍVEL

04.2.01

042.02

042.03

04.2.04

04.2.05

04.2.06

04.2.07

04.2.08

04.2.09

ANEXO III

TABELAS DE REFERENCIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS EFETIVOS

(04) Agente de Segurança

jornada de 40 horas semanais — Jornada le36 hs.

Classe

Vr. Nível Vr. Grat.

2.537.52

2.567,94

2.598.75

2.629.94

2.661 .49

2.693.46

2.725.76

2.758.46

279157

2

1.982,44

2.006,21

2.030,27

2.054,64

2.079,29

210426
2.129,50

2.155,05

2. 180. 92

NÍVEL Vr. Nível

04.3.01

04.3.02

04.3.03

04.3.04

04.3.05

04.3.06

04.3.07

04.3.08

04.3.09

Classe 3

289328
2.928.01

2.963.15

2.998.71

3.034.68

3.071.10

3.107,96

3.145.25

3.182.98

Vr. Grat.

2.260,39

2.287,52

2.314, 96

2.342,74

2.370,84

2.399,29

2.428,10

2.457,23

2.486,71

NÍVEL

04.4.0l

04.4.02

04.4.03

04.4.04

04.4.05

04.4.06

04.4.07

04.4.08

04.4.09

Classe 4

Vr, Nível

3.298.97

3.338.153

3.378.62

3.4I9. l 5

3.460. l 8

3.495.30

3.529.l4

356333

359798

6 ()

Vr. Grat.

2.577.32

2.608.24

2.639.55

2.671,22

2.703.26

2.735.71

2.768.55

2.80l.76

2.835.40
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04.1.10

04.1.11

NÍVEL

ll.
11.

11.

11.

ll.
11.

11.

11.

11.

11.

LG]

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

2.455.85

2.507.42

Classe 1

Vr. Nível

3.086,60

3.15l.43

3.2 I 7.62

3.285,20

3.354.17

3.424.62

3.49 l . 13

355023

361056
3.672.14

1.918,63

1.958,93

Vr .Grat.

2.620.45

2.675.49

2.731.67

2.789.04

2.847.62

2.907.41

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

04.2.10

04.2.11

NÍVEL

11.2.01

11.2.02

11.2.03

11.2.04

111.05

112.06

11.2.07

ll.2.08
11.2.09

11.2. 10

2.825.09

2.859.00

2.207.10

2.233,60

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

04.3.10

04.3.1 ]

3.221.20

3.259.85

2.5ló,57

2.546, 75

(11 — Antiga Tabela 12) Agente de Administração

Classe

Vr. Nível Vr. Grat.

3.771.7I

3.808.85

3.846.4I

3.884.46

3.922,96

3.961.89

4.00 | .31

4.04 l
.
l 9

4.08l.56

4.122.40

jornada de 40 horas semanais

2

3.004.07

3.040.12

3.076.60

3.l 13:33

3. I 50.92

3. I 88.71

3.226.98

3.265.70

3.304.89

3.344.56

NÍVEL

] 1.3.01

] 1.3.02

] 1.3.03

] 1.3.04

11.3.05

] 1.3.06

] 1.3.07

11.3.08

] 1.3.09

11.3.10

Classe 3

Vr. Nível

4.205.57

4.247.91

4.290.76

4.334.l()

4.377.99

4.422.40

4.467.33

4.512.80

4.558.82

4.605.40

Vr. Grat.

3.425.29

3.466.39

..:—08.0014.)

3.550.08

. 92.69

3.635.80

3.679.43

3.723.57

3.768.25

3.813.48

b.) (JI

04.4.10

04.4.11

NÍVEL

11.4.01

ll.4.02
11.4.03

11.4.04

11.4.05

11.4.06

11.4.07

11.4.08

II.-4.09

11.4.10

3 .633.01

3.668.48

Classe 4

Vr. Nível

4.700.25

474852
4.797.35

4.846.8l

4.896.85

4.947,45

4.998.70

5.050.56

5.103.05

5.l56.15

70

286941
2.903.85

Vr. Graf.

3.905.56

3.952.42

3.999.85

4.047.86

4.096.44

4.l45.56

4.l95.32

4.245.67

4.296.62

4.348. l 8
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”"-'.,

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

ll.l.ll 3.735.04 2.968.46 ll.2.ll 4.163.73 3.384.67 ll.3.ll 4.652.54 38592 'Jl 11.4.11 5.209.88 4.400.35

(15 — Antiga Tabela 16) Nível Superior

jornada de 20 horas semanais

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

NÍVEL Vr.Nível Vr.Grat. NÍVEL Vr.Nivel Vr.Grat. NÍVEL Vr.Nível Vr.Grat. NÍVEL Vr.NíveI Vr.Grat.

15.1.01 4.853.45 4.054.31 15.2.01 5.879.77 5.050.74 15.3.01 6.609.21 5.758.93 15.4.01 7.440.89 6.566.39

15.1.02 4.94I.I7 4.l39.4ó 15.2.02 5.942.21 .lll.35 15.3.02 6.680.38 5.828.02 15.4.02 7.522.06 6.645.18Ui

l5.l.03 5.030.70 4.226.38 l5.2.03 6.005.38 5. 172.68 15.3.03 6.752.41 5.897.96 15.4.03 7.604. [9 6.724.92

15.l.04 5.l22_12 4.3IS.I4 15.2.04 6.069.31 5.234.75 15.3.04 6.825.33 5.968.74 15.4.04 7.687.32 6.805.63

lS.l.05 5.215.44 4.405.75 15.2.05 ó.l34.02 5.297.57 l5.3.05 6.899.08 6.040.36 15.4.05 7.77l.43 6.887.29

15.1.06 10.75 4.498.28 15.2.06 6.199.51 5.361.15 15.3.06 6.973.75 6.112.84 15.4.06 7.856.56 6.969.955.3

15.l.07 5.408.03 4.592.73 15.2.07 6.265.77 5.425.48 15.3.07 7.049.30 6.186.19 15.4.07 7.942.71 7.053,57

15.1.08 5.507.38 4.689.19 15.2.08 6.332.83 5.490.59 [5.3.08 7.l25.77 6.260.44 15.4.08 8.029.89 7.138._2

15.1.09 5.608.80 4.787.65 15.2.09 6.400.69 5.556,48 l5.3.09 7.203.l3 6.335.56 15.4.09 8.118.l2 7.223.88

15.1.10 5.7]2.37 4.888.21 15.2.10 6.469.36 5.623.15 l5.3.10 7.281.46 6.411.58 15.4.10 8.207.42 7.310.57

7I
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15.1.11

NÍVEL

15.1.20

15.1.21

15.1.22

15.1.23

15.1.24

15.1.25

15.1.26

15.1.27

15.1.28

15129

5.818,10

Classe 1

Vr. Nível

9.029,38

9.204.78

9.383.87

9.566.70

9.753.36

9.943.96

1013855

10.337,23

[0.540.09

[0.747.21

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

4.990.86

Vr .Grat.

8.108,62

827890
8.452.77

863027
8.81 1.49

8.996,55

9.185,46

9.378,36

957531
9.776.41

Gabinete do Prefeito

15.2.11

NÍVEL

152.20

152.21

15.2.22

15.2.23

15.2.24

15.2.25

15.2.26

15.2.27

15.2.28

15.2.29

6.538.87 5.690.62 15.3.11 7.360,70

(15 — Antiga Tabela 16) Nível Superior

jornada de 40 horas semanais

Classe 2

Vr. Nível

1 1.082,04

1 120688
1 1.333.25

1 1.461.11

1 159052
1 1.721.48

1 1.854.()()

] 1.988.13

12.123,84

12.261,19

Vr. Grat.

10.101.47

10.222,68

10.345,36

10.469,51

10.595.14

1072229

1085094

10.981.18

] 1.112,93

1 1.246,28

Classe 3

NÍVEL Vr. Nível

15.3.20

15.3.21

15.3.22

15.3.23

15.3.24

153.25

153.26

15.3.27

153.28

153.29

12.540.90

12.683,24

12.827.30

12.973.1 1

13.120.65

1326999

1342107

1357400

13.728,76

1388539

6.488,53

Vr. Graf.

11.517,85

[165605
11.795.90

11.937.47

12.080.71

12.225.69

12.372.37

12.520.86

12.671.10

12.823.17

15.4.11

NÍVEL

15.420

15.421

15.4.22

15.4.23

15.4.24

15.4.25

15.4.26

15.4.27

15.4.28

15.4.29

8.297.74

Classe 4

Vr. Nível

1420427

1436659

1453085

1-1.697.10

1486534

1503558

15.207.88

1 382,24
1 558,71

15.737,29

Ux

UI

7.398,27

Vr. Grat.

13.132.77

13.290,36

1344983

13.611,24

1377459

1393987

14. 107.14

14.276,42

14.447,76

14.621,12
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15.1.30

NÍVEL

17.1.01

17.1.02

17.1.03

17.1.04

17.1.05

17.1.06

17.1.07

17.1.08

17.1.09

17.1.10

1095868

Classe ]

Vr. Nível

6.55 xl OC 4

6.695.57

6.836.17

6.979.73

7.126.29

7.275.96

7.428.75

7.584.75

7.744.04

7.906.67

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

9.981.71

Vr .Grat.

4.054.31

4.139.46

4.226.38

4.315.14

4.405.751

4.498.28

4.592.73

4.689.19

4.787.65

4.888.21

Gabinete do Prefeito

15.2.30

NÍVEL

17.2.01

17.2.02

17.2.03

17.2.04

17.2.05

17.2.06

17.2.07

17.2.08

17.2.09

17.2.10

1140022 1138126 15.3.30 [4.043.87 12.977.04

(17 — Antiga Tabela 18) Nível Superior — Médicos

jornada de 20 horas semanais

Classe 2

Vr. Nível

8.169.57

8.267.59

8.366.82

8467.20

8.568.82

8.671.65

8.775.71

8.881.04

8.987.59

9.095.43

Vr. Grat.

5.050.74

5.1 1 1.35

.172.68

5.234.75

5.297.57

5.361.15

5.425.48

5.490.59

5.556.48

5.623.15

'J-

NÍVEL

17.3.01

17.3.02

17.3.03

17.3.04

17.3.05

17.3.06

17.3.07

17.3.08

17.3.09

17.3.10

Classe 3

Vr. Nível

9.315.06

9.426.84

9.539.94

9.654.43

9.770.28

9.887.53

1000616

1012625

10.247.75

10.370.73

Vr. Grat.

5.758.93

5.828.02

5.897.96

5.968.7-1

6.040.36

6.1 12.84

6.186.19

6.260.441

O“ LJ) 6

8

'Jl UI,,.J.
11_.º J;. U-

15.4.30

NÍVEL

17.4.01

17.4.02

17.4.03

17.4.04

17.4.05

17.4.06

17.4.07

17.4.08

17.4.09

17.4.10

1591795 14.79653

Classe 4

Vr. Nível Vr. Grat.

10.621.12 6.566.39

1074859 6.645.18

1087757 6.724.92

11.()()8.ll 6.805.63

11.14().21 6.887.29

11.273.88 6.969.95

11.409.15 7.053.57

1154606 7.138.22

1 1.684,62 7223.88

11.824.84 7.310.57

fls. 80/219



l7.l.ll

NÍVEL

18.1.01

18.1.02

18.1.03

18.1.04

18.1.05

18.1.06

18.1.07

18.1.08

18.l.09

18.1.10

8.072.73

Classe ]

Vr. Nível

5.594.94

5.712.45

5.832.41

5.954.89

6.079.94

6.207.61

633798
6.471.07

6.606.96

6.745.73

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
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4.990.86

Vr .Grat.

4.054.3I

4.139.46

4.226.38

4.315.I4

4.405.75

4.498.28

4.592.73

4.689.I9

4.787.657

4.888.2I

172.“ 9.204.610 5.690,62 17.3.ll 10.495.19 6.488.53

(18 — Antiga Tabela 19) Nível Superior — Cirurgião Dentista

NÍVEL

18.2.01

18.2.02

18.2.03

18.2.04

18.2.05

18.2.06

18.2.07

18.2.08

18.2.09

18.2.10

Classe

Vr. Nível Vr. Grat.

6.970.02

7.053.66

7.138.3 I

7.223.96

7.310.65

7.398.38

7.487.l6

7.577.02

7.667.93

7.759.94

jornada de 20 horas semanais

2

5.050.74

5.111.35

5.l72.68

234.75

5.297.57

5.361.15

5.425.48

5.490.59

5.556.48

5.623.15

(Jl

NÍVEL

18.3.01

18.3.02

18.3.03

18.3.04

18.3.05

18.3.06

l8.3.07

18.3.08

l8.3.09

18.3.10

Classe 3

Vr. Nível

7.947.33

8.042.68

8. [ 39.1 8

8.336.85

8.335.69

8.435.73

8.536.94

8.639.40

8.743.06

8.847.99

Vr. Grat.

5.758.93

5.828.02

5.897.96

5.968.74

6.040.36

6.l 12.84

6.186.19

6.260.44

6.335.56

6.41 1.58

17.4.11

NÍVEL

18.4.01

18.4.02

18.4.03

18.4.04

18.4.05

18.4.06

18.4.07

18.4.08

18.4.09

18.4.10

[ [966.70

Classe 4

Vr. Nível

9.061.61

9. I 70.35

9.280.40

9.391.76

9.504.48

9.6] 8.52

9.733.93

9.850.74

9.968.95

I().()88.59

74

7.398.27

Vr. Grat.

6.566.39

6.645 [ 8

672492

680563

688729

696995
7.053.57

7.138.22

7.223.88

7.310.57
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18.1.11 6.887.39 4.990.86 18.2.11 7.853.06 5.690.62 18.3." 8.954.16 6.488.53 18.4.1l 10.209.61 739827

(21 - Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Juridico, Engenheiros, Arquiteto e Geólogo - Nível I - Até 03 anos de exercício

jornada de 20 horas semanais

Classe ]

NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat.

21.1.00 4.8l5.15 3.665.74

(21 — Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Jurídico, Engenheiros, Arquiteto e Geólogo —— Nível 2 — De 03 a 05 anos de

exercício

jornada de 20 horas semanais

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

NÍVEL Vr.Nível Vr.Grat. NÍVEL Vr.Nível Vr.Grat. NÍVEL Vr.Nivel Vr.Grat. NÍVEL Vr.NíveI Vr.Grat.

21.1.01 6,136.“ 4.054.31 21.2.01 7.56l.32 5.050.74 21.3.01 8.574,02 5.758.93 21.4.0l 9.728.69 6.566.39

21.1.02 6.258.18 4.139.46 21.2.02 7.647.98 5.111.35 21.3.02 8.672.83 5.828.03 2l.4.02 9.841.36 6.645.l8
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(21 — Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Jurídico, Engenheiros, Arquiteto e Geólogo — Nível 3 — De 05 a 09 anos de

NÍVEL

21.1.10

21.1.ll

2l.l.12
21.1.13

Classe ]

Vr. Nível

6.947.28

7.086.06

7.227.77

7.372.43

Vr .Grat.

4.050.90

4.139.46

4.226.38

4.315.14

exercício

jornada de 20 horas semanais

Classe 2

NÍVEL Vr. Nível

21.2.10 8.571.46

21.2.11 8.670.24

21.2.12 8.770.24

21.2.13 8.87l.4l

Vr. Grat. NÍVEL

5.050.74 21.3.10

5.lii_35 21.3.11

5.172.68 2I.3.12

5.234.75 21.3.13

Classe 3

Vr. Nível Vr. Grat.

9.725.81 5.758.93

9.838,43 5.828.02

9.952.42 5.897.96

[0.067.80 5.968.74

NÍVEL

21.4.10

21.4.11

21.4.12

21.4.13

Classe 4

Vr. Nível

1 l.()41_96

] l.]70.4l
[ l.300.38

l l.43i.93

Vr. Gral.

6.566.39

6.645.18

6.724.92

6.805.63

(ZI — Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Jurídico, Engenheiros, Arquiteto c Geólogo — Nível 4 — De 09 a 13 anos de

Classe 1

exercício

jornada de 20 horas semanais

Classe 2 Classe 3 Classe 4
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NÍVEL Vr.Nivel Vr.Grat. NÍVEL Vr.Nível Vr.Grat. NÍVEL Vr.Níve1 Vr.Grat. NÍVEL

21.1.20 7.758.14 4.054.31 21.2.20 9.581.61 5.050.74 21.3.20 I().877.60 5.758.93 21.4.20

21.1.21 7.913.95 4.139.46 21.2.21 9.692.52 .111.35 21.3.21 [1.004.05 5.828.02 21.4.21

21.1.22 8.073.04 4.226.38 21.2.22 9.804.77 .172.68 213.22 ] 1.132.01 5.897.963 21.422

21.1.23 8.235.45 4.315.14 21.2.23 9.918.36 5.234.75 21.323 1126155 5.968.74 21.4.23

21.1.24 8.401.28 4.405.75 21.2.24 10.()33.31 5.297.57 21.3.24 1 1.392.62 6.040.36 21.4.24

21.1.25 8.570.59 4.498.28 21.2.25 1().l49.66 5.361,15 21.325 1152526 6.112.84 21.4.25

Ui

Ui

(21 — Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Jurídico, Engenheiros. Arquiteto e Geólogo — Nível 5 —

exercício

jornada de 20 horas semanais

Classe 1 Classe 2 Classe 3

NÍVEL Vr.Nível Vr.Grat. NÍVEL Vr.Nivel Vr.Grat. NÍVEL Vr.Nível Vr.Grat. NÍVEL

21.1.30 8.569.00 4.054,31 21.2.30 1().59l.7ó .050. 4 213.30 1102939 575893 21.4.30

21.1.31 8.741.85 4.139.46 21.2.31 10.714.78 .111. 21.3.31 12.169.65 5.828.02 21.4.31

21.1.32 8.918.32 4.226.38 21.2.32 1083932 5.172.68 21.3.32 12.311.59 5.897.96 21.4.32

'JI xl

UI 'wJ Ui

Vr. Nível Vr. Grat.

1235525 6.566.39

12.499_45 6.645.18

1264536 6.724.92

12.793_06 6.805.63

1294251 6.887.29

13.093,75 (3.969.915

Mais de 13 anos (le

Classe 4

Vr. Nível Vr. Grat.

13.668.52 6.566.39

13.828.47 6.645.18

[3.990.35 6.724.92
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21...
21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

9.098,50

928243
9.470.26

9.662.00

9.857.80

10.057.7()

10.261.82

10.470.20
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4.315.14

440575

449828

459273
4.689.19

4.787.65

4.888,21

4.990_86
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212.33

212.34

21.2.35

21.2.36

21.2.37

21.2.38

21.2.39

212.411

1096530
1 1.092.84

1 1.221.219

1 1.352,48

1 1.484.617

1 1.618.40

1 1.753.74

I 1.890.74

5.234.75

5.297.57

5.361.15

5.425.48

5.490.59

5.556.48

5.623.15

5.690.62

21.3.33

21.3.34

21.3.35

21.3.36

21.3.37

21.3.38

21.3.39

21.3.40

12.455.30

12.6()().69

12.747.83

12.896.73

13.()47.44

13.199.92

1335429

13 .5 1 (1.46

5.968.74

6.040.36

6.1 12.84

6.186.19

6.260.44

6.335.56

6.41 1.58

6.488.53

21.4.33

21.4.34

21.4.35

21.4.36

21.4.37

21.4.38

21.4.39

21.4.40

14.154.19

14.319.97

14.487.74

14.657.52

14.829.35

15.(1()3.23

15.179_21

15.357_25

78

6.805.633

6.887.29

6969195

7.053.57

7.138,22

7.223.88

731057

739827
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ANEXOIV

ATIVIDADES GRATIFICADAS

1. ATIVIDADES GRATIFICADAS, REFERENCIA REMUNERATÓRIA, REQUISITOS E QUANTIDADE DE

GRATIFICAÇOES

GABINETE

DENOMINAÇÃO REFERENCIA _ TOTAL DE
, REQUISITOS VINCULAÇAO _

DA ATIVIDADE REM UNERATORIA GRATIFICAÇOES

Curso Superior Completo

ou Técnico: domínio em
Sccretariar & Gabinete da

C—7 inlbrmálica (excel,
.

1

Superintendência Supcrlntcndência
powerpomí, Internet,

outlook. etc.)

CIIclIar 0 Setor de
8

Ensino Médio Completo ou Diretor da Diretoria
C- I

AlIIonarifado Técnico Administrativa
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Cheliar o Setor de
C 8

Ensino Médio Completo ou

Zeladoria Técnico

TOTAL

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES GRATIFICADAS

DENOMINAÇÃO

DA ATIVIDADE

Atendimento direto ao Superintendente:

Diretor da Diretoria

Administrativa

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÓES

Atendimento telefônico e pessoal. para tirar dúvidas. sugestões. reclamações. etc.:

Agendamento de reuniões para Superintendente e Diretores:
Secretariar a

. A _
Tramitação de processos e Ouvtdorias:

Supermtcndencta
Elaboração de documentos como oficios. circulares. portarias. etc.:

Publicação de matérias no DOM e site olicial do Município;

Coordenar o E—SIC (Sistema de Informação ao Cidadão):
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Acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e orientação para a equipe no

desenvolvimento dos trabalhos;

Auxiliar no desenvolvimento de ações e projetos da autarquia;

Acompanhar e preparar reuniões. inclusive com elaboração de atas:

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

Supervisionar a entrega e recepção de materiais. analisar as devoluções e acompanhar seu

arimizenamento:

Supervisionar lançamentos. manipulação e expedição dos produtos da autarquia:

Gerenciar a organização (Io almoxarilado:

Garantir a organização e manutenção dos armazéns de estocagem atraves de sistemas gerenciais e

Cheliar o Setor de demais rotinas:

Almoxarifado . Acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e orientação para a equipe no

desenvolvimento dos trabalhos:

Acompanhar o controle e liberação de materiais e equipamentos do almoxarifado:

Supervisionar emissão de relatórios de consumo e custos dos diversos materiais para os setores da

autarquia;

Acompanhar o controle do estoque mínimo;
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Supervisionar o controle de prazo de validade dos materiais recebidos e entregues para utilização:

Supervisionar a realização de balancetes mensais e anuais para contabilidade:

Supervisionar as solicitações de ordem de compras e serviços com antecedência antes de ocorrer a

falta dos mesmos:

Supervisionar as notas liscais em relação ao pedido realizado e o material que está sendo entregue:

Supervisionar a entrega dos produtos recebidos. identificando os por área:

Supervisionar o armazenamento do material de acordo com o subgrupo. acompanhando a saída dos

materiais em estoque:

Acompanhar a prestação de contas para AUDliSP:

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

Supervisiormr a rotina de conservação e limpeza do prédio:

Acompanhar a compra de materiais. cotações e demais tarefas administrativas:

_
Acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e orientação para a equipe no

Cheirar o Setor de
desenvolvimento dos trabalhos:

Zeladoria
Acompanhar a manutenção preventiva dos veículos da Autarquia. zelando pela regularidade dos

mesmos. inclusive. em relação a pagamentos de seguros e documentações:

Gerenciar a manutenção preventiva e corretiva do imóvel:
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Supervisionar os serviços de manutenção. construções e reformas:

Acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e orientação para a equipe no

desenvolvimento dos trabalhos:

Supervisionar a contratação de serviços de terceiros para consertos em geral. mediante avaliação

técnica. pesquisa mercado e análise da relação custo e benefício:

Supervisionar o recebimento e inspeção de materiais para manutenção. assegurando sua

conformidade com as especiticações:

Elaborar inspeções. procedimentos. planos de manutenções preventivas. levantamento de

pendência;

Solicitar compras e cotação:

Supervisionar os agentes de segurança. empresa de limpeza. paisagismo. sistemas de segurança e

O ,_.Ç

Acompanhar os processos de renovações e novas solicitações de alvarás de funcionamento:

lixercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.
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ANEXO V

ATRIBUIÇOES DE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

l. CARGOS EFETIVOS

TABELA ]

04 - AGENTE DE SEGURANÇA

AGENTE DE SEGURANÇA

Quantidade 4 Nível de Ingresso 04.1.01

Descrição Sintética

Realizam & vigilância dos próprios municipais percorrendo e inspecionando suas

dependências. para evitar incêndios. roubos. entrada de pessoas estranhas e outras

anormalidades.

Atribuições Típicas

Vigilância dos próprios municipais:

inspeção das dependências dos próprios municipais;

Zcia pela segurança das pessoas e do patrimônio.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 40 (quarenta) horas semanais em escala de 12x36 hs

Requisitos Ensino Fundamental Completo

Experiência Desnecessária
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TABELA 2

ll - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Quantidade 3 Nível de Ingresso l 1.1.01

Descrição Sintética

Realiza tarefas de caráter geral. relativas ao atendimento de pacientes

odontológicos.

Atribuições Típicas

Higienização bucal;

instrumentação e manipulação de materiais odontológicos;

Manutenção de equipamentos dentários:

Procedimentos compatíveis com sua habilitação e registro profissional, sob

supervisão competente.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Publico

Jornada de Trabalho 30 (trinta) horas semanais

Requisitos Ensino Médio Completo. Registro no

Conselho Regional de Odontologia — Auxiliar

de Saúde Bucal ou equivalente

Experiência Desnecessária
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TABELA 3

ll - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade 25 Nível de Ingresso 11.1 .01

Descrição Sintética

Atuam na execução de tarefas da área administrativa. simples ou complexas.

envolvendo desde controles. conferências. triagens. encaminhamentos. recepção

e entrega de materiais. ate atendimentos especializados. elaboração de cálculos.

relatorios. planilhas. documentos e informações de natureza específica sobre

assuntos próprios das áreas em que estão vinculados. Auxiliar nos serviços

internos e externos de apoio aos trabalhos burocráticos. controle de

correspondências. protocolo e serviços de organização administrativa

encaminhando memorandos e ordens de serviços às unidades do SASSOM.

Atribuições Típicas

Proceder ao atendimento das pessoas que procuram seu setor e seu

encaminhamento as repartições devidas;

Atender telefonemas. anotando os recados ou dando ciência aos

interessados:

Proceder arquivamento de prontuários. quando for o caso. e atendimento ao

publico e agendamento vinculado ao setor;

Fazer a distribuição de correspondência:

Manusear sistema operacional de microcomputador digitando textos e

planilhas em apoio aos serviços especílicos e inerentes a atividade

administrativa. auxiliando as respectivas chefias:

Eletivar protocolo. abertura de processos e procedimentos administrativos.

registrando atos e se fazendo acompanhar do trâmite do mesmo. arquivando e

fazendo respectivas anotações nos autos dos respectivos processos:
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Executar serviços internos e externos. encaminhando documentos.

mensagens. memorandos e ordens de serviço. auxiliando no controle de

&

protocolo destes documentos:

Preencher documentos simples de baixa complexidade e responsabilidade:

Preparar cópias de documentos para unidades internas ou repartições

públicas e ou entidades privadas:

Conservar máquinas e equipamentos de escritórios. sob sua

responsabilidade:

Controlar estoques de material de escritório da unidade:

Prestar informações sobre andamento e posição de processo;

Entregar documentos. convocações. correspondências. avisos. circulares.

convites etc.:

Preencher guias de encaminhamentos recolhimentos e outros:

Alet'ir' documentos. seguindo padrões determinados:

Executar serviços burocráticos internos de interesse da unidade:

Executar outras tarefas correlatas ou afins. de acordo com instruções ou

determinações da chefia.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 40 (quarenta) horas semanais

Requisitos Ensino Médio Completo

Experiência Desneeessaria
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TABELA 4

Il - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Quantidade 3 Nível de Ingresso ll.l.Ol
Descrição Sintética

Executam tarefas na área de enfermagem. em conformidade com sua habilitação

profissional, atendendo as necessidades da unidade e dos usuários atraves da

realização de procedimentos de enfermagem especializados. ou de rotina. sob

supervisão competente.

Atribuições Típicas

Executar tarefas na área de enfermagem de acordo com as necessidades da

unidade e dos respectivos usuários:

Realizar procedimentos de enfermagem. especializados e de rotina. sob

supervisão;

Auxiliar os demais profissionais da saúde em atividades afins.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 30 (trinta) horas semanais

Requisitos Ensino Médio Completo e Registro no Conselho

Regional de Enfermagem - Auxiliar de Enfermagem

Experiência Desnecessária
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TABELA 5

15 - NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO

Quantidade 3 Nível de Ingresso 15.1.01

Descrição Sintética

Planejam. organizam, supervisionam e executam os serviços de enfermagem, nos

termos estabelecidos para sua competência profissional. em unidades do

Município, além de participar da elaboração de programas de saúde pública.

Atribuições Típicas

Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da

instituição de saúde pública e chefia de serviço da unidade de enfermagem:

Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades

técnicas:

Planejamento. organização. coordenação. execução e avaliação dos serviços

de assistência de enfermagem: consultoria. auditoria e emissão de parecer sobre

matéria de enfermagem:

Consulta de enfermagem; cuidados diretos de enfermagem a pacientes

graves com risco de vida:

Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas:

Participação no planejamento execução e avaliação da programação de

saúde:

Participação na elaboração. execução c avaliação dos planos assistenciais

de saúde;

Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e

em rotina aprovada pela instituição de saúde:

Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de

internação:
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Prevenção e controle sistemático de doenças transmissíveis em geral;

Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à

clientela a assistência da enfermagem:

Assistência de enfermagem a gestante. parturiente e puéi'pera:

Educação visando à melhoria de saúde da população.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Curso Superior Completo e Registro Profissional na

forma da Lei

Experiência Desnecessária

TABELA 6

15 — NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL

Quantidade 4 Nível de Ingresso 15.1 .01

Descrição Sintética

comunidade.

Elaboram e executam programas de assistência e apoio a grupos

específicos de pessoas. visando seu desenvolvimento e integração na

Atribuições Típicas

Assistência Social;

Elaborar. implementar. avaliar. coordenar e/ou executar planos.

projetos, programas, serviços e orçamentos no âmbito de atuação da

Planejar. organizar e administrar beneficios e serviços sociais:

Atuar na Acolhida. escuta qualilicada. oferta de informações e
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orientações:

Elaborar e/ou participar do Plano de Acompanhamento Individual

e/ou Familiar (PIA/PAF):

Realizar o acompanhamento por meio de metodologias e técnicas

individuais e coletivas que contemplem as demandas identificadas:

Realizar visitas domiciliares e institucionais:

Realizar encaminhamentos monitorados para a rede

socioassistenciaL demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de

direitos:

Operacionalização de sistema de informação registro de ações e

planejamento das atividades a serem desenvolvidas: Trabalho em equipe

interdisciplinar:

Participar de capacitação continuada:

Executar outras atribuições congêneres inerentes ao respectivo cargo.

ESPECIFICACOES

Forma de Efetivo por Concurso Público

Provimento

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Curso Superior Completo e Registro Profissional

na forma da Lei

Experiência Desnecessária
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TABELA 7

17 - NÍVEL SUPERIOR - MÉDICOS

MEDICO CLINICO GERAL

Quantidade Nível de Ingresso 17.1.01

Descrição Sintética

Realizam consultas e atendimentos médicos na área de Clínica Médica.

Atribuições Típicas

Realizam consultas e atendimentos médico:

EXQC utam tratam CIIÍOS'.

lmplementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais

quanto coletivas;

Coordenam programas e serviços em saúde:

Efetuam perícias. auditorias e sindicâncias médicas:

Elaboram documentos;

Difundem conhecimentos da área médica.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Curso Superior Completo e Registro Profissional na

forma da Lei

Experiência Desnecessária

TABELA 8

18 — NÍVEL SUPERIOR — CIRURGIAO DENTISTA

CIRURGIAO DENTISTA

fls. 99/219



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Quantidade 2 Nível de Ingresso 18.1.01

Descrição Sintética

Prestam assistência odontológica em unidades municipais. bem como planeiam. realizam c

avaliam programas de saúde pública.

Atribuições Típicas

Executar as atividades de planejamento, supervisão. coordenação. organização

formulação. elaboração e execução de trabalhos relativos a diagnóstico, prognóstico e

tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca e região maxilofacial, utilizando

processos laboratoriais. radiográficos, citológicos e instrumentos adequados, para manter ou

recuperar a saúde bucal, prestar assistência odontológica à população. segundo as diretrizes e

protocolos das áreas pertinentes. fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a

consecução dessas atividades;

Responsabilizar—se pela coordenação de equipes e por função de direção.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Curso Superior Completo e Registro Profissional na forma

da Lei

Experiência Desnecessária

TABELA 9

21 - NÍVEL SUPERIOR - PROCURADOR JURÍDICO, ENGENHEIROS,

ARQUITETOS E GEÓLOGO

PROCURADOR JURÍDICO

Quantidade ] Nível de ingresso 21.1.00

Descrição Sintética
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Prestam assistência em assuntos de natureza jurídica. bem como atuam na

representação judicial e extrajudicial.

Atribuições Típicas

Atuar como representante em juízo. ativa e passivamente. e promover a

defesa do ente em todas e quaisquer ações:

Promover a cobrançajudicial e extrajudicial de dívida ativa e dos demais:

Elaborar informações a serem prestadas em mandados de segurança ou

mandados de injunção:

Emitir parecer sobre matérias relacionadas com processos judiciais:

Apreciar previamente os processos de licitação. as minutas de contratos.

convênios. acordos e demais atos:

Exarar pareceres em processos administrativos:

Apreciar todo e qualquer ato que implique alienação do patrimônio. bem

como outros atos de cessão permitidas pela legislação;

Fornecer subsídios em assuntos jurídicos e desempenhar outras funções

correlatas.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Ensino Superior completo e Registro Profissional na

forma da Lei

Experiência Desnecessária
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2. CARGOS COMISSIONADOS

TABELA ]

DIRETOR SUPERINTENTENDE ADJUNTO

Quantidade 1 Referência F—3S

Descrição Sintética

Exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são

subordinadas. respondendo por todas as incumbências atribuídas para a

D irctoria.

Atribuições Típicas

supervisionar assuntos técnicos. administrativos e jurídicos quando

solicitado pelo Diretor Superintendente;

supervisionar a elaboração de olicios. contratos. editais de licitações.

credenciamentos e concursos publicos:

supervisionar processos administrativos de inclusão e exclusão de

beneliciários:

supervisionar processos administrativos de sindicâncias e processos

disciplinares:

prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento dos

trabalhos:

coordenar as atividades referente a ouvidoria quando solicitado:

coordenar demais atividades inerentes ao cargo no interesse da Autarquia;

supervisionar medidas judiciais e extrajudiciais de interesse da Autarquia;

acompanhar processos junto ao Tribunal de Contas:

assessorar o superintendente em questões administrativas e jurídicas de

interesse da Autarquia:
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exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Comissionado. de livre nomeação e exoneração pelo

Prefeito Municipal

Jornada de Trabalho Disponibilidade

Requisitos Ensino Superior Completo

Experiência Desnecessária

TABELA 2

DIRETOR

Quantidade 4 Referência F-3S

Descrição Sintética

Exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são

subordinadas. respondendo por todas as incumbências atribuídas para a

Diretoria.

Atribuições Típicas

Organização do expediente da própria unidade administrativa que dirige,

respondendo por todas as incumbências atribuídas para à esta;

Direção superior das atividades dos órgãos sob os quais exerce comando

mediato e que estão hierarquicamente abaixo na estrutura administrativa.

observando as metas. objetivos e diretrizes estabelecidas por superior

hierárquico:

Distribuição das tarefas entre subordinados. controlando os prazos para a

sua execução:

Cumprimento e determinação do cumprimento de ordens superiores:

Indicação. ao superior hierárquico. de servidores para ocuparem as funções
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de confiança que lhe são subordinadas:

Avocação, de modo geral ou em casos especiais. de atribuições ou

competências de unidades ou de servidores públicos que lhe são subordinados;

Organização. propositura. adoção de providencias de implementação e

fiscalização do cumprimento de programas de trabalho de unidades que lhe são

subordinadas. levando em consideração e aprovação de eventuais superiores

hierárquicos:

Prestação. a superiores hierárquicos. de informações ou esclarecimentos

sobre os assuntos de sua alçada ou assuntos que devam subir a consideração

superior;

Adoção das medidas necessárias para o desempenho eliciente dos serviços

sob a sua chefia. propondo ao superior hierárquico imediato as que não sejam de

sua alçada;

Prolação de despachos decisórios em assuntos de sua alçada. e

interlocutórios naqueles cuja decisão está fora de sua alçada;

Pesquisa., estudo e proposta de meios para tornar mais eficiente e racional a

execução dos serviços ligados à unidade administrativa sob o seu comando:

Articulação com as demais unidades administrativas dentro e fora da

entidade. de modo a garantir o bom funcionamento dos serviços:

Executar outras tarefas correlatas ou afins. de acordo com instruções ou

determinações da chefia.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Comissionado. de livre nomeação e exoneração pelo

Prefeito Municipal

Jornada de Trabalho Disponibilidade

Requisitos Ensino Superior Completo

Experiência Desnecessária
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TABELA 3

CHEFE DE DIVISÃO

Quantidade 1 [ Referência c_3>:=

Descrição Sintética

Supervisionar. coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

Atribuições Típicas

Direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são

subordinadas. respondendo por todas as incumbências atribuídas para a Divisão:

Distribuição das tarefas entre subordinados. controlando os prazos para a

sua execução;

Cumprimento e determinação do cumprimento de ordens superiores;

Avocação. de modo geral ou em casos especiais. de atribuições ou

competências de unidades ou de servidores públicos que lhe são subordinados;

Organização. propositura. adoção de providencias de implementação e

fiscalização do cumprimento de programas de trabalho de unidades que lhe são

subordinadas. levando em consideração e aprovação de eventuais superiores

hierárquicos:

Prestação. a eventuais superiores hierárquicos de informações ou

esclarecimentos sobre os assuntos de sua competência;

Adoção das medidas necessárias para o desempenho eliciente dos serviços

sob a sua ehelia. propondo ao superior hierárquico imediato as que não sejam de

sua alçada:

Prolação de despachos decisórios em assuntos de sua alçada. e

interlocutórios naqueles cuja decisão está fora de sua alçada:

Pesquisa. estudo e proposta de meios para tornar mais eliciente e racional a

execução dos serviços ligados a unidade administrativa sob o seu comando:
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Articulação com as demais unidades administrativas dentro e fora da

unidade. de modo a garantir o bom funcionamento dos serviços;

Realização periódica de reuniões com os subordinados. a lim de discutir

assuntos de interesse à unidade administrativa sob o seu comando:

Autorização de movimentação de pessoal da unidade administrativa sob o

seu comando, bem como abono de faltas e atrasos. nos termos do Estatuto e

legislações pertinentes. providenciando a comunicação imediata a unidade

administrativa responsavel pelo quadro de pessoal:

Aplicação de penas disciplinares aos subordinados que se desviem da boa

conduta. nos termos da legislação pertinente bem como promover observações

positivas aos subordinados que tiverem bom desempenho no exercício das

atividades e atribuições:

Organização e proposta de escala de férias aos subordinados. bem como

consideração e aprovação da proposta de escala feita por superior hierárquico:

Controle. liscalização. requisição e/ou autorização de requisição do

material necessário ao bom funcionamento da unidade administrativa sob a qual

exerce comando:

Fornecimento de certidões e atestados referentes aos assuntos da unidade

administrativa sob a qual exerce comando. sempre que solicitados por munícipes

ou interessados;

Inserção de assinatura. visto e/ou ciência em documentos emitidos ou

preparados pela unidade administrativa sob o seu comando. encaminhando-os.

quando for o caso. para a aprovação por superior hierárquico:

Proposta. ao superior hierárquico. de aplicação de programas de

aperfeiçoamento em servidores públicos que lhe são subordinados:

Elaboração anual de relatório das atividades executadas pela unidade

administrativa sob o seu comando encaminhando-o ao seu superior hierárquico:

Propor. ao superior hierárquico, a instauração de sindicâncias ou inquéritos
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administrativos sobre eventuais irregularidades verificadas na unidade

administrativa sob o seu comando;

Promoção do atendimento de pessoas que procurarem a unidade para tratar

de assuntos de sua alçada:

Execução de tarefas determinadas por superior hierárquico.

Verificação e cumprimento da legislação pertinente. normas. regulamentos.

regimentos. procedimentos:

Comunicação de informações ou fatos relevantes. que repercutem ou

influenciam de qualquer forma a Superintendência. imediatamente após ter tido

conhecimento ou suspeita:

Adoção de comportamento pessoal e profissional. público e privado.

compatível com a moralidade administrativa e com os bons costumes. as boas

práticas e a boa conduta;

Execução de quaisquer tarefas. ordinárias ou extraordinárias. periódicas

e/ou não periódicas. que envolvam ou estejam direta ou indiretamente

relacionadas ao desempenho do cargo ou função:

Executar outras tarefas correlatas ou alins. de acordo com instruções ou

determinações da chelia.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Comissionado. de livre nomeação e exoneração pelo

Diretor Superintendente.

Jornada de Trabalho Disponibilidade

Requisitos Ensino Superior Completo

Experiência Desnecessaria

* O cargo de Chefe da Divisão do Centro de Informática. em razão de suas

atribuições. tem referencia reimmeratoria C -2.

TABELA 4
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CHEFE DA AUDITORIA MÉDICO-HOSPITALAR

Quantidade 1 Referência C

Descrição Sintética

Supervisionar. coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

Atribuições Típicas

Gerir equipe de dentistas e auxiliares odontológicos e agentes

administrativos subordinados:

Planejar e gerir as áreas de atenção a saude domiciliar. medicina preventiva

no gerenciamento de clientes portadores de doenças crônicas. atraves da

avaliação de riscos epidemiológicos:

Integrar diferentes áreas e recursos próprios visando aculturar o modelo e a

pratica do autocuidado. de hábitos de vida saudáveis e consequente satisfação e

fidelização dos clientes. alinhados às novas demandas de mercado:

Gerenciar equipe de médicos e enfermeiros auditores:

Gerenciar o correto processo de liberação de exames e procedimentos

médicos hospitalares;

Prestar assistência na análise e liberação de procedimentos ou materiais e

medicamentos de alto custo:

Elaborar pareceres e protocolos técnicos para suporte aos departamentos

jurídico e ouvidoria:

Acompanhar os resultados e indicadores. prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

Realizar auditoria concorrente junto aos serviços credenciados a Autarquia:

Atuar como Gestor dos contratos instituídos entre a Autarquia e

Credenciados:

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

ESPECIFICAÇÓES

lOl
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Forma de Provimento Comissionado. de livre nomeação e exoneração pelo

Diretor Superintendente.

Jornada de Trabalho Disponibilidade

Requisitos Ensino Superior Completo em Medicina. registro ativo

no Conselho Regional de Medicina (CRM) e pós—

graduação na área de auditoria

Experiência Desnecessária
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ANEXO Vll
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES
Tabela para contribuição de dependente indireto - SASSOM |
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Camara Municipal de Ribeirão Preto

(Prefeitura
Municiipa—Iyde

Ribeirê ""m" iiiiliiiiiilim
Estado de São Paulo g'ºtººº'º Gerªl nº 20005/2022

_ A . Data:Gabmete do Prefetto 06/10/2022"Hº'àf'º- 1045

Ribeirão Preto. (> de outubro de 2022.

Of. n." 2.217/2022-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente & “nulidade de encaminhar a
Vossa Excelência para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo. o incluso

Projeto de Lei Complementar que: “DISPÓE SOBRE A ESTRUTURA
JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA A

SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO - SASSOM,
REGULAMENTA E DEFINE SEGURADOS E DEPENDENTES E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 105 laudas. justificando-se
propositura pelas razões que adiante seguem.
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O projeto de lei complementar tem por objetivo

dispor sobre a estrutura jurídica e administrativa do Serviço de Assistência à

Saúde dos Municipiários de Ribeirão Preto - SASSOM. bem como regulamentar

e definir os segurados e os dependentes.

O projeto de lei complementar mantém o

Auxilio Nutricional que gera um custo anual para a Autarquia em torno de 1

milhão e 400 mil reais. Seu reajuste e' vinculado. por lei. ao do servidor

municipal. sendo destinado aos aposentados (466) e pensionistas (209) que

recebem até R$ 2.235,79. não há nenhum servidor da ativa recebendo o auxilio

nutricional. Acrescentamos que por ser um auxílio social entendemos que 0 valor

deve ser custeado. mediante recursos de transferência própria da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto para o SASSOM.

O projeto de lei complementar indica que os

beneficios obrigatórios poderão ser prestados pelo SASSOM ou por terceiros. por

meio de convênio. licitação e credenciamento aos segurados e seus dependentes.

regularmente inscritos após o cumprimento das carências estipuladas. que a

assistência pode ser parcial ou total. levando-se sempre em consideração às

disponibilidades financeira do SASSOM e resoluções baixadas por sua Diretoria.

O projeto de lei complementar visa. ainda.

indicar os dependentes diretos e indiretos como já previstos na Lei

Complementar nº 441. de 1994. e atualiza a condição do cônjuge que terá a

condição de dependente direto se 0 beneficiário não perceber seus vencimentos

acima de R$ 5.0000.00 (cinco mil reais). se () companheirota) não dispuser de

atendimento/procedimento de atenção à saúde oferecido por outra instituição

privada. não tenha renda superior ate' um salário-mínimo vigente e tenha vida em

comum com o beneliciário há 3 (três) anos consecutivos e dependente indireto

mediante pagamento do valor previsto na tabela para contribuição de dependent
indireto do SASSOM e nas condições previstas neste projeto de lei.

Aos dependentes serão aplicados os

períodos de carência indicados aos segurados.
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A contribuição dos dependentes de servidores

com salários superiores a R$ 5.000_OO (cinco mil reais). que hoje são isentos.

com contribuição através da tabela atual para dependentes indiretos. trará um

aumento de arrecadação de R$ 37897837 (trezentos e setenta e oito mil e

novecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos). contudo o impacto

tende a ser maior vez que seus atendimentos serão custeados por suas

contribuições. ou seja. a tabela será reajustada sempre em razão de analise do

custo assistencial.

BASE DE CONTRIBUIÇÃO AUMA DE R$ 5.000,00

epe dentes com base de cor

Os quadros do SASSOM incluem hoje

aproximadamente 4.959 dependentes totalmente isentos de pagamento. ou seja,

não recolhem absolutamente nada para usufruir dos atendimentos junto a

Autarquia, contudo geram um custo médio mensal de R$ 989.479,95.

Com a diminuição dos valores arrecadados

tornou-se inviável para a Autarquia a manutenção em seus quadros de um

número tão alto de beneficiários que não contribuam.

Dessa forma. faz-se necessário uma revisão

imediata da condição de dependência direta.

Os servidores poderão formalmente requerem a

sua exclusão dos quadros SASSOM. porem não será permitido o seu reingresso.

Quanto as alíquotas de contribuição. o projeto de

lei complementar sugere a alteração das aliquotas de contribuição de seus

segurados titulares ativos. na razão de 6% (seis por cento). dos totais d

remuneração ou proventos; contribuição mensal dos inativos. na razão de 6

(seis por cento) do total dos seus proventos: contribuição mensal

beneficiários pensionista. na razão de 9% (nove por cento) do

,,
_)
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proventos: contribuição mensal de seus segurados ocupantes de cargos de

provimento em comissão. na razão de 9% (nove por cento) do total da

remuneração. enquanto estiver no exercicio do cargo: contribuição mensal

patronal da administração Direta e Indireta na razão de 7% (sete por cento) por

cada servidor regido pelo regime estatutário. ativo e que contribua para a

Autarquia.

A alteração da alíquota de contribuição dos

aposentados e dos pensionistas têm por finalidade impactar o mínimo possível a

remuneração destes beneficiários. priorizando a assistência. visto que a

arrecadação gerada, já com a previsão de aumento da alíquota. cobrirá apenas

25% do déficit mensal referente ao custo destes bcncticiários. destacando que os

pensionistas e os aposentados tem a redução dos valores recolhidos. pois dcixa de

existir a contribuição patronal. contudo encontram-se em uma faixa etária onde

os custos aumentam consideravclmcntc.

No quadro abaixo podemos observar que a

aplicação dos reajustes sugeridos trará um aumento de receita de R$ 323.891,22.

contudo ainda e' insuficiente para cobrir o delicit entre a contribuição e o custo

médio dos aposentados e pensionistas. cuja somatória da diferença mensal é

atualmente de -R$ 1.248.591,74.

IMPACÍO FINANCEIRO APOSENTADOS

; "156: (CP realm
Aumento de receita

IMPACTO FINANCEIRO DGS PENSIONISTAS

Aumento de receita

AUMENTO TOTAL DA RECEITA MENSAL

Tabela aposentados e pensionistas
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DIFERENÇA CUSTO )(
CATEGORIA UANTIDADE CONTRIBUI ÃO MENSAL CUSTO MÉDIO MENSAL NQ ç

CONTRIBUIÇAO

AFJOSENTADOS 4192 R5 =<5 rss gears/3152
DERSZOMSTAS 1199 R$ R$ zig,

TOTAL 5391 R$ R$ R$

A título de receita do SASSOM. previstas no

projeto de lei complementar_ bem como a inclusão do repasse integral pela

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto dos valores previstos para pagamento do

auxílio nutricional, instituido Lei Complementar nº 2.359. de 2009. vez que se

trata de um beneficio sem relação com os serviços de assistência médica e

odontológica prestadas pela Autarquia. O quadro abaixo demonstra o impacto

financeiro com as alterações sugeridas.

IMPACTO FINANCEIRO APOSENTADOS

it: ':vwç o mensaí atuaà
osaã com (QSJLJS

Aumento de receita
Contribuaça

IMPACTO FINANCEIRO PATRONAL E TITULARES ATIVOS
itrêbtuçãa de ativos atuai: vie R$ ..

— R$ 255.943,05"C animação me armas com aâíer'ação para é
Contribu »

EJB'íI'CH'i

Contrubmç o patron
Aumento de receita

'Éuslmente :_ lº' “02,61.
com alterar; o geral-7%

IMPACTO FINANCEIRO DOS DEPENDENTES DIRETOS ACIMA DE 18 ANOS
BASE DE CONTRIBUIÇÃO ACIMA DE R$ 5.000,00

de encenres com base de contrubuição até R$ 5130030'thle oir—

ndente; com base de con
m JUâÇãO mensal com isenção para mas»; ate R$ 5.080,00

ºagamenzo mensa!

AUMENTO TOTAL DA RECEITA MENSAL - SEM ISENÇÓES

geral do SASSOM. do projeto de lei complementar. corrige a Lei Complementar

UI
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nº 3.079, de 2021. no que diz respeito a jornada de trabalho e o grau de

escolaridade exigidos para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar

Bucal de forma incongruente com os requisitos exigidos para os cargos., bem

como não observou a exigência de Registro Ativo no Conselho de Classe. As

funções não podem ser exercidas sem os mesmos.

E, ainda. para que haja paridade com a carga
horária dos agentes de segurança do SASSOM com aqueles que prestam serviço

junto a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto faz-se necessário adequar a

jornada de trabalho dos mesmos passando de 8 horas diárias para jornada de

le36.
[5 lvl ' C*

l

l

a

l

.

.
«

l

l

.

:

l

i

l

.

l

Finalizando o projeto de lei complementar

autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a antecipar o pagamento de

parcelas da dívida consolidada referente às contribuições patronais não pagas no

período de 1996 a 2004. prevista e nos termos da Lei Complementar nº 2.325.

de 2008, totalizando um valor de até R$ 8.000.000.00 (oito milhões de reais).

ACOMPANHAMENTO DIVIDA FUNDADA - LEI COMPL. 2325/2008

MES TOTAL PARCELAS DÍVIDA PARCELAS
REFERENCIA PAGO PAGAS RESTANTE PENDENTES

dez/22 2686124036 18] 1203043276 59
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Expostas. dessa forma. as razões que justificam
a propositura. aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre

Legislativo. nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

Sem outro particular. aproveitamos a

oportunidade para reiterar a Vossa Excelência. os protestos de alto apreço e

distinta consideração. subsorevemo-nos.

Atenciosamente.

OGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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REQUERIMENTO DESPACHO

Nº. 007496 o
Ê

URGÊNCIA  ESPETÍAL PARA O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 48/2022 QUE DISPÕE SOBRE A
ESTRUTURA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE
RIBEIRÃO PRETO - SASSOM, REGULAMENTA E DEFINE
SEGURADOS E DEPENDENTES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO a necessidade premente da aprovação desta
propositura, face ao interesse público manifesto no conteúdo da matéria e a
necessidade de urgente adequação para autarquia,

'
REQUEREMOS.

na forma regimental, seja concedida URGÊNCIA
ESPECIAL para O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº48/2022,
QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA
DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE
RIBEIRÃO PRETO - SASSOM, REGULAMENTA E DEFINE SEGURADOS
E DEPENDENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. com fundamento no
Artigo 147, 1 do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2022.

APROVADO
74ª Sessão Ordinária - 25/10/2022
ALESSANDRO MARACA 
Presidente

APROVADO
74ª Sessão Ordinária - 25/10/2022
ALESSANDRO MARACA 
Presidente
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PROJETODE LEICOMPLEMENTAR g;, 3? , ;

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR ACORDO COM O

CONSÓRCIO PROURBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

Art. lº. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a celebrar acordo com o

Art. 2ª.

Consórcio PrOUrbano. concessionário responsável pela Exploração e

Prestação de Serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros na

Cidade de Ribeirão Preto nos teimose condições definidos nesta lei.

São condições do acordo que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e o

Consórcio Próurbano promovam uma ampla revisão contratual. que deverá

observar os principios. conceitos. diretrizes e objetivos da Lei Federal nº

12.587. de 3 de janeiro de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana).

e ocorrer conforme rito previsto neste artigo. buscando otimizar o serviço.

diminuir os custos. racionalizar linhas e prestar de forma mais adequada o

serviço a população de Ribeirão Preto. que contemplará obrigatoriamente

os seguintes temas. entre outros:

| - reorganização. redimensionamento e demais adequações necessárias à

Rede Integrada do Transporte Municipal em função da implantação dos

corredores estruturais de transporte em construção e previstos no Programa

Ribeirão Mobilidade. contemplando-se especialmente os seguintes itens:

a) revisão das dimensões. das caracteristicase da capacidade dos ônibus

a serem incorporados à frota:

b) obrigatoriedade na aquisição de ônibus dotados de ar—eondicionado,

wi—ti, conexão USB e preferencialmente suspensão pneumática. dev

ser trocada completamente a frota ate' 2024. tendo início em 2023;

7del3
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c) padronização da liªota e revisão do tempo de vida útil para cada tipo de

ônibus:

(1) revisão das obrigações contratuais. inclusive em termos de

cronograma a luz da nova realidade do sistema de transporte público

municipal:

II - avaliação de outras formas de financiamento do serviço e ajuste de

critérios econômicos do contrato. incluindo:

2) receitas extratarifárias:

b) instituição de subsídio direto. sendo devida a definição de sua

metodologia, prazo e condições de pagamento:

c) revisão da fórmula de reajuste.

lll - instituição de uma nova matriz de riscos. com delinição mais detalhada

das áreas atribuídas a cada parte. bem como instituição de um novo

procedimento de revisão contratual. com a fixação de revisão ordinária c

extraordinária do contrato;

IV - implantação do Sistema de Avaliação da Qualidade do serviço de

transporte coletivo:

V — inclusão de prazo de validadc para os creditos eletrônicos adquiridos

para o pagamento da tarifa; e

VI - implantação de mecanismos dc apuração e de controle dos preços dos

insumos que compõe os custos do sistema de transporte.

âlº. A revisão do Contrato de Concessão (nº 97/2012) ocorrerá em reuni es

ordinárias realizadas entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão P

Consórcio Próurbano.

v 8del3
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êZº. Serão indicados técnicos especializados para acompanhamento da

revisão do contrato. devendo. no minimo. haver a indicação de um pelo

Município e outro pelo Consórcio Próurbanor buscando encontrar a solução

mais adequada para o sistema de transporte coletivo de passageiros por
ônibus.

É condição do acordo que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e o

Consórcio Próurbano nada mais requeiram. por qualquer via e a qualquer

tempo. incluindo administrativa ou judicial. qualquer descumprimento

contratual ocorrido desde a assinatura do Contrato de Concessão (nº

97/2012) ate' o cumprimento das condições de eficácia e demais obrigações

assumidas no bojo do acordo.

Cumprido o acordo. a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e o Consórcio

Próurbano desistirão das ações judiciais relativas ao Contrato de Concessão

(nº 97/2012), renunciando expressamente a quaisquer direitos pecuniários

referentes ao objeto do acordo.

ª lº. Em especial. o Consórcio Próurbano deverá desistir das seguintes

ações judiciais:

1— Processo n. 1015036.07.2020.8.26.0506. perante a 2" Vara da Fazenda

Pública de Ribeirão Preto. sendo autor () CONSÓRCIO PRÓURBANO e

re'us a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e

TRANSERP; e

ll
[[ - Processo n. 1008346-9820168.26.0506. perante a líl

1éara
a

Fazenda Pública de Ribeirão Preto. sendo autor o CONSÓRCIO

9del3
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PRÓURBANO e réus a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO 6 a TRANSERP.

& 2ª. Em especial. as empresas RÁPIDO D'OESTE LTDA. e TRANSCORP

TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA. deverão desistir das seguintes ações

judiciais:

I - Processo n. 1036408222014.8.260506. perante a 2ª Vara da Fazenda

Pública de Ribeirão Preto. sendo autores & RAPIDO D'OESTE LTDA.. a

TRANSCORP TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA. e a TURB

TRANSPORTE URBANO S/A.. e réus a PREFEITURA MUNICIPAL

DE RIBEIRÃO PRETO e & TRANSERP:

II - Processo n. 1009123-83.2016.8.26.0506. perante a I” Vara da

Fazenda Pública de Ribeirão Preto, sendo autores & RÁPIDO D'OESTE

LTDA., a TRANSCORP TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA. e a

TURB TRANSPORTE URBANO S/A.. e réus :) PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e a TRANSERP: e

III — Processo n. IO12609-7ó.2016.8.26.0506. perante a 1" Vara da

Fazenda Pública de Ribeirão Preto. sendo autora a TURB

TRANSPORTE URBANO S/A. e réus a PREFEITURA MUNICIPAL

DE RIBEIRÃO PRETO e a TRANSERP.

% 3“. O Consórcio Próurbano arcará com os honorários advocatícios de us

advogados e as custas finais. se houver.
ÁQO

y)“

54“. Celebrado o acordo. o Consórcio Próurbano se limitará solicitar a

suspensão das ações. sendo devida a tormalização de sua desistência e_ com

IOdeI3
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isso. solicitada a sua extinção. somente após cumpridas o cronograma de

pagamento. conforme definido.

55“. A Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto e a TRANSERP ficam

expressamente autorizadas a renunciar ao direito de receber qualquer valor

vencido ou vincendo a título de Tarifa de Gerenciamento e Fiscalização do

Transporte Coletivo Urbano de Ribeirão Preto.

Art. 5”. A Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto juntará cópia da presente lei e do

acordo e arquivará os seguintes processos administrativos sancionatórios.

devendo. para tanto_ constar de cada um deles renúncia por parte do Poder

Público quanto a matéria. não podendo o mérito ser rediscutido em

momento futuro:

[ - Processo Administrativo nº 2020 006125 5. que versa sobre a idade

máxima da frota:

ll - Processo Administrativo nº 2020 006136 0. que versa sobre os abrigos

nos pontos de parada:

III - Processo Administrativo nª“ 2020 01 1990 5. que versa sobre a

contratação do seguro de responsabilidade civil:

IV - Processo Administrativo nº 2020 015368 3:

V - Processo Administrativo nº 2021 015295 4;

VI - Processo Administrativo nº 2021 015353 5;

VII — Processo Administrativo nº 2021 015294 6: e

VIII — Processo Administrativo nº 2022 800126 5.

Parágrafo único. Deverão ser extintos também nos mesmos termos indicado no

caput. todos os processos administrativos. ja instaurados ou a s

instaurados. decorrentes de autuações que se refiram a fatos a cºlin“ 's a

ocorrência do disposto no art. 30 desta lei.

11de13
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Art. 6". Sem prejuízo do disposto no art. 2“. inciso V. o saldo apurado na data de

promulgação desta lei. de créditos eletrônicos adquiridos pelos usuários e

não utilizados para o pagamento da tarifa de ônibus. terá validade de 1 (um)

ano. e. após esse período não mais poderá ser utilizado para o pagamento

da tarifa de ônibus. sendo revertido ao Consorcio Próurbano como parte de

suas receitas e computado no presente exercicio.

% lº. A validade de 1 (ano) ano prevista no caput passará a contar 30

(trinta) dias após a promulgação desta lei. prazo para que a Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto e o Consórcio Próurbano deem ampla

publicidade aos usuários.

% 2". Qualquer credito eletrônico adquirido apos a data de promulgação

desta lei seguirá o disposto no caput e no 51“ deste artigo.

Art. 7". A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto fica autorizada a pagar ao

Consórcio Próurbano quantia de R$ 7000000000 (setenta milhões de

reais) a título de indenização de reequilíbrio econômico—financeiro do

Contrato de Concessão (nº 97/2012) a Fim de reparar prejuízos e danos

patrimoniais sofridos na operação. em prol da continuidade do serviço.

& lº. O montante previsto no caput será pago em consonância com o

seguinte cronograma:

[, R$ 2000000000 (vinte milhões de reais) em novembro de 2022;

II — R$ 2000000000 (Vinte milhões de reais) em janeiro de 2023:

III - R$ 2000000000 (vinte milhões de reais) em junho de 2023: A) ,

IV — R$ 1000000000 (dez milhões de reais) em janeiro de
2024./v
%
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% 2”. O pagamento da quantia delinida no caput tica atrelado ao

compromisso de que o Consórcio Prourbano faça a renovação total da frota

de ônibus até o ano de 2024. com início necessariamente em 2023.

Art. 8”. O acordo será celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

Art. 9". O cumprimento das obrigações por parte da Prefeitura Municipal de

Ribeirão Preto e do Consórcio Próurbano será condição de exigibilidade das

obrigações vinculadas ao outro. observados os prazos e condições definidos

nesta lei.

Art. 10. As despesas anuais decorrentes desta lei ocorrerão em dotação

orçamentária a ser incluída no orçamento do município de Ribeirão Preto.

suplementadas oportunamente. se necessário.

Art. 11. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. revogando as disposições

em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

).

AR OG UEIRA

Prefeito Municipal

13de13
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e Ribeiraº P'rªO' ' Cámara Municipal 01

Prefeiturª MuniºiPª' dº Ri'º llllllllllllllllllll lllll
Estado de São Paulo mmcolo Geral nº 204893239

Gabinete do Prefeito Dala.18l10l2022 Horário:

Ribeirão Preto. 18 de outubro de 2022.

Of. n." 2.261/2022-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo. o incluso Projeto de Lei

Complementar que: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR
ACORDO COM O CONSÓRCIO PRÓURBANO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS“. apresentado em 13 laudas. justificando-se a propositura pelas
razões que adiante seguem.
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A presente propositura visa autorizar a celebração de

acordo entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e o Consórcio PróUrbano como

parte integrante do Contrato de Concessão a Titulo Oneroso para Exploração e

Prestação de Serviços de Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de

Ribeirão Preto.

Leva-se em consideração que a Constituição Federal

dispõe que o serviço de transporte coletivo é essencial e deve ser prestado pelo

Município. diretamente ou mediante concessão ou permissão. sempre através de

licitação (art. 30, V c/c art. 175):

Ademais. foi realizada a CONCORRÉNCIA nº 41/20] ],

cujo objeto foi a Concessão da Exploração e Prestação de Serviço de Transporte
Coletivo Público de Passageiros no Município de Ribeirão Preto. vencida pelo

Consórcio PróUrbano.

Cabe ressaltar que as premissas utilizadas na modelagem
do certame não se consolidaram. já que novas tecnologias foram incorporadas ao

cotidiano dos usuários. tais como: o teletrabalho. as funcionalidades de pagamento
remoto. a telemedicina, além do estímulo ao uso do transporte individual. através da

facilitação da aquisição de carros e motocicletas. e ate' mesmo das bicicletas: bem como
o desenvolvimento de outros modais. especialmente o advento das novas tecnologias
de aplicativos de transporte individual de passageiros. não previstas no Edital da

Concorrência nº 41/2011, que geraram impacto signilicativo na queda no número de

usuarios do serviço [—16% considerando a variação do total anual de passageiros

equivalentes entre o ano 2013 (37427966 passageiros equivalentes) e de 2019

(31396767 passageiros equivalentes)] entre 2012 e 2019. antes mesmo dos efeitos da

pandemia do COVlD—l9. bem como o direito da Concessionária à manutenção 0
_

equilibrio econômico-financeiro da Concessão.
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Desse modo. após as restrições advindas do distanciamento

social, em virtude da pandemia do COVlD-19. a situação foi agravada pela redução

drástica do número de usuários no ano de 2020. chegando. no pior cenario ao patamar
de aproximadamente. -46% [considerando a variação do total anual de 2019

(31396767 passageiros equivalentes) e de 2021 (16872576 passageiros equivalentes]

do total da operação ordinária. cuja base comparativa e' o ano de 2019.

No mais. e' preocupação do Poder Público que o serviço

público seja prestado de maneira adequada à população usuária. atendendo as

condições de regularidade, continuidade, eficiência. segurança. atualidade,

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária, nos moldes do artigo 6“,

êlº. da Lei Federal nº 8987/1995.

Ocorre que. em virtude do grande número de isenções. da

queda do número de passageiros verificada. da elevação do preço dos insumos

incidentes sobre o transporte coletivo e a inviabilidade de repassar integralmente aos

usuários. por meio da revisão do valor da tarifa. o reflexo destes custos. tem—se uma

tarifa insuficiente para a manutenção do equilíbrio econômico-tinanceiro.

Destaca—se tambem a existência de diversos processos
tramitando no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo e no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito do contrato de concessão em

tela. especialmente sobre o seu equilíbrio econômico-financeiro. sua sustentabilidade e

sua adequação.

Como se sabe. houve também a Lei nº 14.571. de 9 de

junho de 2021. que autorizou o Município a repassar o valor de R$ 17.000.000,00

(dezessete milhões)_ tendo sido repassados a CONCESSIONÁRIA R$ 16.719.565.87

(dezesseis milhões. setecentos e dezenove mil. quinhentos e sessenta e cinco reais

oitenta e sete centavos) a titulo de subsidio emergencial em face da defasagem rã

» 3de13
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custos e receitas da Concessão. em razão do período da Pandemia da COVlD- l 9. como

medida de atenuar parcialmente o desequilíbrio econômico-financeiro verificado.

Além disso. foi realizado estudo pela Oficina

Engenheiros Consultores Associados Ltda, contratada pela Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto (contrato nº 178/2021). tendo por objeto a realização de estudos

sobre o equilibrio econômico-financeiro. viabilidade de adoção de melhorias da frota e

adequações necessárias ao Contrato de Concessão do serviço de Transporte Coletivo

Público da cidade.

O estudo contemplou os cenários de apuração do

desequilibrio. considerando metodologias distintas. Em uma primeira simulação.

considerando a Taxa de Retorno Modificada proposta. de ll.l9% ao ano, restou

apurado um desequilíbrio de R$ 278.453.632,23 (duzentos e setenta e oito milhões,

quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e três

centavos) no contrato de concessão desde o seu início até maio de 2022.

Na simulaçãoi considerando a Taxa Mínima de

Atratividade, ou seja. o retorno minimo previsto para a concessão. de 42% ao ano.

restou apurado um desequilíbrio de R$ 162.838.38l,42 (cento e sessenta e dois

milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e

dois centavos) no contrato de concessão. desde o seu início até maio de 2022.

Assim. mostra—se necessario reequilibrar o Contrato de

Concessão por meio do pagamento previsto neste Projeto de lei. a ser realizado pela
Prefeitura Municipal a CONCESSIONÁRIA. e iniciar discussões para instituição de

um subsidio direto para o Serviço de Transpone Coletivo de Passageiros. de modo a

preservar a economicidade para os usuários por meio da assunção de parte dos custo

%
4de13

de operação do sistema por parte da Prefeitura Municipal.

fls. 131/219



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Do mesmo modo. cabe destacar a ação judicial n.

1015036—07.2020.8.26.0506_ movida pelo Consórcio ProUrbano em face da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto e da TRANSERP. pretendendo o restabelecimento do

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão para a Exploração e

Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros; em razão das

consequências da pandemia da COVlD—l9. tendo em Vista a redução do número de

passageiros. que levou à queda na receita auferida sem a proporcional redução dos

custos. 0 que inviabilizaria por completo a operação do serviço objeto do contrato de

concessão.

Na ação judicial citada foi lavrado laudo pericial judicial
atestando desequilíbrio financeiro do contrato. a partir da metodologia GEIPOT. para o

período entre março de 2020 e setembro de 2021. de R$ 83.485.105,96 (oitenta e três

milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e cinco reais e noventa e seis

centavos), não corrigidos. já descontados os valores repassados por meio da Lei nº

l4.571 de 9 de junho de 2021. que autorizou o Município a repassar o valor de R$

l7.000.000.00 (dezessete milhões).

Desse modo. o valor apresentado neste Projeto de lei, de

R$ 70.000.000.00 (setenta milhões). em 4 (quatro) parcelas. e menor do que todos os

cenários propostos no estudo e. especialmente. menor do que valor do laudo pericial

judicial. objeto de ações em tela.

A celebração do acordo previsto neste Projeto de lei da

segurança jurídica ao Município. com a extinção de todas as ações judiciais atuais.

movidas entre o Município e o Consórcio PróUrbano.

Por tim. o Contrato de Concessão (n“ 97/2012) prevê. na

Cláusula 51. Parágrafos 4º e 5ª. a revisão do equilíbrio econômico—financeiro do

contrato a cada período de 5 (cinco) anos. conduzida pela Concedente mediante es u

econômico. Também prevê. na Cláusula 52. que a revisão deverá ocorr

fls. 132/219



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

restabelecer a equação originária entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as

receitas da Concessão. formada pelas regras do Edital. dos seus Anexos. do contrato de

concessão. das Leis 8.987/95 e 8.666/93. bem como pela Proposta Comercial da

CONCESSIONÁRIA. sempre que ocorrerem quaisquer situações que afetem o

equilibrio econômico-financeiro da Concessão ou lhe represente prejuizo e/ou dano

patrimonial.

Portanto. o presente Projeto de lei visa equacionar

definitivamente o Contrato de Concessão da Exploração e Prestação de Serviço de

Transporte Coletivo Público de Passageiros no Municipio de Ribeirão Preto, garantido

a continuidade do serviço. estabelecendo parâmetros para melhoria na sua qualidade e.

ao mesmo tempo. trazendo a solução menos custosa aos cofres públicos e sem impacto

no valor da tarifa cobrada do usuário.

Expostas. dessa forma. as razões que justilicam a

propositura. aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo.

nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

Sem outro particular. aproveitamos a oportunidade para

reiterar a Vossa Excelência. os protestos de alto apreço e distinta consideração.
subscrevemo—nos.

Atenciosamente.

'

NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A
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1. Introdução

O Município de Ribeirão Preto firmou em 10 de dezembro de 2021 o contrato nº 178/2021
com a Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda, cuja Ordem de Serviço, de nº
264/2021 foi emitida em 17 de dezembro pp.

O contrato tem como objeto a realização de estudos sobre o equilíbrio econômico-
financeiro, viabilidade de adoção de melhorias da frota e adequações necessárias ao
Contrato de Concessão do serviço de Transporte Coletivo Público da cidade.

Os produtos do trabalho foram definidos no Termo de Referência estabelecido pelo
Município da seguinte forma:

i. Relatório Tecnico com avaliação do equilíbrio econômico-financeiro nas condições
atuais;

ii. Relatório Técnico com avaliação do equilíbrio econômico-financeiro nos cenários
de revisão de obrigações contratuais;

iii. Relatório Técnico com os resultados dos estudos de viabilidade de adoção de
melhorias nas características da frota de ônibus;

iv. Relatório Técnico com o estudo de revisão do contrato de concessão;
v. Relatório Técnico com o cálculo da tarifa para 2021;
vi. Relatório Técnico relativo ao 1º trimestre de acompanhamento;
vii. Relatório Técnico relativo ao 2º trimestre de acompanhamento.

O prazo do contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Ordem de
Serviço.

Os trabalhos vêm sendo realizados pela empresa desde dezembro do ano 2021. Desde
então foi possível realizar a coleta de dados junto à Transerp, Consorcio Próurbano e as
empresas de transporte coletivo que o constituem, trabalho este que se mostrou bastante
extensivo em volume de documentos e no tempo de sua obtenção, e as análises
correspondentes.

Em linhas gerais, foi desenvolvido um modelo de cálculo para avaliação econômico-
financeira, alimentado com as informações obtidas e tratadas, o qúal foi empregado na
mensuração do equilíbrio econômico-financeiro atual e nas simulações para os períodos
futuros.

'

Este documento constitui o 1º relatório técnico com a exposição da avaliação econômico-
financeira do Contrato de Concessão considerando a situação fática ocorrida até o
momento. '

Ressalta-se que a partir das discussões realizadas com 0 Administração Municipal, a
análise econômico-financeira foi segmentada em dois períodos, sendo um primeiro período
correspondente ao "período passado" e'outro ao “período futuro". O marco temporal de
subdivisão dos períodos é o mês de novembro de 2021. A escolha deste mês se deu em
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razão da data de início dos estudos ora apresentados (dezembro de 2021) e por este
representar o término do 18º semestre da concessão, ou 9º ano.

A segmentação da análise estabelecida permitiu separar a avaliação da situação
econômico-financeiraaapartir do histórico do Contrato, da avaliação da situação que pode
ser esperada a partir de projeções técnico-operacionais e de novas condições contratuais
a partir do 19º semestre até o término do contrato no 40º semestre (10º ano).

O relatório mostra em um capítulo inicial as informações do Contrato de Concessão que
são relevantes as análises, o que inclui os dados sobre as especificações estabelecidas
no edital e no Contrato; o regime econômico da Concessão; e, o histórico tarifário, no qual
são apresentadas as informações sobre os processos de reajuste ou revisão tarifária.

No Capítulo 3 é apresentada a metodologia que foi utilizada na análise, com a descrição
da base de dados, a qual é constituída de um vasto conjunto de arquivos digitais, que
integra este relatório e acessivel em ambiente de nuvem por um link informado no
documento. O capítulo apresenta ainda as referências metodológicas e o modelo de
cálculo, com a descrição da planilha eletrônica utilizada, também disponibilizada como
parte do relatório.

No capítulo 4 são expostos os dados operacionais, parâmetros, preços, salários, e demais
considerações que conduziram aos custos calculados para cada item do custo operacional.

Com base no conjunto de metodologias e dados descritos no curso do relatório, os três
últimos capítulos apresentam os resultados finais da análise. ª

No capítulo 5 é apresentada a consolidação dos custos operacionais, com avaliações sobre
a sua evolução ao longo do período e análise da composição por grupos de componentes
além de relações usuais como o custo operacional por ônibus e por quilômetro. Na
sequência, o capítulo 6 mostra a relação entre as receitas e os custos, a título de análise
econômica, ainda sem considerar os aspectos financeiros, incluindo a remuneração da
Concessionária.

'

Finaliza a apresentação do estudo o capitulo 7 que traz a análise financeira, com os dados
do Fluxo de Caixa e os resultados finais obtidos para a avaliação da situação econômico-
financeira da Concessão.

ª

'
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2. Informações de referência do contrato de concessão e histórico tarifário

2.1 Características do Contrato de Concessão

2.1.1 Considerações iniciais

O serviço de transporte coletivo de Ribeirão Preto foi delegado mediante concessão de
serviço público, através do Contrato 97/2012, decorrente da Concorrência Pública nº
41/2011-6. O Contrato foi firmado pelo Município de Ribeirão Preto com o Consórcio
Ribeirão Preto de Transporte — PróUrbano, vencedor do certame, em 28/05/2012. Os
serviços foram iniciados em 29/11/2012 mediante autorização dada pela Ordem de Início
de Execução dos Serviços.

A modelagem da concessão que deu origem ao contrato teve como base os estudos
realizados em 2011 pela Transerp, que compreenderam um extenso conjunto de análises
de diagnóstico do transporte coletivo a partir de dados de pesquisas 'realiZadas para esta
finalidade e de sugestões da população apresentadas em cinco audiências públicas
regionais. Os resultados dos estudos e suas propostas foram reunidos em um Programa
de Transporte Coletivo, que abrangeu os aspectos operacionais, de infraestrutura,
tecnológicos e de serviços associados. A viabilização do Programa foi estruturada a partir
de ações públicas, envolvendo investimentos diretos pelo Município e ações e
investimentos viabilizados pela concessão dos serviços.

O Programa de Transporte Coletivo contemplou 10 linhas de ações, a seguir relacionadas:

_; Rede e oferta do serviço

Veículos

Terminais e estações

Corredores Operacionais

Controle Operacional e' da Segurança

Informação ao passageiro e ao cidadão

Sistema de cobrança e de arrecadação
Modelo de Tarifação

SºpºNPªêníàfvºN

Atendimento de passageiros preferenciais

10. Gestão pública

Aspecto relevante do Programa foi a proposição de alteração na rede de transporte coletivo
a partir do estabelecimento de uma rede de linhas estruturais e ser operado por ônibus tipo
Padron, com a função de interligação dos principais polos de at'raçâoªde' viagens no
Municipio, caracterizando-se como uma rede estrutural de referência para usuários atuais
e potenciais. Além desta função, o serviço estrutural também teria a função de precursor

'
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de um sistema em modelo tronco-alimentado, com as suas linhas sendo base para as
linhas troncais.

A rede estrutural proposta foi constituída por oito linhas, sendo duas linhas perimetrais,
duas linhas circulares e quatro linhas diametrais, sendo duas linhas na ligação Norte — Sul
e duas linhas Leste — Oeste. Ressalta-se que no momento atual, a Transerp está
estudando a nova rede de transporte para a operação nos corredores de transporte, ora
em implantação, a partir dos conceitos destas linhas.

A rede de linhas estruturais foi concebida de forma compatível com uma rede de corredores
de transporte coletivo, que totalizava uma malha de 40,6 km, em sete eixos: (i) Eixo Norte-
Sul, com 12 km; (ii) Eixo Saudade, com 3,8 km; (iii) Eixo Av. do Café com 3,3 km; (iv) Eixo
D. Pedro, com 3,7 km; (v) Eixo Castelo Branco, com 5,0 km; (vi) Eike Costábile Romano,
com 4,4 km; e, Eixo Área Central, com 8,45 km. ª

' '

Além dos corredores viários, o modelo operacional previu a implantação de dois terminais
de ônibus na área central e oito estações de integração (mini terminais) nos bairros.1

A implantação da rede de transporte foi estabelecida no Anexo 1.1 e 1 .2 do Edital,
contemplando quatro fases, conforme a tabela a seguir ' ' '

Tabela 1: Dados operacionais (fatores de produção) previstos no modelo de concessão

Fase
7

&' '
Vràio'rd'e'géóàaçãa " "

Microíiãnitius
'

êohvéhciarlai
'

Ípfa loªn
'

Frota operacional
7 v

22
7

248,8
, v » : '

la fase (inicial » Sem. 1) Frota total 24 363 Zzo 7

'

aiii
'

' Rodagem mensal
'

164.215 133395 52.712 ªizs'zssªs
Frota operacional 22 ZÉ3 31 336

2a fase (6 meses « Sem Z) Frota total 24 298 33 355

Rodagem mensal
' ' '

716412175 1.395.9ri 268355
'

2.328.545

Frota operacional
.

22 227
»

E43
. .

342

3a fase (12 meses - Sem 3 e 4)
'

Frota total
'

24 291
,

446
:

361

Rodagem mensal
— »

164.215
.

2041.0à9 35733196
— .

215794266

';

Frota operacional 21 273 58 352

:::? (24 meses - a partir do
Frota total

,
22

.?

287
.

“61
a ,

,! 320

Rodagem mensal 158.572 2 025.641 507.839 2.692.052

Fonte: Anexo 1.1 do Edital da Concorrência Pública nº 41/2011 -6
'

*

Como se observa, a Concessão projetava a implantação de todos os corredores e da rede
estrutural até o final do 4º semestre da concessão, totalizando uma frota de 370 veículos.

1 A infraestrutura acima referida foi ao longo do prazo da concessão adequada pelo
Município, tendo havido revisões nas localizações, quantidadesge especificações da
infraestrutura originalmente previstas,

11 de 84

fls. 144/219



Estudos econômico—financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto
Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais

. QOFicrNACONSULTORÉS

Em relação à demanda, os estudos realizados à época da modelagemconsideraram os
valores históricos de passageiros transportados no transporte coletivo de Ribeirão Preto e
projeções de crescimento da demanda a partir da análise de indicadores de cidades de
populaçao similare

O Anexo 1.1 do Edital dispôs:

de projeções de crescimento da população.

“Considerando dados mais recentes de população e viagens de transporte coletivo
(2011), o sistema de Ribeirão Preto apresenta um indicador de viagens por
habitante por dia de 0,31, valor inferior ao indicador observadowem cidades de porte
e característica semelhante.

»

A tabela e gráfico a seguir mostram dados para São José dos Campos, Sorocaba
e Ribeirão Preto, municípios com população aproximada e não pertencentes a uma
região metropolitana. Como pode ser visto, o indicador de viagens por habitante por
dia de Ribeirão Preto é o menor dos três, indicando um potencia! de agregação de
viagens para o sistema de transporte coletivo do município. ”

Cidade
__

População Viagens Mobilidade
São José dos Campos 520 000 6.212.391 0,3854

Sorocaba 580.000 5.316.058 0,3525

Ribeirão Peto 605.000 4.908.666 0,3121

A demanda inicial considerada foi de 3.390.809 passageiros equivalentes por mês, e foi

prevista uma evolução da demanda, cuja projeção foi realizada a partir do programa de
melhorias e posteriormente, acompanhando a evolução da população. O gráfico a seguir
mostra a evolução projetada, obtida dos estudos de modelagem da conceSSão.

8000 ,
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mo lm .ºoo A.

oo t..
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em
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ano
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to

:>
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Figura 1: Curva de evolução da demanda de transporte coletivo em Ribeirão Preto conforme =studos de modelagem da
concessão

Vale dizer, que o edital de licitação permitia que os licitantes realizassem as projeções
próprias da demanda.

. l
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Como poderá ser visto neste relatório, salvo o período inicial da concessão, em que houve
um crescimento da demanda, em todos os demais periodos as expectativas não
ocorreram, havendo uma involução da quantidade de passageiros mesmo antes do período
da pandemia da Covid-19. Neste periodo, naturalmente, houve uma forte contração da
demanda.

2.1.2 Principais especificações do contrato

O objeto do Contrato de Concessão é a prestação do serviço de transporte coletivo de
passageiros, realizado mediante o uso de veiculos sobre pneus, de uso público, com
tabelas de horários e trajetos definidos mediante a emissão de Ordens de Serviço, as quais
discriminam as caracteristicas operacionais gerais e específicas das linhas.

O prazo da concessão foi estabelecido em 20 (vinte) anos, contados do in icio da operação
dos serviços, com possibilidade de ser prorrogado até por igual período, nos termos do
Edital e Contrato. ;

, , ,
,ª

A remuneração do serviço se da mediante a arrecadação das tarifas pagas pelos usuários,
acrescida do repasse pela Administração Municipal dos valores correspondentes às
viagens realizadas pelos estudantes, que tem direito à gratuidade (passe Iii/re) e ainda,
subsidiariamente, de receitas acessórias. - ' » ' *

f
* '

' i
:

.

O valor da tarifa inicial dos serviços foi aquela proposta pela Concessionária emisua
proposta econômica apresentada na licitação, corrigida pela fórmula de “reajuste do
contrato para o momento inicial da Concessão.

Os investimentos estimados para a Concessão foram de R$ 131 ..418 .169,00 (valordejulho
de 20| 1), sendo compostos por: ª

0 R$ 87.897.367,00 correspondente à aquisição da—frota inicial para o «inicio de
operação dos serviços e para a implantação do Programa de Transporte Coletivo,
considerando a última etapa de implantação do Programa de Transporte;

. R$ 10.213.302,00 correspondente ao investimento na construção de garagem; 5

. R$ 29.435.000,00, dos quais R$ 6.000.000,00 corresponderam ao valor pago ao
Município para o Projeto Piloto de isenção da tarifa dos estudantes; e R$
23.435.000,00 para os investimentos em obras de infraestrutura e fornecirrrentos,;1

- R$ 3.872.700,00 em câmeras de vídeo dos veículos, equipamentosªpara
identificação de linhas pelos usuários com deficiência visual, e sistema de
bilhetagem eletrônica;

' ' ' '

A

Em especial, o contrato de concessão estabeleceu as seguintes obrigações relacionadas
com os investimentos em obras de infraestrutura e fornecimentos diversos:

- Construção de terminal junto à Av. Jerônimo Gonçalves;

- Construção do Terminal Central; , , ,
,
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_

%cecnmxcomsuuoaes

:l:1- l'

Construção de 8 (oito) estações de integração nos bairros;

Construção da Estação Catedral;

Construção de Corredores Operacionais (projeto piloto);
:

Fornecimento e implantação de 500 (quinhentos) abrigos padrão em pontos de
parada;

Instalação de placas de identificação do código de ponto de parada errª 2.800
pontos; 3

Instalação deeplacas e ou painéis em pontos de parada com informações aos
passageiros em 1.500 pontos;

Elaboração e impressão de 30.000 unidades do Guia de ônibus de Ribeirão Preto;

Fornecimento e instalação de sistema de captura e transmissão de imagens (CFTV)
em 15 locais de maior movimentação de passageiros;

Fornecimento e instalação de Painéis de Mensagens Variáveis (PIX/lv)em'15 Ideais
de maior movimentação de passageiros para divulgação de horário de passagem
dos ônibus.

Os valores dos investimentos estabelecidos no Contrato de Concessão são apresentados
na Tabela 2.

Tabela 2: Val0| 'os invesimertcs em infraestrutura e sistemas estabelecidos no Contrato de Concessão (valores de 2012)
em R$

«,

, ..
&

. .

Item Valor Antesdo Mêsºlac Mêso7aoí Mê'slãaq í“

lníciode Mesas. .Mêsill; .Mêsls
Operação '

'

;

,

TerminalJerônimo 7.930.000 7.930.000
'

.

Gonçalves l

.
i

:

. ..
Í :

TerminalCentro 7.100.000 3.550.000 3.550.000
Estações de bairro 1.200.000 400.000

. 400.000 400.000
Estação Catedral 1.200.000 1.200.000 .: ' : l 3), ( .

Corredores preferenciais 500.000 500.000
'

(projeto piloto)
_ _ . . _ “ .

. , “. .

Abrigos em pontos de 3.000.000 75.000 “75.000 75.000 '
75.000

' '

751000 '2.s'2s.o0o
parada ' '

Guia de ôriibus 650.000 325.000 325.000

instalaçãode placasem 700.000 350.000 350.000 i
;

Pºntªs .. . . . . .
* :

informações em pontos de 575.000 337.500 337.500 - ª l
%

parada
Painéis de mensagem 300.000 300.000
variável
CFTV em espaços abertos 180.000

, _ . ” .
180. 000 ': : H., _

=

_

Í

Total 23.435.000 325.000 750.000 425.000 10 922. 500 0.352.500 0.025.000
'
2.620.000

Fonte: Cláusula 33 do Contrato de Concessão

O Contrato estabeleceu as seguintes obrigações adicionais a prestação dos services

. Operação e manutenção dos terminais Jeronimo Gonçalves e Central Éd Est'aç
Catedral e dos pontos de parada incluindo as estações de barro ;

l

«
l

l

r

ç'bj
.

.l:;“l
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- Instalação do Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do Transporte
Coletivo de Ribeirão Preto (SMT;C) —

i

- Instalação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) destinado à comercialização
de créditos de viagem e ao controle do uso do serviço de transporte coletivo;

'

- implantação do Sistema de Relacionamento com os Usuários do Transporte
Coletivo de Ribeirão Preto (SRU).

Em relação à frota, o Edital e Contrato definiu que para inicio da operação dos serviços os
veículos não poderiam ter mais de 2 (dois) anos de idade de fabricação e que ao longo da
vigência do contrato a idade média máxima não poderia ser superior a 4 (quatro) anos,
composta por veículos com no máximo 10 (dez) anos, quando estes fossem convencionais
ou padrons e de 8 (oito) anos, sendo micro--ônibus.

2.2 Regime econômico e financeiro do Contrato de Concessão

O regime econômico-financeiro da Concessão está regido pelas disposições contidas nos
capitulos lX, X eVI rio Contrato e pelas orientações do Edital, em especial as do Anexo 4
que continha as orientações para a apresentação da proposta econômica e do Anexo 6,
com o orçamento estimado do custo de prestação dos serviços. '

-
l

*

De acordo com o modelo adotado, coube aos licitantes apresentarem'uma proposta de
valor de tarifa, observadas as instruções do Edital, dentre elas o valor máximo aceito pelo
Municipio e referenciado a uma data base de preços (no caso julho de 2011 ).

, , , ,

Além da proposta do valor da tarifa, demonstrada por uma planilha de composição de
custo, os licitantes apresentaram um estudo econômico-financeiro detalhado, com
projeções de demanda, receitas e custos operacionais para todo o período da conceSSão
demonstrando a viabilidade da operação proposta e a indicação das figuras de merito
financeiro decorrentes do plano de negócios proposto.

ª '

2,2.1 Forma de reajuste da tarifa

A Cláusula 51 do Contrato de Concessão estabelece a fórmula de reajuste dada pela
seguinte equação:

R=(Ps><Vs+PCXVc+PVXVd+PaXVa)'><Tb ºf:“;
As variáveis da fórmula são explicadas na Tabela 3. .

,

'
»

i
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Tabela 3: Componentes da fórmula de reajuste tarifário do Contrato de Concessão

Variável Descrição
,

,

Ps Peso da participação do salário na composição do reajuste
[ *

Vs Variação da soma do salário e gratificações do motorista do serviço de transporte
* '

coletivo de Ribeirão Preto conforme Convenção Coletiva do Trabalho

Pc
Fator multiplicador (peso) da participação da variação dos combustíveis na composição “02 ;

do reajuste ' '

Vc Variação do índice de Preços do Consumidor Amplo — Origem da FGV código 1004820
:

IPA-EP - Bens intermediários — Combustíveis e Lubrificantes para a Produção ' ª '

Pv
Fator multiplicador (peso) da participação da variação do preço de veículos na 02composição do reajuste '

Variação dos custos de veiculos considerando Variação do índice de Preços do

Vd
Consumidor Amplo — Origem da FGV código 1006829 IPA- Origem - OG-Dl - Produtos
industriais - Indústria de Transformação —Veiculos Automotores, Reboques, Carrocerias 5

e Autopeças

Pa
Fator multiplicador (peso) da participação da variação dos demais itens de custo na- “ iOZ'

composição do reajuste '

Va Variação do Índice de Preços ao Consumidor - iPC, considerado como critério de reajuste

dos demais itens de custo.

Tb Tarifa Básica conforme proposta apresentada pela Concessionária
l

i

Ainda sobre o tema, os parágrafos 1ª, 2ª e 3º da cláusula 51 do Connato estabeleclem

“Parágrafo 1ª - Para o cálculo das variações dos índices Vc,“ Vd e Va, serão
considerados os índices referentes a 2 (dois) meses antes da data base de reajuste

ª

da tarifa e aqueles correspondentes a 2 (dois) meses antes doºu/timo reajuste
tarifário.

Parágrafo 2ª - Para o cálculo da variação do índice de salários: (VS)“ serão
considerados os valores definidos na Convenção Coletiva do Trabalho da categoria
de motoristas imediatamente anterior ao cálculo e os valores definidos na
Convenção Coletiva do Trabalho da categoria de motoristas anterior a ela.

' '

Parágrafo 3ª — Na hipótese de algum dos índices Vc, Vd e Va, teremía sua apuração
descontinuada pelos organismos que os apuram, será realizada a atualização da
fórmula definida no caput desta cláusula, mediante a sua alteração pelos índices
que os substituam, mediante aditivo contratual. ” ' '

Em janeiro de 2013, o Índice de Preços do Consumidor Amplo — Origem—da FGV código
1004820 IPA-EP- Bens Intermediarios- Combustíveis e Lubrificantes para a Produção
teve o seu cálculo descontinuado o que levou à substituição desse índice pela variação do
preço médio do óleo diesel para distribuidora no Estado de São Paulo, conforme
levantamento do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo —

iANP., ,
&

'“ tadeu
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2.2.2 Processo de revisão tarifária

A revisão tarifária é um procedimento de atualização tarifária que requer detalhados
cálculos de planilhas de custo e de fluxo de caixa, pelos quais são atualizados os estudos
apresentados pela concessionária, considerando os eventos ocorridos, e com uma
projeção da situação futura. Não há periodicidade para a sua realização, que pode ocorrer
por conta de eventos que a fundamentem. *

.
l

_ ;

A revisão tarifária se dá pela análise do plano de negócios apresentado pela
Concessionária, por sua vez integrado por um conjunto de planilhas, que foram definidas
no Anexo 4 do Edital, as quais detalham a composição dos custos, os investimentos e as
receitas em todo o período da concessão, culminando com uma planilha denominada
“Demonstrativo de Resultados Econômicos — DRE", que traz, para cada semestre, as
receitas, os custos operacionais, os valores de depreciação, a apuração do lucro bruto, 'o
cálculo dos impostos sobre o lucro e o lucro líquido. Com base no DRE é gerado o Fluxo
deCaixa. ; ';, i iO fluxo de caixa apresenta, nos períodos adotados, a apropriação das receitas, custosªe
investimentos da Concessão, retratando, assim, o histórico financeiro das atividades da
Concessionária. Como resultado, há a indicação da Taxa Interna de Retorno Modificada
(MTIR) e do Valor Presente Líquido (VPL) resultante de sua proposta, ,que representa os
indicadores de remuneração" pretendida por realizar os investimentos: necessários 5a,

prestação dos serviços.
'

O plano de negócios abrange as atividades da concessionária durante todo o “prazo da
concessão, reunindo as receitas brutas decorrentes da operação dos serviços, e as
acessórias; a receita liquida, após a incidência dos impostos sobre o faturamento; de
custos operacionais correntes; os impostos sobre o lucro contábil apurado os
investimentos e os fluxos de capitais Como tal, a sua elaboração depende da quantidade
de passageiros, dos valores de tarifa, dos fatores de produção (frota e quilometragem), dos
custos orçados com base nos preços e coeficientes bem com do plano de investimentos..
Quando da apresentação da proposta, o concessionário apresenta o seu plano denegamos
baseado nas suas próprias considerações quanto aos custos do serviço e dos
investimentos, observando as especificações técnicas e cronogramas estabeleddos no
edital, bem como projeta a sua receita. Vale observar que o modelo adotado, nalieitação
previu que caberia ao proponente realizar as suas projeções. .

'

, .
, , ., , :

De fato, como previsto no item 2.2. 3 do Anexo 4: ”As estimativas de demanda serao de
exclusiva competência da proponente, que deverá fazer os seus próprios estUHos de
mercado, com base nas informações divulgadas no edital, e na sua experiência no setor
de transportes coletivos." '

,
' i

.

A revisão tarifária é cabível quando há alterações significativas das considerações "ciais

que deram origem à proposta, como e' o caso, por exemplo, de reprograma o de
investimentos, modificações na legislação tributária, a não realizaça:» de Custos previstos

'Jiª. í7dê84
,“, ,, ,_ ”.sz "i
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,

«'

'
, ' i :

originalmente, os denominados fatos do príncipe, como é o caso da recente crise de saúde
pública decorrente da pandemia da Covid-19 e de'outras situações'decorridas da iprátiéa
contratual e que não estejam dentro dos limites de risco que o Concessionário assumiu ao
ser contratado. » «

« " l
' '

'
,

« i i
«

, , .

Vale observar que um plano de negócios de longo prazo e com elevados investimentos,
apresenta um bom periodo de fluxo de capitais acumulados negativos, que se invertem em
um determinado período de tempo. O desequilíbrio, não é, pois, o fato de estar negativo,
mas o fato de estar mais negativo, ou menos positivo, do que deveria estar originalmente.
De forma mais simples, o desequilibrio se expressa por uma Taxa r.-e Retorno menor do
que a pretendida pelo concessionário.

As condições para o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Ccncessãoªe paraa
revisão tarifária estão reguladas nas cláusulas 52 e 53, a seguir transcritas. , ;

'
g

“Cláusula 1. A tarifa básica poderá ser :revista para restabelecer;
,

originária entre os encargos da Concessionária e as receitas da Concessão,
formada pelas regras deste Edi,tal de seus Anexos, do Contrato de Concessão, das
Leis 8. 987/95 e & 666/93, bem como pela Proposta Comercial da Concessionária,
sempre que ocorrerem quaisquer situações que afetem o equilibrio economico-
financeiro da Concessão. :

*" ' li'i'Cláusula 2. Qualquer alteração nos encargos da concessionária, sem o
proporcional ajuste de sua remuneração, importará na obrigação da Concedente de
recompor o equilibrio econômico-financeiro “do Contrato.

, , , , ,;

Parágrafo 1º A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dar—

se-á, dentre outros, nos seguintes casos, que poderão ocorrer simultaneamente Ou
não: .

« ; :; «3. 1l13 i

'

.

«'
«

«

. ,
l

««,
l '

3) Sempre que ocorrer modificações operacionais de'erminadas pelo
Conor,ªdente com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários e a
eficiência do sistema de transporte coletivo, de comprovada repercutssão
nos custos da Concessionária, para mais ou para menos,. conforme jº caso;

b) Sempre que ocorrer variação da composição de investimentos em «frotia,

decorrente de determinação da Concedente, em razãdlde acrescimo ou
diminuição de veículos, mudança de modal ou tipo de veículo, ou
modificação de vida útil ou idade média máxima nãoestabelecidano Edital.

ll : =M." l'
o) Ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem' criados,

alterados ou extintos tributos que incidem sobre o serviço ou a reder'ta da
Concessionária ou sobrevierem disposições legais após a data de
apresentação das propostas, de comprovadarepercussão nos custos da
Concessionária, para mais ou para menos, “conforme o caso.

cl) Havendo modificações nos encargos da Concessionária, relatii/os aos
inves2imentos, em relação ao definido no Edital.

'

,, i «_18de84

“iii«-.ifrl;í'
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1

'

e) Sempre que ocorrências supervenientes decorrentes de força maior, caso
fortuito, fato principe, fato da Administração ou de interferências imprevistas
resultem comprovadamente em acréscimo ou reduçao dos custos da
Concessionária.

, ,
,

Parágrafo 2º O pleito de reequilíbrio contratual, quando por inicratlva da
Concessionária, deverá ser protocolado por meio de requerimento fundarrientado,
afro/ando os dados e argumentos qualitativos e quantitativos justificadores do
desequilibrio, em especial, mediante a apresentação de estudo financeiro
atualizado, acompanhado de documentos comprobatórios, tomando como base a
Proposta Comercial apresentada no certame licitatório que deu origema este
contrato.

Parágrafo 3º Prev/amante a' análise de mérito do pleito apresentado pela
Concessionária, na forma do parágrafo anterior, a Concedente deverá manifestar-
se-á, formalmente, quanto à sua admissibilidade, fundamentando-a, em até 15
(quinze) dias da data de seu protocolo. ! ª * *

Parágrafo 4º Após a manifestação acerca da admissibilidade do
pleito,

.a
Concessionária manifestar--se-á quanto ao seu mérito no prazo de até 30(trinta)
dias, prorrogáveis porigualperiodo, desde que justificado *“ª ª '

*- ' "

,

2.3 Histórico tarifário :
*

3
1

5
1

,
É

'

2.3.1 Tarifa inicial '

'

*

A Concorrência Pública n'J 41/11-6 que deu origem ao Contrato teve como critério de
julgamento o menor valor da tarifa, atendendo o critério preconizado pelajurispi udência do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. .

*

,.

,
; ,f , i

;* i
.

O valor da tarifa proposta pelo Consórcio PróUrbano foi,de R$'2_7,481: na data base de
'tho de 2011, estabelecida no edital como data de referência para a apresentação da
proposta e dos preços constantes dos estudos econômicos correspondentes.

O edital ainda estabeleceu que o valor proposto, para fins deinicio de vigência, deveria ser
atualizado pela fórmula de reajuste tarifária expressa no item 3.13 2 doEdital
considerando o mês de julho de 2011 como data- base de preços Esta fórmula e' a
apresentada no capítulo 2. 2.1 deste relatório .

,“ 3 i » ,, -
'

_ ,

* *

Além da fórmula, 0 item 3.12.1.2 do edital estabeleceu que a tarifa proposta pela venbedo'ra

da licitação passaria a vigorar:

a) Em 15 de janeiro de 2013, caso o iriício de operação ocorresse no decorrer do ano
de 2012 (item 312.121);

b) Concomitantemente com o inicio de operação, se este coortesse apósí31 de

dezembrode2012(item3...1212). = '=, - ci Wil : ?
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Como o inicio de operação se deu no ano 2012, o valor proposto pelo Consórcio PróUrbano
na sua proposta comercial foi reajustado em janeiro de 2013. O reajuste calculado foi de
6,12%, o que resultou no valor de $ 2 9163.

i

Conforme o Decreto nº 8 de 21/01/2013, o Município estabeleceu o valor da tarifa usuário
em R$ 2 90que passou a vigorar a partir do dia 22 dejaneiro de 2013. Nessa oçasião foi
também implantada a nova política tarifária do Municipio, havendo a supressão da
cobrança do acréscimo tarifário na realização de viagens integradas em um intervalo de
120 minutos. Já em fevereiro de 2013, foi implementada a concessão de gratuidade às
viagens de estudantes nas condições regulamentadas, passando o Município a subsidiá-
Ias. ,

-
“,

l
,

2.32 A avaliação promovida pelo Ministério Público em 2013
&

í

Em março de 2013, a Promotoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado de São
Paulo, em instrução de ação pública contra o valor da tarifa fixado pelo=Municipio (R$ 2 9)q,
contratou a Fundação de Economia e Administração da Universidade de São Paulo— USP
para realizar uma avaliação dos estudos econômico-financeiros do Muvicipio que deram
origem à Concessão, da proposta apresentada pelo Consórcio PróUrbano e no processo
de gestão económico- financeira estabelecido no contrato.

'
'

A avaliação, nas palavra os autores, concluiu que: .
—

,

. Não havia projeção de previsao de “lucro excessivo" no Contrato de Condessão do
Transporte Coletivo Urbano. '

ª
:

'

formação do preço, do prazo e da taxa interna de retorno.
= ' 3 ª -

'
,

o Em relação à construção do modelo econômico e de sua estrutura de conStrução
não há nada observável que pudesse trazer vício que possa descaracterizarao
contrato. —

»
—

. O planejamento trazido pelo modelo e' benéfico para o Sisteina de Transporte
Coletivo, em razao de ser de longo prazo, com possibilidade demelhoria contínua
e possibilidade de rearranjo comparativo.

ª ' ' - - ' ' '
i '

. A estabilidade contratual tende a diminuir preços, por oferecer garantias jurídicas
para ambas as partes a haver regras claras e formais.

- O modelo proporciona uma evolução doªmodelo tarifário para um“ modelo de
investimentos, por incorporar: um fluxo de caixa de longo prazo, permitir uma
análise sistêmica do transporte coletivo e de planejamento integrado, e trazer uma
novidade para o setor, acostumado ao curto prazo, o que no entanto, traz
dificuldades de adaptação das partes.

&; «nm;—ãe

fls. 153/219



Estudos econômico—financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto ÉOFICINACONSULTORES
Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico—financeiro '

nas condições atuais -

- Maior visibilidade das variáveis envolvidas no sistema de transporte coletivo,
qualificando a discussão.

,
, i

1
' " "

l

o Por fim, há uma necessidade de incorporação de tecnologias de controle, com
comparação de previsto >< realizado e informações sobre o sistema.

233 A desoneração tarifária de julho de 2013

Em julho de 2013, o Governo Federal concedeu isenção do recolhimento de impostos
federais (PIS e COFINS), incidentes sobre o faturamento de atividades relacionadas com
o transporte coletivo urbano e que totalizavam 3,65%.0 om base nessa desoneração,o
Município promoveu o recálculo da tarifa, que resultou no valor deLigª ' '

l

?

Mediante o Decreto nº l00 de 01/07/2013, o Executivo Municipal fixou atarifa no valor de
R 2 80.

“

2.3.4 Arevisãotarifariadejulhode2014 :

'

,

Zª ' ª"”
Em junho de 2014 foram conduzidos os estudos para o novo valor da tarifa a vigorar no
período dejulho de 2014ajunho de 2015. , , .“ ,

: 3

'

:

,
j , í

Os estudos contemplaram as duas possibilidades previstas no contrato: a fórnlula de
reajuste de base paramétrica e o processo, mais complexo, de revisão tarifária. if

:
l, .

Na ocasião, o entendimento da Administração Municipal foi pelo reajuste mediante os
cálculos de revisão tarifária, em face, especialmente, do Termo de Compromilsso de
Ajustamento de Conduta - TAC, em 06/05/2014, firmado entre o Ministério Público do
Estado de São Paulo, o Município de Ribeirão Preto e a Concessionária Próurbano,:ai|ém
de outros aspectos com impactos positivos e negativos no plano de inegócios, relacionados
a seguir, transcritos do relatório técnico que instruiu a revisão tarifária. % ' »

* ª l '

:

.
:

l
'

l

.

'
: '

1. As obras de infraestrutura e outros fornecimentos previstos para serem executados
pela Concessionária no periodo já decorrido da concessão não ocorreram.“ '

:
.!

:

De fato, como estabelecido no Contrato de Concessão, ao final do 3º semestre
deveria estar concluída a construção do Terminal Jerônimo Gonçalves? e tnetade
das estações de bairro. De igual modo, não foi realizado o projeto piloto de corredor
estrutural. A instalação de placas em pontos'de parada vem ocorrendo, porém ainda
não foram concluídas, conforme oª planejamento original daconcessão'. i i

— ,

Em contrapartida, os abrigos nos pontos de parada vêm sendo implantados nos
prazos estabelecidos. , , _

, ,

»

,;
l

'
' '

l i

2. Da rede de serviços de transporte coletivo estabelecida no projeto básico da
concessão foi implantada apenas a 1ª etapa, com a corresporia'ente. entrada em
operação dos 20 ônibus padrons e da reformulação do serviço prevista. Asdemais

E;“l, lí
ZTrata—sedoTerminal Evangelina decarvalho Passig ' ª

'
"

É. :
ª lil : i“

21 de 84
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etapas previstas (2ªee3ª) para serem concluídas até o 18” mês não foram
realizadas, com reflexos na composição da frota em quantidade e tipos de veículos.

3. A partir de janeiro de 2013 houve modificações estabelecidas peloQoverno
Federal no cálculo da contribuição da parcela do empregador paraºi INSS
deixando de havera cobrança de 20% sobre a folha de pagamento e passiandoa
haver a cobrança de 2% sobre a receita bruta da prestação dos serviços.

4. A frota operacional necessária para a prestaçao dos serviços foi acrescida, em 10
veículos, além daqueles previstos no projeto básico que deu origem à proposta
comercial.

5. A produção quilornétrica efetivamente realizada se deu em valores diferentes
daqueles previstos no projeto básico, tanto em razão da não implantação das
etapas da rede de transporte previstas originalmente, como pelo acréscimo de
veiculos e por outras modificações na programação operacionalg das linhasi ,

6. Os agentes de cobrança em um efetivo de 98 empregados, previstos no projeto
básico e no plano de negócios, foram empregados durante apenas 3 meses da
operaçao dos serviços. ª

'

7. No período não houve o estabelecimento, pela concessionária, do seguro de
responsabilidade civil, e correspondentes custos associados previstos nó prºjeto
básico. ª

' , i , :

" i ,

. a;,i , : 55

8. No período os custos com a manutenção dos terminais não se deram como
previstos, em razao do início de operação apenas da estação de bairro Shopping
Ribeirao Preto. j

-
'

:
,

i «: £ 1 E

9. A quantidade de passageiros equivalentes transportados pela concessionária nos
primeiros semestres da concessão se deram em valores médios mensaisanuais
aquém dos valores previstos pelo Município no projeto básico e'qbéi foram
estabelecidos como vinculatórios para a proposta da tarifa e como referem/ais para"
as projeções de demanda das propostas dos proptmentes

' '

10. Desoneração dos impostos federais sobre faturamento (PIS e COF/NS).

O valor calculado para a tarifa foi de R$ 3 171_9, considerando a metodologia de'r'eajuste
tarifário, e de R$ 3,1017, considerando os estudos de revisão tarifária. Diante Desses

Conjuntamente com a revisão do valor da tarifa, o Município introduziu alterações“ na
política tarifária, mediante o estabelecimento de Valores tarifários jdifert—iªnci'àdo's !paraio
pagamento em dinheiro ou por créditos eletrônicos, no sentido de estimular a reddção do
uso de dinheiro no pagamento da tarifa, contribuindo para uma maior segurança,m'enores'

fls. 155/219



Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto
:

%OFICINACQNSPLTORES,
Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais

tempos de viagem dos ônibus em razão da redução do tempo parado por força do prbcesso
de pagamento e redução de custos logísticos com o manuseio de numerário.

O valor da tarifa para pagamento em dinheiro a bordo dos ônibusifoi fixado em R$ 5,00,
que permitia a realização da viagem e a obtenção de um cartão do SBE (Cartão Expresso)
entregue pelo motorista, ao custo de R$ 2,00. =

ª ' '
*

Com este novo modelo, o usuário que pagasse em dinheiro e, portanto, recebeSseª o!Cartão
Expresso, poderia passar a usá--Io mediante a carga de créditos nbs postos de Vehda ou '

devolvê- Io no Posto Central, com o reembolso do valor correspondente.
l

l

2.3.5 Ação do Ministério Público
_

'

'

A i
O valor da tarifa definido pelo Executivo Municipal (R$ 3,10) terminou por não ser aplicado
em razão de processo instaurado pela Promotoria de Justiça do Consumidor do Mihistério
Público do Estado de São Paulo (MP)sobre o reajustetarifário. ]» Í ,,

Transitado o processo, o MP firmou, em 10/10/14, um Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta - TAC com o Município de Ribeirão Preto e a Concessionária
Próurbano, estabeleo endo as seguintes definições acerca dos aspectos tarifários: i

t,.l'j
. Valor da tarifa a ser cobrado a partir de 11/10/2014. & 3 00

'?pl331à
. instituição de tarifa reduzida para utilização exclusiva das linhas alimentadoras,

com manutenção do valor da tarifa básica para as viagens realizadas 'de" forma
integrada;

:l i

- instituição de pagamento extraordinário de pagamento da tarifa diretamente ao
motorista no valor de R$ 5,00, sendo R$ 3,00 referente a tarifa básica, acrescido

'

do custo do cartão eletrônico recarregável, que poderá ser restituído ao usuario na
devolução do cartão;

_ i

. Valor da tarifa básica a ser considerado para o cálculo do proxi. 10 reajusté (julho
de2015)R$310; , — - “f ªº" »

. Obrigação de considerar, no reajuste tarifário de 2015, o valor da diferença tarifária
de R$ 0,20 aplicado aos passageiros do periodo de 01/07 a) 10/10/2014.

'

2.3.6 O reajuste tarifário de julho de 2015 '
ª

Em junho de 2015 foram realizados os estudos de reajuste da tarifa,, os quais consideraram
a aplicação da fórmula de reajuste aplicado sobre o valor de referência de R$ 3,10, ea
consideração da diferença tarifária de R$ 0,20 do período de 01/07 a 10/10/2014, do'nfbrme
estabelecido no TAC firmado em 10/10/14. '

*

'
ª ª? ' º '

* -

Os cálculos indicaram um reajuste pela fórmula paramétrica de 7, 59% aplicado a'o valor
de R$ 3,10, resultando no valor de R$ 3 33553. Já, a diferença tarifáiria de R$ 0, 20résultou

...j

.,
izsde84
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l ,

num acréscimo de 2, 36% ao valor do percentual de reajuste, que foi calculado

considerando a proporção da diferença de receita em relação à receita total de 12 ineses.
Assim, o valor final da tarifa calculado foi de R$ 3 4085 ,correspondendo a um percentual
de 9, 95%, ficando, porém, definido que no próximo reajuste, a base de cálculo da tarifa a
ser considerada seria de R$ 3, 3353. , fª :

Considerando os estudos técnicos, o Executivo Municipal estabeleceu, mediante o Decreto
nº 157/2015, de 17/07/2015, a tarifa no valor de R$ 3 40 para as linhas convencionais e
estruturais.

Na ocasião, também foi estabelecida a cobrança da viagem nas linhas alimentadores, até
então gratuitas. O valor estabelecido, em montante menor do que o valor da tarifa básica;
foi de R$ 1,15. Havendo o uso de outra lE nha, passou a haver a cobrança do complemento
do valor da tarifa basica, isto é, de R$ 2,25.

.“ |

O valor para o pagamento em dinheiro e obtenção do Cartão ExpreSSo foi fixa o em R$
5, 50 para as linhas estruturais e convencionais e de R$ 3,25 para as linhas alimentadoras
Em ambos os casos, o valor do Cartão Expresso era de R$ 2,10. Í

23 7 A revrsao tanfana de Julho de 2016
'

' ª ",
" 5 "' Í;

Em julho de 2016 se deu um novo processo de atualização do .valor da tarifa,: o qual foi

fundamentado em um estudo de revisão tarifária, através da aplicação ddmodelo
econômico- financeiro (plano de negócios) ao invés da aplicação da fórmula de reajbste do
contrato, motivada pelos seguintes fatos, conforme apresentados no relatório que instruiu
arevisão: —

. . . ,
, ,,,

1. Da rede de serviços de transporte coletivo estabelecida no projeto básico da
concessão foi implantada as duas primeiras etapas, sendo que a segunda, com
adequaçõesnoplanode oferta; “ -

ª
f

. =' u : a:
, ,, , .: l

,
1

,

"

2. As demais etapas previstas (Sªe 4ª) a serem concluídas até o '1'8º mêsíe que foram
reprogramadas por ocasião da revisão tarifária de 2014 para ocorrerem apartir do
9º semestre, requerem uma nova repactuação, haja vista que ainda nãq foram
realizadas as obras dos corredores pelo Município e que esta não estarão
concluídas neste prazo, com reflexos na composição da frota emquantidade' e tipºs
de veículos; ' i

3. A produção quilométrica efetivamente realizada se deu em valores diferentes
daqueles previstos no projeto básico, tanto em razão da não implantação das
etapas da rede de transporte previstas originalmente, como pelo acréscimo de
veículos e por outras modificações na programação operacional das linhasÍ

'

.:l
4. Ao longo do prazo da concessão houVe uma incidência bastante exprésàiva de

eventos de sinistros de veículos com sua perda total, em razão de incêndios
causados por vândalos;

ª
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5. No período os custos com a manutenção dos terminais não se derà'nl como
previstos, em razão do início de operaçao apenas da estação de bairro Silopping
Ribeirao Preto e do Terminal Evangelina de Carvalho Passig '

*
*

6. A quantidade de passageiros equivalentes transportados pela concessionária nos
primeiros semestres da concessao se deram em valores médios mensaislanuais .

aquém dos valores previstos pelo Municipio no projeto básico e quel foram
estabelecidos corno vinculatórios para a proposta da tarifa e- como referenciais para _

as projeções de demanda das propostas dos proponentesí - :

*
i ' ' l

l

'

,

l i

7. Ocorreu aumento nos custos dos insumos, salários, obras civis e veiculos. :

, !

Assim, a sensível retração da demanda de passageiros, decorrente“ do quadroíglerai da
economia do país à época e a diferença acumulada ao longo dos sete primeiros semestres
da concessão em relação aos valores projetados pelo Município e pela Concessronária,
apontaram um quadro de dificuldades econômicas e, financeiras *que: não pudertam ser
desconsideradas pelo Município.;
O estudo de revisão tarifária foi realizado com as seguintes considerações me*todc*JI*F'>gicas:

;

. Os dados de produção (frota e quilometragem) e' dª eceítas (passageiros
equivalentes e tarifas) foram os reais no período dossete iprime: ros semestres já
operado (dezembro de 2012 a maio de 2016);

' '

l ' Eli .il. " ' ':“l' 2'- . . , :( !

1

. Considerando que a implantação das obras de infraéstrútura' (corredores estruturais
de transporte) a cargo do Município eram pr'é- requisito para'o esitabeleciméhtoªdas
linhas estruturais conforme proposto paraªa 3ªe 4ª etapas da'-nevarede! foram
revisados os fatores de produção a partir do 12º semestre, *quando se píevia aconclusão das obras dos corredores;

*

,
3

l

l
i :, . .

; . : :.

. A demanda do período do 8º ao 12º semestre foi projetada considerando o* histórico
recente, com base nos 12 meses anteriores;

' '

*
*

'

*“ **
ª

É
*

" : i - ' f
!

. A demanda dos demais semestres da concessão foi'revisadã "om base" nd histórico
de demanda da Concessão e dos percentuais de crescimento da delmanda
previstos na proposta da Concessionária; '

l

. Os custos unitários foram calculados com os coeficientes de *<*:c*nsumo

apresentados pela Concessionária na sua proposta; * * * ***]
*

*

- ,. :. ,, li., .g. Os preços dos insumos e salanosforam atualizados anualmente, considerando os
valores apresentados na proposta da Concessionária e a variação dos índlces de :

preços da data base de preços da* proposta e de julho de *cada* ano. *
**

*

**

e Todos os custos, investimentos e receitas foram trazidos p*ara valores de"j lho de
2016 pela variação mensal acumulada do Índice de Preços*ao

ConsumidorlEIPC)l
*

,: 25de84
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Nos ajustes do plano de negócios, foram considerados vários aspectos mencionados na
avaliação realizada pela FIPE, do relatório de revisão tarifária dejulho de 2014, bem como
a consideração dºs investimentos em veículos sinistrados por conta de açõescriminosas

O estudo promoveu um conjunto de simulações visando o cálculo das tarifas necessárias
em algumas situações todas elas sem subsidio complementar a tarifa pelo Municipio, que
são apresentadas a seguir, com os respectivos valores resultantes! ª

.

!

A1. Tarifa de reequilíbrio sem qualquer medida complementar istoé sem
racionalização da oferta, sem redução do ISS e do valoi pago a titUIoª- de custo
de gerenciamento e fiscalização, bem como sem subsídiocomplementar p valor
resultante foi de R$ 3 99.

A2. Tarifa de reequilíbrio considerando como medida complementar ap nas a
racionalização da oferta, com redução de 5% da frota de ônibus conve cional
quando da implantação dos corredores estruturais. O valor resultantefo,de&_3_,_927_. -

«
? ªí ,

A3. Tarifa ' de reequilíbrio considerando “como medidas complementares ,a
racionaêízação da oferta no percentual de 5% e eliminação total do ISS e do valor
pago a titulo de custo de gerenciamento e fiscalização: (0 valor resultante foi de'R$3780_.113',ii'i

A4.
.

Idem a simulação “A3", porém com redução parcial dos'ebcargos sobrefªaireceita
para um percentual de 2%, o que pode ser efetivado através,daisençãodo ISS
ou do valor pago a titulo de cUsto de gerenciamento e fiscalização ? valor
resultante foi de R$ 3 852. ª

i'I' I:, “|
Em uma segunda parte, as simulações foram realizadas com três valores fixos paraia tarifa
revisada: R$ 3,60, R$ 3, 70 e R$ 3,80 combinadas com medidas como ,

'

.; ' '

i.,
lili '

a. Desoneraçao total ou parcial do'lSS' “" ' ªi

b. Adoção de valor de subsídio complementar ao que já é realizado&paraacobertura da gratuidade dos estudantes;, É Í ª

,
, ,

i .
_ . _,

c. Adoção de racionalização ou não da oferta do serviço a pªrtir da
' implantação na última etapa da rede de transporte= programada parao

Semes tre 13. '

,
I : ' — =,i

.
,

Assim, o estudo gerou 26 cenários combinados, dos quais*16 indicaram 'a necessidade de
aplicação de subsídio complementar e ª10, mostraram a- necessidade da redução “dos

fatores de produção (frota e quilometragem) através demedidas de racionalização da
oferta.

Apresentados os resultados obtidos, o Executivo Municipal decidiu pela fixaça [tarifa
de R$ 3 80, sem o emprego das medidas complementares qúe envolvam adesd'ríração
do ISS ou a adoção de subsídio complementar. Para as linhas alimentadores foi definido o
valordeR$1,30. «_ .

,

,

:“. —.:;I.F ; i;
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O valor para o pagamento em dinheiro e obtenção do Cartão Expresso foi fixado 'em R$
6,00 para as linhas estruturais e convencionais e de R$ 3,50 para as linhas alimentadores.
Em ambos os casos, o valor do Cartão Expresso era de R$ 2,20.

Considerando esta decisão, a alternativa de reequilíbrio necessária apontada pelo-estudo
era a racionalização da frota, a ocorrer, conforme premissa adotada no estudo, a partir do
13º semestre da concessão, portanto, a partir de janeiro de 2019, quando o Município
previa que estariam concluídos os corredores de transporte, cujos projetos encontravam-
se em desenvolvimento a época.

A racionalização simulada foi a redução dos fatores de produção (produção quilométrica e
frota) em 11,5% a partir de 2019, mantendo-se até essa ocasião a frota atual. (Alternativa
E4).

23,8 O reajuste tarifário de julho de 2017

O reajuste de julho de 2017 considerou a aplicação da fórmula de reajuste do Contrato,

que resultou uma variação de 3,34%, a qual, aplicada ao valor da tarifa vigente de R$ 3,80,
resultou o valor de R$ 3 9269.

Com base no estudo, foi definida a tarifa de R$ 3 95, para as linhas convencionais e
estruturais, e de R$ 1,45 para as linhas alimentadoras, as quais foram estabelecidas no
Decreto nº 212/2017, de 28/07/2017.

.

Os valores para pagamento em dinheiro a bordo dos ônibus foram mantidos: no valor de
R$ 6,00 e de R$ 3,50 para as linhas estruturais ou convencionais e alimentadoras,
respectivamente, com a redução do valor do reembolso do Cartão Expresso' de R$ 2,20
para R$ 2,05.

2.39 O reajuste tarilario de julho de 2018

No ano de 2018 a tarifa foi reajustada com base na aplicação da fórmula paramétrica. Os
cálculos indicaram uma variação de 7,56%, resultando um valor da tarifa de R$ 42238.

Por meio do Decreto nº 220, de 25/07/2018, os valores tarifários foram assim definidos: (i)
R$ 4,20 para as linhas estruturais e convencionais, (ii) R$ 150 para as! linhas
alimentadoras; (iii) adicional para pagamento em dinheiro de R$ 1; 80, correspondente ao «

valor do reembolso do Cartão Expresso.

Antes da vigência da tarifa de R$ 4,20 estabelecida no Decreto nº 220, de'325107/2018,
prevista neste instrumento para o dia 30 dejulho de 2018, se deu decisão liminar do Poder
Judiciário, em 1ª instância, em atendimento de petição de partido político, suspendendo a
aplicação do reajuste. Em 13 de setembro daquele ano, a decisão Iiminarfoi derrubada por
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passando então a hfaverºá
cobrança dos va!ores tarifários estabelecidos no decreto mencionadoi ' “ ª

, 27 das::
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Em 19 de setembro de 2018 a Câmara Municipal aprovou um decreto legislativo
derrubando os valores tarifários estabelecidos para vigorar a partir da decisão do Tribunal
de Justiça. Em 17 de dezembro daquele ano, uma nova decisão liminar da 1ª Vara da
Fazenda Pública de Ribeirão Preto, anulou os efeitos do Decreto nº 220/2018 até o trânsito
em julgado da ação. Com isso, os valores das tarifas foram mantidos conforme o decreto,
enquanto perdurasse o trâmite e julgamento da ação. *

2.3.10 O reajuste tarifário de julho de 2019

Em 2019 foi calculado o reajuste pela fórmula contratual, que resultou uma variação de
4,03%. O valor da tarifa calculada, portanto resultou o valor de R$ 4,3940; tendo sido
estabelecido o valor de R$ 4,40 para a tarifa básica, de R$ 1,70 para as linhas
alimentadoras, e o reembolso do Cartão Expresso em R$ 1,60, ou seja, sendo mantido o
valor do pagamento em dinheiro dos períodos anteriores. Estes valores? foram
estabelecidos no Decreto nº 176, de 05/07/2019. ª

: l

O reajuste concedido foi novamente objeto de contestação judicial, visando a suspensão
de sua aplicação. A liminar não foi concedida, todavia, mediante agravo de instrumento, o
TJSP determinou que o município se abstivesse de aplicar o reajuste até o julgamento do
recurso, ficando, pois, mantido o valor da tarifa em R$ 4, 20. ,

, ,

2.3.11 O reajuste tarifário de julho de 2020

Após o trâmite da ação envolvendo o valor da tarifa estabelecida no Decreto nº 176/2019,
que resultou na nulidade deste decreto e do anterior (nº 220/2018) & Transerp calculou o
reajuste da tarifa em 2020 tendo como base a variação dos componentes da fórmula
paramétrica a partir de júlho de 2017. O índice de reajuste calculado foi de 17,33%,

resultando um valor para a tarifa básica de R$ 4,2147.
r

Mediante o Decreto nº 173 de 30/07/2020 o valor da tarifa das linhas estruturaise
convencionais foi mantido em R$ 4, 20 e em R$ 1,50 para as linhas alimentadores.

:
' [

2.3.12 Ausência de reajuste em 2021 e o subsídio extraordinário em razão da pandemia
da Covid-19

No ano 2021, em razão da crise de saúde pública e econômica, decorrente da pandemia
da Covid- 19, o Município não promoveu reajuste da tarifa. '

Por decorrência da situação econômico-financeira da Concessão, em 9 de junho d'e'2021

a Câmara Municipal aprovou projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, convertido
na Lei nº 14.571, pelo qual foi autorizado o pagamento de valores referentes ao custo
operacional do serviço de transporte coletivo, que, em virtude da pandemia da Cdvld- 19,
não pudesse ser coberto pela arrecadação das tarifas, limitado o valor a 17 (dezessete)
milhões de Reais no total e 2 (dcis) milhões mensais. .“ ; -ª

. :

Pela Lei, o valor do custo operacional foi estabelecido em R$ 5,0373 por quilômetro, tendo :

sido este valor estimado a partir do seguinte racional:

1
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. Demanda prevista no estudo de revisão tarifária de 2016 para o periodo de um ano
subsequente: 35. 969. 570 passageiros equivalentes

. Produção quilométrica, também prevista para um ano de operação, no estudo
acima referido de 30. 134. 492 km '

o Índice de Passageiros Econômicos Equivalentes resultante: 1 ,1936 passageiros/km
i

l
. Tarifa estabelecida pelo- Município em 2016: R$ 3,80

. Custo operacional por quilômetro inferido pelos valores anteriores relativo 'a julho
de 2016: 3,80 R&B/passageiro >< 1,1936 passageiros/km = 4,5357 R$ / km

_

. Reajuste acumulado pela fórmula paramétrica do Contrato de julho de 2016ia julho
de 2020 = 11,589% ?

. Custo operacional por quilômetro em julho de 2020: R$ 4, 5357 x (1 + 0, 11589)=
5, 0373 R$lkm ,

Além do pagamento do subsidio referente ao custo operacional dos meses futuros à
sanção da Lei, esta autorizou o pagamento das defasagens entre custos e receitas desde
a pubiicação do Decreto nº 69, cie 19 de março de 2020 limitado a R$ 5 milhões.

2.3.13 O reajuste tarifário de 2022

Em janeiro do ano 2022, o Município promoveu o reajuste do valor da tarifade julho de
2021 que não havia sido realizado, nos termos do Contrato, em razão da crise de saúde
gerada pela pandemia da Covid-19. Os cálculos realizados pela Transerp consideraram a
variação dos componentes da fórmula paramétrica de reajuste tarifário entre junho de 2020
e maio de 2021 aplicado ao valor da tarifa calculada em 2020, de R$ 4214755

A variação dos componentes de custo, expressos na fórmula contratual no período apurado
foi de 21,19%, muito em razão da variação expressiva do óleo dieseli de 64,57%: O valor
da tarifa resultante foi de R$ 5,1082. '

Mediante o Decreto-nº 26 de 01/02/2022 a tarifa foi estabelecida no valor de R$ 5, 00 para
as tinhas estruturais e convenchiunais e de R$ 1,80 para as linhas alimentadoras. O
pagamento em dinheiro no interior dos ônibus foi reajustado para o valor de R$ 7,00 no
caso das iinhas estruturais e convencionais e de R$ 3, 80 nas linhas alimentadoras, ficando
definido o valor do reembolso do Cartão Expresso em R$º ,00. ' '

ª
'

'

'
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2.3.14 Linha do tempo da tarifa

QOFiCINACGNsULmRes

Considerando as informações anteriores, o quadro a seguir sistematiza ,os eventos
associados à fixação da tarifa e respectivos valores ao longo do prazo da concessão.

l

Data

Julho [2011

Março/2012

janeiro/2013

Julho/2013

Julho/2014

Outubro/
2014

Julho / 2015

Julho / 2015

Julho/2017

Evento

Estudo econômico-
financeiro da
modelagem da
concessão com data
base dejulho de 2011

Proposta apresentada
paio Consórcio
Pró:.lr'uano

Atualizei/ão do valor da
tarifa proposta para o
início de operação

Desoneração de
impostos federais (PIS e
COFINS)

Processo de revisão
tarifária

Ação da Promotoria de
Justiça do Consumidor
do Ministério Público do
Estado de São Paulo

Processo de reajuste da
tarifa com aplicação da

Prece 'so o':- revisã)
tarifa a,:znrnrece'lculo
do plano de negócios

Processo de reajuste da
tarifa com anlicacão da
fórmula paramétrica

Tabela 4: Histórico de valores tarifários

Valor do
custo por
passageiro

(R$)

2,7564

7,7481

2,9163

2,8108

3,1719

nsa

3,4085

“5,99 a 3,60

3,9269

Valores das tarifas
decretadas (R$)

nsa

rªsa

3,10

3,00 (linhas estruturais e
convencionais) / 1,00
(linhas alimentadoras)

3,40 (linhas estruturais e
convencionais] / 1,15
[linhas alimentadoras)

3,80 (linhas estruturais e

convencionaisl/1,30
(linhas alimentadorasl.

Pagamento em cartão:
3,95 (linhas estruturais e
convencionais) / 1,45
linhas alimentadores).

Pagamento em dinheiro a
bordo: 600 (linhas

, Valar na data base dejulho de

ª:!)bsejrv

,

2011

Í Compromisso de Ajustamento de
: Conduta -TAC com o MP em

É Estabelecimento do Termo de

: 2014) > .
l

. 0 valor estabelecido peia PMRP
« para a tarifa considerou que
É deverá haver, quando da

: transporte coletivo, uma

Atualização conforme" item 1

. 3.12“ do edital 1

Estabelecimento do Termo de

Maio/2014

Compromisso de Ajustamento de
Condu ".. TAC, reduzindo a tFrifa
por 12 meses (desde julho do

,,i
. , ,,, . ,

implantação da 3ª e “4ª etapas da
rede de transporte, em conjunto
com os corredores estruturais de

. ção ei'edução da frota
operacional.

Foi estabelecido o pagamento a
; bordo em dinheiro no valor de
ª 6,00, com valor do reembolso do
Cartão Expresso para as linhas
estruturais / convencionais ede R$ 3

3 50 para as linhas alimentadores.
O reqmtolso do Cartão Expresso
foi estabelecido no valor de R$

2,20.
i
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Data Evento Valor de Valores das tarifas ] “

custo por decretadas (R$)
)

passageiro
' I

(R$) ]

.*

estruturais e
convencionais) / 3,50
(linhas alimentadoras).
Valor do reembolso do

,

«
É *

Cartão Expresso- R$ 2,05.
,

'

: ,

Açõesjudiciais levaram a não.Julho / 2018 Processo de reajuste da 4,2238 Pagamento em cartão:
,

tarifa com aplicação da 4,20 (iinhas estruturais e É aplicação do reajuste até setembro
fórmula paramétrica convencionais) / 1,50 ,

de 2018“ ' '

[linhas a!imentadoras).
Pagamento em dinheiro a _

bordo: 6.00 (linha: '
*

estruturais e
convencionais)/3,50
(linhas alimentadores).
Valor do reembolso do
Cartão Expresso: R$ 1,80.

Julho / 2019 Processo de reajuste da R$ 4,3940 Pagamento em cartão: Decisão cio TJSP manteve 'a'
;

tarifa com aplicação da 4,40 (linhas estruturais e cobrança do valor anterior, de R$
fórmula paramétrica convencionais) / 1,70 4,20 até o julgamento final de

&

(linhas alimentadores). ações que contestavam os '

Pagamento em dinheiro a .
,

bordo: 6,00 (linhas 175/9039.
estruturaise ª

:
l

convencionaisj/350 , _'

'

l

(linhas alimentadoras). E

:
j

, decretoswnº 220/2018 e n

Vaior do reembolso do
Cartão Expresso: R$ 1,50. ,

Julho / 2020 Processo de reajuste da 5454/1147 Pagamento em rartão: ; Em razão de decisão do TJSP tie
,

tarifa com aplicação da 4,10 (linhas estruturais e nulidade dos decretos nº 220/2018 ª

fórmula paramétrica convencionais) / 1,50 , e n 176/2019, os cálcu!os de
_

(linhas alimentadores). reajuste çonsideraram o valor de
' julhozde 2017. : ,Pagamento em dinhezro a

bordo: 6,00 (linhas
.

estruturais e
'

.

i

convencionais) / 3,50
(linhas alimentadoras).
Valor do reembolso do
Cartão Expresso: R$ 1,80.

Julho / 2021 Não houve reajuste em razãoda
. Pandemia da Covid 2019, porém ;

ª pela Lei Municipal nª 14,571,.o
'

Municipio foi autorizado a pagar
subsidio extraordinário em . ,

montante total de até R$ 12 ,

2022, podendo ser considerado um
: reajuste retardado em razão cla

crise da pandemia da Covid-ªlle.

estruturais e
convencionais)/3,80
(linhas alimentadores),

milhões., ,

Janeiro/2022 Processo de reajuste da R$ 5.1082 Pagamento em cartão: O reajuste foi calculado pela '

tarifa com aplicação cla 5,00 (linhas estruturais e variação dos xidicadores da ,“

fórmuia paramétrica convencionais) / 1,80 ; fórmula paramétrica entrejunho 1

(linhas alimentadorasj.
.

de 2020 e maio de 2021, logo: não 1

Pagamento em dinheiro a correspondeu-'a atualização dª ,ª
,

borda: 7,00 (Iin'has
: tarifa para o mês de janeiro de

i ,

r

Valor do reembolso do
'

>

-
, .,

'

Í
,

Cartão Expresso: R$ 2,00. '

: , , .

'
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Considerando o período do inicio do contrato de concessão a julho de 2021, o valor da
tarifa calculada teve uma variação de 85,88% (R$ 2,7481 na data base do contrato a R$
5,1082 em julho de 2021 ). Já o valor da tarifa decretada variou 72,41% (R$ 2,90 emjaneiro
de 2013 a R$ 5.00 em janeiro de 2022). Ressalta-se que o valor da tarifa'de R$ 5,00
correspondeu à variação dos parâmetros da fórmula paramétricaíaté maio de 2021,
restando, portanto, a consideração da variação destes parâmetros até maio de 2022.

5,00

4,40 ª

(
: 20 4,21» i ,

(
3,30 ª“ , .

3,40 '

* n7% 250 +]

<: m ª

, 'Nª º v-l .-q 2 = E ª E * “"º o 2 & g e o 2 ª 3
% Q > > > ª ª > > ?
& 23 g a a a a a .a .a

Figura-? Ha'-')iução dos valores da tanfa básica decretada
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nas condições atuais

3. Metodologia do estudo

3.1 Base de dados

Para a realização dos estudos foram pesquisadas e organizadas informações sobre a
execução do Contrato, em especial aquelas relacionadas com os aspectos econômico-
financeiros. Estas informações foram fornecidas, em sua maior parte, pela Transerp, na
forma de planilhas, relatórios e documentos diversos. Para reunir e organizar o acervo de
dados, foi estruturada uma área em ambiente de nuvem que foi progressivamente
alimentado com os documentos.

A estrutura de rece,=pçào dos dados foi estabelecida em razão da tipologia dos dados e seus
temas conforme a Seguinte relação:

1 — Contrato de concessão
2 — Decretos de reajuste tarifário ' '; *ª " ª

3 — Relatórios de reajuste tarifário
4 — Dados de passageiros
5 — Relatórios de demanda
6 — Produção quilométrica
7 — Dados de frota operacional
8 — Dados do cadastro da frota
9 — Notas fiscais dos ônibus

'

10 — Convenções ou acordos coletivos de trabalho
,

11 — Dados das receitas acessórias ,
—

541

12— RelatorID de prestação de contas dos investimentos naoutOIga
13-invesíimentcs em abrigos
14 — Documentos contábeis
15 — Subsídios
16 — Tabelas horárias
96 — Oficios Consórcio Próurbano
99 — Outros documentos

No total, foram reunidos 410 arquivos de documentos ou dados, totalizando 2,47 Gb de
informação, os quais fazem parte deste relatório, na qualidade de "Anexo de Acervo Digital
de Dados", estando acessível por meio do link

httsz/drive.qooq|e.com/drive/folders/1vaCuYi iHRvaXPJaMVk—
7MR2biCngg?usº=sharing.

3.2 Referencial metodológico

As análises econômico—financeiras estão baseadas na aplicação de um modelo de cálculo
estruturado [& partir de uma planilha eletrônica com base em técnicas de engenharia
financeira. ' 3
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, . .
: ,

nas condições atuais '

O modelo é composto por dois blocos: o Demonstrativo de Resultados Econômicos— DRE
e o Fluxo de Caixa, pelos quais, procura-se tratar as informações sobre receitas, custos e
investimentos, com a geração do denominado “Fluxo de Caixa Livre" que representa os
recursos financeiros havidos e ou previstos para períodos futuros por unidade de tempo da
análise após todas as operações (no caso, semestral).

Os vaiores finais do Fluxo de caixa Livre-representam o resultado do Contrato ,para a
Concessionária, ou seja, os recursos que remuneram a sua atividade, os quais, ao longo
do prazo da Concessão podem ser positivos ou negativos, dependendo da ocorrência de '

investimentos iniciais ou reinvestirnentos, além de outros fatores.

A análise de viabilidade da Concessão, ou, no caso presente, a avaliação ,do equilíbrio
econômico-financeiro, é feita mediante o cálculo da Taxa de Retorno do Fluxo de Caixa
Livre e de sua comparação com o valor desejado pelo Concessionário, apresentado em
sua proposta.

Para uma melhor compreensão do modelo empregado, são expostos a seguir, de forma
sintética, os conceitos teóricos presentes nos cálculos.

3.2.1 Cálculo do Demonstrativo de Resultados EconômiCos - DRE"
“'

'
-

.
; .l -

.

O DRE traz o resultado econômico da operação, oqual, de forma sinapies, corresponde'a
apuração da receita iíquida, da (rua! são subtraídos os custos de operação a-depreciação
dos ativos e os impos tos sobre o lucro bruto permitindo obter o lucro líquido da operação.
É este lucro líquido da operação que amortizará os investimentos necessários à operação
e gerará a remuneração do capital investido para o operador.

Os cálculos do DRE utilizam uma metodologia contábil de análise fiscal e contemplam os '

seguintes passos:

A. Receita bruta: contempla a receita da prestação do serviço dertransporte coletivoe
receitas acessórias como, por exemplo, receitas de exploraçãoíde áreas comerciais
nos terminais ou de publicidade. Esta receita pode ainda considerar aportes
públicos, na forma de subsídios.

B. Tributos sobre o faturamento: considera os impostos que incidem sobre a receita
bruta, dependendo de cada localidade e da legislação fiscal em vigência no
momento do calcuio.

Ressalta-se que por ocasião da licitação estavam vigentesa cobrança do Pis
(0,65%) e do COFINS (3%) sobre a receita bruta da operação do transporte coletivo;
Estes tributos foram suprimidos por Medida Provisória a partir de maio de QOiQe
de forma definitiva, por meio de Lei a partir de setembro de 2013, em razão das
medidas de desoneração dos custos de transporte coletivo.; » r

'

r-w-y

A partir de janeiro de 2013 também passou a'vigorar a dedução de um percentual
de 2% relativoàaContribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta— G;.PRB: (INSS)

,; 34des4
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"l'.

em substituição à cobrança da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento
para 0 lt«.JÍÍ. '

Receita liquida: corresponde à dedução do valor dos tributos da receita bruta, logo
representando os recursos correntes efetivamente disponíveis para o custeio da
operação.
Custos: contempla os custos necessários à operação do serviço de transporte
coletivo, abrangendo os custos variáveis com a produção .quilométrica
(combustível, lubrificantes, rodagem e peças e acessórios); delpessoal (motoristas
pessoal de tráfego, pessoal de manutenção, pessoal administrativo e diretoria);e
custos administrativos. ' -

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como na
notação contábil como “LAJlDA'” ou “EBITDA", do inglês: e' a subtração do valor dos
custos das receitas líquidas, representando o montante de recursos que a operação
gera para O pagamento dos impostos sobre a renda, amortizaçãolos investimentos
e remuneração do operador.

Depreciação contábil: co.-responde a perda de valor dos bens (ativos) investidos em
decorrência do seu uso. 0 dual também pode ser entendido como um custo não
desembolsado, mas que afeta a equação econômica, pois o operador necessitará
repor o bem, quando da sua renovação, no caso de ônibus e equipamentos, ou terá
um ativo de menor valor ao final da concessão no caso de instalações.

' '

Lucro antes de juros e impostos também conhecido como LAJIR ou ÉBT'é a
subtração do valor dos custos e da depreciação das receitas liquidas, que
representa a base de cálculo sobre a qual incide 'o Imposto de Renda e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). º

*

' '
“

Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro !. íquido (CSLL): trata-
se da aplicação das alíquotas fiscais definidas na legis lação que incidem sobre o
valor da EBT que são:15% para o IR, acrescido de' mais 16% paraas parcelas -

superioreºa? R's.40 mit anuais e 9% para a C SL'Ç '“ '

. . ,, ,,
O cálculo ainda considera a possibiiidade, prevista na legislação, de compensação ,

dos prejuízos acúmúlados ao longo do prazo das operações..
Lucro Líquido do"exercício: corresponde ao valor da parceia H, subtraído da parcela
G.

'
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3.2.2 Fluxo de Caixa - FC

A — Receita _
B —Tributos : c — Receitaª

ª ª

Bruta &] o fatur, Líquida ' -

___—__4__—.—__l
1

C— Receita

+;_ I =
.

Líquida
D— Custos E — EBTlDA

#

E—EBTIDA "Í Ffms] —
*

5 Depreuaçao
.... &.

| ....”

61 | m cn_.

Í
_ , ] (EH—impostosw=

J Líquidoem EBF '
,i ) Ls/ & renda

Figura 3: Modelo esquemático de cálculo do DRE &

O Fluxo de Caixa é gerado a partir das informações do DRE, contemplando as seguintes
informações:

J.
',

"

! '

Fluxo de Caixa Operacional: corresponde à soma dos valoresido Lucro Líquido do
Exercício (parcela “I") com o valor da depreciação contábil (parcela "F"). Esta adição
e possível em razão do fato que o valor da depreciação não representa
efetivamente um custo, mas é assim tratado para efeito de formação da base de
cálcuio dos impostos. Desta forma, o valor da depreciação constitui um montante
de recursos gerados em caixa para a amortização dos investimentos.

Aquisições: corresponde aos valores dos investimentos realizados em frota,
equipamentos instalações de garagem equipamentos demonitoramento e de
bilhetagem. bem como outros necessários ao cumprimento; das obrigações do
Contrato.

Receita da venda de ativos: e o valor obtido com a venda de ônibus e equipamentos
quando da sua renovação ao final da vida útil do bem bem como do conjunto de
ativos ao final do prazo da concessão, incluindo garagem. *

Fluxo de Caixa dos Investimentos: corresponde a subtração da receita de; venda
dos ativos, dos valores das aquisições, representando a efetiva saida de retursos:
Fluxo de caixa livre: é o resultado da subtração de valor do Fluxo de Caixa dos
Investimentos (M) do valor do Fluxo de Caixa Operacional (J), representando os
recursos finais qerados pela ªlegação, que podema cada anoiterem sinal neqativo
o_ujªsitivcr. .;- : «i. —; ',:

: 1.“ :; Í35d284
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l—Lucro + F—
= I““: ]

; ,

Liquido Depreciação OPEFªC- ' ;
Í

]" FC

& Operac.

K—
+
[ L—Receita : M—FC

Aquisições ! venda ativos invest.

Figura 4: Modelo esquemático de cálculo do Fluxo de Caixa

3.2 3 indicadores de avaliação financeira

Em síntese, o operador inicialmente realiza investimentos em uma faseípréaop'eraciionalde
modo a ter condições de prestar os serviços; a partir dai, mensalmente, há a arrecadação
de recursos e os correspondentes custos para a realização do serviço e o pagamento de
impostos; podendo ocorrer também novos investimentos, bem como o; ingresso de receitas
das vendas de ativos. Ao final, há um balanço de recursos anual que. pode ser positivo (o
empreendimento gerou recursos) ou negativo (o empreendimento consumiu recursos), que
constitui o Fluxo de Caixa Livre. '

ª

Em uma leitura simples, poder-se-ia somar todos os valores anuais para seavaliar se o
resultado final é positivo ou não, porém, este não é um cálculo correto, pois há de se
considerar que os valores estão distribuídos ao longo do prazo e, naturalmente, um
montante daqui há dez anos não terá, hoje, o mesmo valor, pois há :a incidência de uma
taxa de juros a cada ano. Assim, é necessário considerar o efeito da variação do dinheiro
no tempo.

Para entender esse conceito, considere que o empreendedor tenha R$ 100,00 (cem reais)
no ano 1 e que a taxa de juros de mercado e de 10% ao ano; no 2l'wano, ele terá 110,00
(R$ 100 >< 1,1); no 3º ano, terá R$ 113,42 (R$ 110,00 >< 1, 1) e assim progressivamente, ate'
que no Ano 9 haverá um montante de R$ 214, 35, chegando- se ao Ano 10, com um valor
de R$ 235. 79 (R$ 214,35 >< 1,1). ' 3

Em resumo, um v7' ' de R$ 235, 79 no Ano 10 corresponde a R$ 100 00 no Ano 1Este e'

o principio do conceito do Valor Presente Líquido, ou seja, qual e' o valor que hoje,
corresponderia a um determinado valor no futuro. Para se obter esse valor basta aplicar
em processo invertido o mesmo raciocínio exposto anteriormente. O valor de R$ 235,79 no
Ano 10, corresponde a R$ 214,35 (R$ 214,35, dividido por 1,1) no Ano 9 e assim
sucessivamente, até se obter o valor de R$ 100, 00, que é o valor presente que equivale a
R$ 235, 79 em dez anos.

No modelo de análise financeira, a taxa deJuros que traz os valorespara valor Presente
Líquido e' conhecida como taxa de desconto. No exemplo acima e de 10% ao ano ' . . _
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A taxa de desconto é aquela que o concessionário considera como valor mínimo para
aplicar os seus recursos próprios, tomar financiamentos e assumir os riscos da operação
e do contrato comparado com outras opções de aplicação de recursos ou de realização de
empreendimentos, por esta razão é conhecida como Taxa Minima (LQAtratividadef

, ,

Um segundo indicador de viabilidade econômico-financeira e a Taxa Interna de Retorno
(TIR) resultante do fluxo de caixa livre, bastante empregado na avaliação da execução dos
contratos e na revisão de tarifas no caso do contrato de concessão ora em discussão., .

Partindo do conceito do Valor Presente Liquido é possivel entendei a TIR. Estaªtaxa é
conceituada como sendo o valor (taxa de desconto) que aplicado ao fluxo de caixa livre
resultaria um Valor Presente Liquido igual a zero.

Assim a TIR mede a expectativa de retorno financeiro do capital aplicado«em um
empreen.'imento através de uma taxa de juros incidente no período de sua operação.

e
. ,

O empreendedor, atraves da TIR, procura comparar a rentabilidade “do empreendimento
.

(projeto) com a rentabilidade da aplicação de recursos em'outros setores ou projetos do
mesmo setor, considerando para tanto os riscos de cada "situação. 'É usual, que se
compare as taxas obtidas com aquelas oferecidas por ativos do mercado financeiro ainda
que se deva considerar aplicações de longo prazo.

ª 'i

,

, : 'l ' ' :, .:

Para se calcular então a TIR há de se fazer cálculos iterativos, testando—se quai o valor da
taxa de desconto que resultará o VPL igual a zero. A planilha eletrônica em Exceldispõe
de funções que realizam estes cálculos de forma automática. '

- ' ' '

I" li
4

O cálculo da TIR realizado desta forma é válido para situaçõestipicas' de empreendimentos
em que o fluxo de caixa livre apresenta um momento inicial de investimentos, no qual o
fluxo de caixa livre possui sinal negativo (saídas de recursos),eem todos osdemais
momentos o sinal epositivo (entradas de recursos). ' ' ª'

'

Há contudo, projetos em que os investimentos ocorrem em momentos intermediários e
não so na fase pre ' erac.onal, gerando a saida de recursos em 'um ou mais momentos
além do momento inicial. É o caso da concessão de serviços de transporte«em que, por
força da renovação da frota, quase sempre ocorre momentos em qUe ha' investimentos
pontuais que geram fluxos negativos intermediários.

Nestes casos. o fluxo de caixa livre possui alternância de sinais (ooªsltivos e negativos) e'a
eouacão de determinação da TIR possui mais de uma solução, isto é, ,a maisde uma “taxa

de desconto que torna nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa livre Para contornar
este problema é usada a Taxa Interna de Retorno Modificada (TIR-M ou MTIR)

; »

O cálculo da TIR-M é realizado considerando que os valores negativos do fluxo de caixa
livre são trazidos para valor presente líquido com uma taxa de desconto anual, logo são
valores <lescontados;e, os valores positivos são capitalizados, isto ._e',levados parao valor
futuro, a uma taxa de reinvestimento anual. De fornia'simples, é com

,

ª

“:o empreendedor
«,,.
' i
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,

W

: , '

nas condições atuais : É
' "

i

aplicasse financeiramente os saldos positivos até o final do contrato e“ tivesse que contrair
financiamentos para pagar os saldos negativos, quando houver.

.
, ;

:

,
i %

Considerando estes dois valores (valor futuro dos saldos positivos —— VF e valor presente
dos saldos negativos — VP) a TIR é calculada mediante o quociente destes dois valores,
que são elevados ao inverso do número de períodos do fluxo matematicamente dados
pela seguinte expressão:, i

i
'

1

1/ i

'

TIR _M= (l—D
"

—- 1 , na qual, “n" é a quantidade de meses ou anos do período analisado

O cálculo da TIR- lvl depende da adoção de uma taxa de juros de reinvestimento, aplicada
aos valores positivos, e de uma. taxa de financiamento aplicada aos veleies negativos

No caso da concessão do transporte coletivo de Ribeirão Preto, os valores acima“ Citados
foram assim propostos pela Concessionária:

[
;

'

) i x

- Taxa Mínima de Atratividade (TMA) ou Taxa de Desconto: 8,58% ao ano
A

- Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM): 11,19% ao ano
- Valor Presente Líquido (VPL): R$ 8.375 269,87 (valores da proposta de julho de

2021)

3.3 Segmentação da análise
, :

' ' ': ,;
e » .Ià '«f 1551“;A partir das discussões realizadas com a Administração Municipal, a ar álise econômico-

financeira foi decompºsta em dois processos de caloulo: (i) 1º período — Histórico; (ii) 2º
período— Projetado

. , .. «
1 ª

:

'

.

O primeiro processo abrangeu o período que se estende do início do Contrato até o mês
de novembro de 2021 (fim do Semestre 18), com uma análise voltada a avaliar o
desempenho econômico-financeiro da concessão com base no hlstórico deméceitas,
custos, investimentos e obrigações da Concessionária. ll . ....| . A,

Os cálculos relativos ao primeiro período foram realizados com aconsideração de um
encerramento hipotético da Concessão no final do Semestre 18: Para tanto foram
calculadas as receitas, custos e investimentos no peribdo e o valor dos; ativos no final deste
semestre, os quais foram considerados como uma receita de venda no Semestre 19.0 '

Fluxo de Caixa Livre resultante foi então analisado para verificação da existência de
desequilíbrios, sendo calculado qual é o montante que, pago no Semestre 19, permitiria
atingir os indioc'adoiesde viabilidade conforme propostos pela Concessionária.

A segundo processdconstitui a proieção da concessão até o seu término. Neste caso,
hipoteticamente, é. como se o Município estivesse iniciando uma nova concessão a partir

. i) " .do Semestre 19.
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,

nas condiçõesatuais
'

,!

l
-

, ,
,

, .
.

Os cálculos foram realizados com as projeções de demanda para o periodo de março de
2022 até o término da concessão, e dos fatores de produção (frota e produção quilometrica
por tipo de veículo) levando em consideração uma nova rede de transporte coletivo a partir '

dos Corredores de ônibus ora em imp'antação na cidade. O modelo: de cálculo, exposto .

no próximo item, foi preparado para permitir a simulação dos custos com base na aplicação ,

de tipologia de ônibus distinta da atual.
:

: l '

;
,:

A partir das informações de demanda, custos e investimentos, a análise procurou avaliar o
valor da Tarifa de Remuneração dos Serviços que aplicada à quantiêlade de passageiros ,

estimada, geraria uma receita que permitisse, a partir do Fluxo de Caixa Livre, a obtenção
da Taxa Mínima de Atratividade ou a Taxa Interna de Retorno Modificada indicadas pela
Concessionária em sua proposta. * ' -

O modelo de cálculo foi preparado para avaliar o montante de subsídio público que o
Município precisará aplicar caso a Tarifa Pública venha a ser fixad&. em valor inferior ao
valor da Tarifa de Remuneração dos Serviços. ª

:
3 « - : if +

Este relatório só abrange a exposiçao do primeiro período. As análises sobre o segundo
período é objeto do Relatório Técnico 2.

.) > .

3.4 Modelo de. cálculo
.

O modelo de cálculo empregado nos estudos observa os conceitos- anteriormente
apresentados e utiliza como base a proposta apresentada pela Cohcession'a'ria- na sua
proposta comercial, a qual observou as orientações do Edital, tendo sido objeto de
verificação quando do processo licitatório e posteriormente pelo estudo realizado no início
da Concessão pela Fundação de Economia e Administração da Universidadede São Paulo
_. USP ,

i
, ªt

O modelo contempla além do conjunto de planilhas de cálculo da Probosta comercial, 'Um

conjunto de outras planilhas específicas para o estudo. No total são 70 planilhas (abas)
que compõe o arquivo: Modelo EF __TCRP_vl .",xlsx que está apresentado no "Anexo
Digital— Modelo de Cálculo" deste relatório. A relação das planilhas e apresentada a seguir
com explicaçõessobra o seu conteúdo e de forma segmentada por bloc .:s de assuntos.

3.4.1 Planilhas de apoio
,, ': ,, .

Este bloco é formado por duas planíihas com informações que são usadas em outras
planilhas de cálculo. A tabela a seguir as relaciona e apresenta obsewações sobre o seu
conteúdo.

Tabela 5: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas de apoio

Nome da aba ,
3 Descrição ' à

«
E

.

E I

,

Dados de entrada Dados e parâmetros gerais de apoio para os l Contém informações que alimentam outra"; , :

cálculos
_
planilhas como:

ª ' Nome dos tpbs deônibus incluindo ªqueles
necessários a:sim'ulação da situaçãolfbtur'a,

' Alíquotas de impostos
'

' Preço de ônibus

l: "A .: Agªâode84
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Nome da aba

Painel

3.4 2 Resultados do estudo

i

Descrição
.

]

Painel de parâmetros para simulação da situação :

futura

Conteúdo ,

- Parâmetros para o ca' culo de custosãe cap: alª
(vida Útil & valor residual dos ônibus)

- Fatores de cálculo de depreciação
'

,

' Coeficiente & valores diversos para cálculo de
alguns custos

' Anos em que o Consórcio PróUrbano não
realizou algu mas obrigações contratuais

Permite a seleção ele opções de variáveis de
simulação, Em especial em relação ao período
futuro, envolvendo os quantitativos de frota por

' tipo, reinvestimentos, ietomada de algumas

' proposta ou em valores correntes).

obrigações contratuais. Há também uma chave para
a escolha de método «le cálculo dos valores do DRE

(em valores atualizados, a valores da data“ base da

l

Neste bl'oCo há um conjunto de seis planilhas que permitem visualizar os resultados do
estudo em .Jl'içãO dos parâmetros selecionados; dos dados. sistematizados: e da
metodologia geral da avaliação.

Tabela 6: Relação das planilhas do modelo de cálculo— Planilhas de resultados do estudoj

Nome da aba
Sintético operacional

Ilustrações

A1 - FC 51518

bl , FC 5197540

_ inv 519340
. Sem:stre 40

Descrição *
l '

'
É

Resumo de custos operacionais

Gráiicos de ilustração das principais informações
.

Simulação 1ª Período (Semestre 1 ao Semestre
18]

Simulação 29 Pe'íodn (Semestre 19 ao Semestre
AC.:

rimentcs premiados do Semestre l9 ao

l

Trata-se de uma planilha que resume os Valores dos
parâmetros operadionais, receitas; custos

:

operacionais, custos de capitaL resultados 3“

econômicos e indicadoresvpor semestre da
Concessão, abrangendo todo o período (realizado &

projetado), permitindo uma visão econômica global
Apresenta gráficos úteis a algumas analises
sintéticas, ,:

' i |
'

, " !;
Apresenta o DRE ex: ªi para o período da;
Concessão passado (ocorrido ateu Semestre 18, ou
seja até o mês de novembro de 2021l ' Í

'

Apresenta oDRE eo FC para o período da »

'

Contessãofuturo (do Sen-fºne 19, ou sem
' dezembro de 202133

.. prazo da Concessão).
amestre 40, último do '

Contém os cálculos aos investimentos em frota e de
' depreciação para o periodo futuro, considerando os
parâmetros simuláveis e escolhidos na aba "Painel"
Estes valores alimentam a planilha anterior, para os
cálculos econômicos dp periodo futuro.. j

?

, ,,; :'1, _i :-!|—'=;Nos capitulos 5 a 7 deste relatorio sao apresentadas as informaçoes sobre os resultados
do estudo.

3.4.3 Planilhas relacionadas com demanda e receita

Este conjunto de planilhas contém dados relacionaclos com passagerros equwalenteo e
receitas ocorridas e projetadas.

41dea4'
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Tabela 7: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas relacionadas com demanda e receita?

Nome da aba
1A

lB

ZA - Projeção

ZE —Pass &- Receitas

ZC - Receitas acessórias

ZD - Taxa_gerenc

ZÉ
— Subsídio Pandemia

ZF , Auxiliar 1

ZG — SELlC

3.4,4 Planilhas relacionadas com

Este bloco reúne as planilhas com informações sobre a frota, tanto do hisetérico da

Descrição .

QUADRO 1A: Passageiros equivalentes por
semestre

QUADRO lB: Fatores de produção (Produção
Quilométrica e Frota Operacional) por semestre

QUADRO 2: Projeção da receita operacional

QUADRO ZA: Memória da projeção de
passe geiros

QUADRO ZE » Rassageíros e receitas mensais

QUADRO 2C - Receitas Acessories

QUADRO ZD - Pagamento da Taxa de
Gerenciamento

l Conteúdo ,

Resume a quantidade de passageiros equii/alentes
por semestre da concessão, considerando os dados
realizados e projetadas

. Resume os dados dos Fatores de produção
'

(Produção Quilométrica e Frota Operacional)

.. e líquida da Concessaol:
_'

Apresenta a memória de cáiculo para a projeção da

nos cálculos dos periodos futuros

semestre da concessãd considerando os dados
realizados e projetados. ?

Apresenta a memória de cril: uio das receitas bruta

l &

dcma nda para o ano de 2022 e posteriores, usados

Consolida as informações sobre passageiros
"

equiva.e'ntes e receitas ocorridas até fevereiro de
2022, obtidas dos registros consultados Além

,
destes dados apresenta a receita decorrente da
venda antecipada dos créditos eletrônicos
conforme informações do Consórcio PróUrbano e
os cálculos de apuração do saida da Conta de
Arrecadação e receitasíímanceiras

.
Contém os valores dasyreceitas acessór' sepulªadas

, até abril de 2016 e sua projeção para os demais
* anos da Concessão . ;

Apresenta os valores efetivamente pagos da Taxa

— em março de 2016
QUADRO ZE- Pagamentos de subsídios Pandemla [

COVId 19- Lei 14. 571/2021

QUADRO ZF - Cálriiln..a alíquoia'equivalente do
PES, COFINS e lNSS|"PRF'y
QUADRO 26 “mas mensais do SELlC

& frota

de Gerenciamento a Transerp até aiwa-suspensão
.

contém os valoresgpagps pelo Mun «;
de julho a dezembro de 2021, autorizados pe

1.4 571, a títuio de subsídio em razão dos ele o
19

a aixiliar que apresenta asa- se de uma planl
_aiíquotas de PIS, COFINS e da ÇPRB do Semestre 1

? Apiesen'. a as taxas médias mensais da 55ng
: confoi me informarão no site da Receita Federal

E',

Concessão, como das projeções para o período futuro. :

j
» i ' * '

< ' “=

Nome da aba
3

MX

Ae"

Descrição 2

'
:

.

QUADRO 3: Frota aplicada e projetada

QUADRO li.: Cronograma de fl star

QUADRO AA:'A' '
ções. '!o Lfªlôufº da frota até o

ano 2021

QUADRO llB - Cadastro da frota até janeiro de
'

2022

semestre de concessão considerando o histórico
realizado até 0 Sem
termino da Concessão

18 e o projetado atéo
projeção consid a os

'

parâmetros da aba ”Pulliêl' quantoa quantidade de
veiculos previstos por tipo para o periodo futuro
In?arma a quantidade ile veículos adquiridos e

1 vendidos a cada semestre da concessão, os valores

' veículo -s perdidos por atos de vandalismo

arde yenda. QS dados
. , . , , ;

sr—o oriundos de outra
dos investimentos e

dªre
Apresenta o tota Ide v

apresentados por ano,)e incluem a quanti

, Trata--se da reiaçãodetodos os veiculos quêforam

; e ano de fabricação.

utilizadós na (' rmces ãp até o momento, incluindo
aqueles que foram vendidos ou depredadoh -

(perdidos). As informações foram obtidas dos
registros da Transerp e contém, em especial, o tipo

42 de 84
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Nome da aba
4C

40

4É

ÁF

SA

SB

SC

sb

SE

SF

SG

SH

3.4.5 Planilhas |

São duas planilhas que sisterr'

Nome da aba
EA

SB

elacionadas oo

Descrição
,

QUADRO 4C - Memória de cálculo do quadro de l

frota

A.;_ , :.;r

É umaplanilha uti
IZBÚL

para calcular a quantidade
de veiculos a serem adquiridos e vendidos ao longo
do prazo remanescente da Concessão (a partirde

' 2022), em função dos parâmetros de idade: média
. niáx.ma e idade máxima dos veículos. ' ;

QI. 'ADRC 4D- Resumo das
invesrimentos em l.ota

aquisições &

QUADRO AE - Evolução da Idade Média
,

média da frotaponanuf da Çoncessãn
QUADRO 4F - Valores de aquisição da frota inicial

.

Trata- se de planilha a iliar que sistematizà as
: informações de aquisnções e venda de veículos. Os

,
dados alimentam a plahilha "4”.

Apresenta a título de avaliação, a evolução da idade?

Apresenta a apuração lies valores dos - ;

' investimentos em frot no inlcio da Concésão, & o

QUADRO S.A: Evolução da frota dos veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo 1-Micro-ônibus

_

cálculo da deprer. lação, ;
QUADRO 5.5: Evolução da frota dos veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo 2—Convencíonal

QUADRO S.Cz Evolução da frota dos veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo 3-Padron

QUADRO 5.D: Evolução da frota dos veíLulds da
frota de veiculos do tipo: “lipo ;vlvlidúnibus com
ar

QUADRO 5,E: Evo!uçãu da Nota dos veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo 5-(Zonvencíonal
com ar

' cálculos de projeçao do período futuro.
QUADRO 5.F: Evolução da fretados veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo S—Padron corn ar

cálculo do custo médid de aquisição por tipo de
ônibus utilizado no es (lido.

'

Traz a evolução da Lfrol'la de micro-ô—nibus por
semestre da Concessão e pnr faixa horária,;ale'm do

Traz a evolução da frota de ônibus conven ionais

por semestre da Co são e por faixa horária,
além do cálculo da depreciação.
Traz a evolução da frota de ônibus Padronpor
semestre da Concessãoe por faixa horárià

,;alem: do
cálculo da depreciação:

'

.
Traz & evolurão da frota de midiônibus com ar—

condicionado por semestre da Concessão e_ por
faixa horária, além do talco! o (la deprecíação Estas
informações someàtesão utilizadas nos cálcu side .

projeção do períccÉo futuro
Traz a evolução da frota de ônibus çonven _io

com ar-condicionado por simestre da Conçe
por laixa horária, além do cálculo da depreçia:

&

Estas informações somente são utilizadas nos

Traz a evolução da frofade ônibus Padron um ar-
condicionado por semestre da Concessão e por
faixa horaria, alémdo çálculo da depreciação. Estas
informações somente são utilizadas nos cálculos de

. projeção do período & turo i

QUADRO 5.6: Evolução da lrota dos veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo 7-Articulado com
ar

Traz a evolução da frolb de ônibus Articulado corn
, ar- condicionado por semestre da Concessão e por
' faixa horaria, além do çálculo da 'depveciaçao Éstas
' informações somente são utilizadas nos calculos de

QUADRO 5.H: Conferência da frota

. veiculos.

lDescrição
QUADRO SA: Projeção do percurso me io

semestral por veículo operacional

projeção do período thuro.
. :

Tratase de uma plani!ha auxiliar que promove a
:onferência da frota quantificada nas planilhas SA a
SG e a quantidade de veículos que consta
planilha de céicu!o dos eu" as, de modo a

jermitir
a

verificação se há algum n:: de quantidade; de

apoeucaoqunometrica .

1.

. -.:

.atizam informações sobre a produção quilométrica a frota
ao longo da Concessão estando vinculadas a outras planilhasdo Mohelo.

Conte '

Apresenta a quantidade 'de quilômetros pªcorridos
por veiculo“ da frota por semestre da Condassão.

'

Trata--se de planilha alimentada pelos d'adq's da
_

ª planilha de cálculo de Custos operacionais, po sua
vez vinculada aos dadqs da planilha 18.
Permite a vlsualizaçãiiho percurso médio

'

»
semestre da Concessão e porlipo de vel: 0.

QUADRO SB: Projeção da quilometragem
semestral total por tipo de veículo

tal por
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Relatório Téc-nim- L- Avaliação de equilibrio econômico-niínanceiro
_

4

nas condições atuais

3,4.6 Planilhas com cálculo dos custos operacionais j

'ª

,
];

Trata-se do conjunto de planilhas que promovem o calculo do custo operacionalªa partir
das considerações metodológicas expostas neste relatório. '

Tabela 10: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas relacionadas com o cálculo dos custos operacionais

Nome da aba Descrição ,

"

3

Í ' S conteúdo
7- Custos ivlês atualiz QUADRO 7 -Cá|cu|o dos custos operacionais em Apresenta a memo a çie calculo dos custos

valores atualizados para 3/2022 : operacionais por cada Item componente dá
'

estrutura de apuração do custo padrão em valores

. , , > . atualizados para mar;:i de 2022.
7A » Coef Mês QUADRO 7A — Coeficientes das variáveis de Traz para cada mês daConcessão os coef, ientes de

cálculo dos custos por componente, conforme
indicado na Proposta o Consórcio PróUrbano Os
dados são vinculados às planilhas do "Blocó

cál:u|o dos custos operacionais

, .
, &

. '
"reposta” )

7B 'P'eços Mês lªzer-'., 5 empregados nos cálculos Apresenta os preços dos insumos & salarios
es da proposta [P)eroi É coniorme apresentados na Proposta do Consórcio

Pro'Urbano à exceção da frota, na qual fail,
, considerado o valor ro investimento in . lTodos
! os valores se referem zljiilho de 202.1. ]

7C - Preços Mês : QUADRO 7C - Preços empregados nos cálcplos j Trata--se de planilha alle apresenta os preços da
'

dos custos valores atualizados para o mês de planilha 7B atualizados para o mês de iulho de cada
julho de cada ana ana (mês de reajuste da tarifa) considerando a

í variação dos índices setoriais, conforme dados da
? planilha 7F. ;

7D , Valor Fixo Mês QUADRO 7D: Valores fixos empregados nos Esta planilha apresenta alguns custos fixos, como
cálculos do custo operacional

'

custos administrativos, com o Sistema de
Bilhetagem Eletrônica, Sistema de Monitorªment
Sistema de Informação Manutenção de Abrigos,
Operação dos terminais, Comercialização de
créditos eletrônicos na rede varejista e custos com
treinamentos. A planilha também contém os
percentuais mensai ' ados de açorda com
parâmetros de simulaça para a considera ão
algumas obrigações, cómo é o casõ do seguro de
responsabilidade civil, l'nanutenção de abrigos,

relacionamento coin usu e informações.
76 - Valar Fixo .Vlês Pzerc QUADRO 7E- valores fixos empregados nos

cácuic's rio busto mieracional conforme proposta %

PO

7F - Var preços QUADRO 7F - indices de reajuste de preços j

: Veículos, Pneus e Custos Gerais Os valoresiestão
' vinculados a outras planilhas de apoio, a seguir
expostas Além da va ção dos índices setoriais de
custos, tambem apresenta os fatores de' dafla

, das receitas quando o cálculo e' realizado

, , . . , , v “ .
: originais

7G - Evol. Preços QUADRO 7G ntese das variaçõe Oferece d cios sin cps sobre a evolução anual
de preços , (julho de cada ano da Concessão) qos preçose

,
salários, segundo os índices setoriais.

7H - Num Índice QUADRO 7H , Série mensal de variação dos
: Apresenta a série mensal de indices setoriais de

índices de preços
' v ,

variação dos custos _

ª

,
7l - Var lNCC QUADRO 7I - Variação do Índice Nacional da Apresenta a variaçao do INCC utilizado para

Construção Civil - INCC deflacionar os valoro;d investimentos reali

?,O a ') ., ,.o: E =- O D. r.: 0 ,..E
- Mariutáiníra QUADRO 7] A Considerações de revisão de : Apresenta a proporção dos custos prop tos

despesas de manutenção de terminais originalmente na proposta do Cons'

.
pormés da Concessão;

:

'

7H — !nvestúobrigações QUADRO VH -'|nvestimentos associados a outorga] Apresenta os valores d'ps investimentos rea ,

- ,
'

-
'

. ern infraestrutura e ou ros componentes dps
.

5
investimentos inicrais (io Contrato, realizadosa ;

título de outorga de acprdo com as inform ções ; _

í efetivamente apuradas
_ _ .

'

44zde 84
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:

QOFICINACCNSULTORES

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
.

:

nas condições atuais : i i ;
.

,

:

i

,

!

3,4.7 Planilhas de apoio originárias do modelo da proposta .
j

' ,
Este bloco abrange as planilhas do modelo de cálculo da proposta. : Algumas abas çontêm
os coeficientes e parâmetros de composição de custos conforme apresentado na proposta
do Consórcio PróUrbano e que foram utilizados nos cálculos referenciados em outras
planilhas já descritas. Ressalta--se que se manteve a apresentação de todas as tabelas
mesmo que tenham sido utilizadas outras planilhas de cálculo (referidas no item 3.4 2) em
razão da análise segmentada em dois períodos (até o Semestre 18 e. do Semestre 19 até
o término da Concessão)

Tabela 11: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas relacionadas como cálculo *dos custos operacionais

“Nomade aba . Descriçao
' "

,
1" É "É É !

g ;

& QUADRO 8: Preços dosInsumos (R$) na data base da proposta (PO) -
_,

,

9 QUADRO 9: Preço e quantidades adquiridas dos equipamentos tecnológicos embarcados (SÉ ',

e outros) ,; . , ,

19 QUADRO 10: Coeficientes de consumo de combustíveis e lubrificantes . A

3

11
,

QUADRO 11: Índices de consumo semestral de peças e acessórios
:

:
.

&

A

12 QUADRO 12: Coeficientes de consumo de rodagem
: ' “

13 QUADRO 13: Demonstrativo da utilização da mão- deobra operativa :

'
14 QUADRO 14: Composição do Fator de Utilização “ '

.

“15
,
QUADRO 15:Composição dos encargos sociais

.

A

15 QUADRO 16: Despesas administrativas pôr semestreina data base da proposta (PO)
16A QUADRO6. A: Despesas relamonadas com as obrigações da concessão na _data base da proposta (RO)
17

. QUADRO “17: Demonstiativo cos cus"105 por quzlômetrp de combustível eIubfifcantes :

18 QU. ADAO 1 .Demnn ivo nos :ustos semestrais por tipo de veiculo rel 1 ivo a
!Ub'if: cantar. na dataDªob da proposta (PO) —

19 QUADRO 19, Demonstrativo dos custos semestrais cpm peças e acessorioº na data base da proposta-
(Pº) :

20 QUADRO 20: Demonstrativo dos custos semestrais com peças e acessórios (pasto total: da frota,) na data.
_

base da proposta (PQ)
.

21 QUADRO 21: Demonstrativo dos custos de rodagem por tipo de veiculona database da proposta (PC)
22 QUADRO 22: Demonstrativo dos custos semestrais de rodagem por tipo d». veículo na data base da“

proposta (PO)
23 QUADRO 23: Demonstrativo dos custos de pessoal operativo por veiculo operacional na data base da

proposta (PO)
24 QUADRO 24: Demonstrativo dos custos semestrais po pessoal operativo por tipo de veículo: na data

, .
base da proposta (PO)

' .
_

. . 4 .
25 QUADRO 25: Demonstrativo dos custos de depreciação dos veiculos por tlpb devei Io,

,

É

:

25 QUADRO 26: Demonstrativo dos custos de depreciação de equipamento por tipo de veículo
' . .:27 QUADRO 27: Investimentos na garagem

_

Z

'
,

'

28 QUADRO 28: Consolidação dos custos operacionais dos serviços de transportes de passageir_ :
.

( , ., .

i :.
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Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Pirata * QOFICINACONSZUHORES

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro '
,

*

nas condições atuais :

4. Componentes relevantes da análise 1

,

Neste capitulo são apresentadas informações relevantes com o objetivo de esclarecer
.

algumas premissas e dados, e de apresentar de análises sobre os principais compo entes
do estudo.

4.1 Demanda de transporte ª

.

!

l

A evolução da demanda de transporte coletivo ao longo da Concessão ocorrida de forma
diferente da prevista pelos estudos do Município e da apresentada pela proposta do
Consórcio PróUrbano quando da licitação da Concessão, constitui um importante
componente do quadro econômico observado na atualidade. Como será mostrado adiante *

além de não ter havido o crescimento de demanda previsto, ainda sobreveio a pandemia
da Covid— 19, aqual a semelhança de outras localidades, foi responsável por uma queda
muito expressiva PEI quantidade de passageiros transportados a qual não pôde ser
equilibrada com um ajuste de custos na mesma proporção. Além da demanda, o
inconstante processo de reajuste tarifário, marcado por decisões judiciais, também é
relevante. . ;

E

A Tabela 12, a seguir, apresenta os dados de demanda em termos de passageiros
equivalentes ao pagamento da tarifa básica relativos ªia quatro referênpias:

i. Passageiros apurados conforme os'registros da iTranserp, oriundos doE Sistêmade
Acompanhamento da Bilhetagem Eletrônica. Estes valores correspondem ao
quociente da receita totalizada pelo uso dos créditos eletrônicos pelo valor da tarifa
básica cobrada em cada mês do período. ,

,

ii. Passageiros da proposta apresentada pela Concessmnaria que constderpu que
haveria um crescimento de demanda de 4% a partir do 3º semestre, aplicadoao
valor de demanda inicial apresentada pelo Municípiono edital, e de mais 2,5_%a
partir de Sº Semestre aplicado ao valor projetado para 9 Semestre 3.

_

'
,

iii. * Passageiros do estudo de modelagem do Município, que considerou uma projeção '

baseada na avaliação dos indicadóres de viagfens por habitante de cidades deporte
similar à Ribeirão Preto, no crescimento da população, e na rr'lelhoria da qualidade
dos serviços projetada pela modelagem daª concessão, em especial urHa trota
totalmente renovada, terminais de ônibus, Éabrigos, sistema de informação ao
usuário, entre outras melhorias. '

'

iv. Passageiros da revisão tarifária realizada'errj 2016, qúe considerou os dados de
demanda realizada naquela ocasião até maio deste ano; a projeção da demanda E

do 8º semestre até o 12º semestre com base no histórico de julhol2015 a
junho '2016; e a consideração da demanda projetada na proposta da
Concessionária para- os demais semestres, com a perspectiva dada pela
implantação da rede de transporte há época, “estimada para ocorrer a partir do 13º »

semestre.
,

.

e

. .. ;. _. 15
,i

. ;-,,.vl?
'

1|

!

,
.
<

.
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'
'

i '

nas condições atuais 1

Tabela 12: Demanda de lranspone coletivo em passageiros equivalentes no período de dez/2012 a dez/2021

Semestre :PassaggEqu
_

Proposta
_

, , : ,; Consorci .ª ._ :. ,
.

12-201235-2013 1 18551552
_

20344854
_

21094944 '

6-2013_a 112013 2_ 18750599
_

20344854
__

21094944
_ _ _ _

1220133 572014 3 19415579 21155584 21141744 '
g

_
19418113

5-2014a 1172014 4 19340048 21155584
_

21141744 _ : _
19340048

12-201435-2015 5 17595255 21593350
__

___21.2_39555 _
_ _

17581372 __

5-20153 11-2015 5 17553537 21593350 21239555
_

, 17935123
12-2015 a 5-2015 7 15894534 21593350

_
21337358 ,_

., 17043038
_5-20153112015 8 11.15.5449 21593350 21337358

_

3 18581233 _l

12-20155572017 9 15057982 21593359
_
21435335

_

g

_
17288337 :!

5-2017511-2017 10 15324095 21593351)
_

21435335 , l 13378557
_ l

117201735-2015 11 15.755.199 21593359 2].533_.148
_

€ 17.15 811 _
5-2013a11-2013

_

»12 .
, 150151529

_ 21593350 _21._533.148
_

; 13458550 ,i
12-2018a5-2019 13

_
, 15412719

_ _

21.693.36ç
__ 21531115

_
19 450525 ;; ,

5-20191 11-2019 14 15987952
_

21593350
_

21531115 _
_

_
19.450,52; ]

12—201935-2020 15
_

10381552 21593350 21728928
_

_ 19450525
_
_,

6-2020'311-2020 15 7.022.359, 21593350 3 21728928
_

i
; 198491735 -

&
'

12-2020a5-2021 17
_

7.199;090g
_

21593350 21825895
_

i

_
19849735 ;

5-2021;a 112021 18 92145511 21593360 21825895
_

19849735 1

Total 274.791730 __385.728115
__

335938072 335720459
sºb'mª'?'é' 250114524 335110275 333041304“ 7 290144944 ' l?
pandemia *

_

_
_

i

_!

Os valores totais apresentados na tabela indicam qu+ em relação ªl propostaapresentada
pela Concessionária, a quantidade de passageirosl equivalentes ir'ansportados _foi 112
milhões menor nos nove anos do os ntrato, diferença da mesma grandeza ,quando
comparado com os valores do estudo do Municípioã Considerando os dados: dafrevisão »

tarifária de 21318, que reviu as projeções, como já mencionado, a diferença-de dern'anda é
de 6' milhões. '

ª
*

'

' 'ª

Parte significativadesla diferem-a está relacronada a: contração da demanda ocorrida no
período da pandemia da Covid-19, a partir da sequência quinzena de março A variação
ocorrida na demanda do período de abril/2019 a novembro/2021 foi aproximadamente 50
milhões de passageiros equivalentes em relaçãoà proposta da Concessionária e noestudo
do Município, e de 46, 5 milhões considerando a revisão de 2016. I

,,
i

l
. ..

Destes valores se depreende que as variações negativas nas expecitativas da demanda
foram da ordem de menos 29% em relação à pr'opos_ta da Concessionáriae no estudo do
Município; e de menos 18,4% na base da revisão de 2016. Excluída o período da
pandemia, estas variações são de menos 22, 5% e menos 10,4%, respectivamente,

A Figura 5 permite uma visualização dos dados da tabela anterior de forma.grafica
evide nciando_a3 dilerenças apontadae acima.
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' '

nas condições atuais ,

25 E

m .
o; !

ªº
É 20 W_
l)

Jo

0
,

— ,
_

Í 2 3 4 5 6 I 8 9 10 in 12 13 "714:- ]5 16 17'l PLR

Semestre É

'
J

E

:

—— Passag. Equiv. Real ******* Passag. Equiv. Proposta 3;

Passag. Equiv. Edital .
1 ;w—º' Passag. Equiv. Revlsaoa'ení 2016 - :;y : l;

l
_ .

: r

; : .' '::

Figura 5: Evolução da demanda nos primeiros 18 semeslres da Concessão (aliá- o 9º ano)
*

*

Em uma perspectiva mais longa, desde 2008, a demanda média mensal calculada deforma
móvel & cada doze meses anteriores indica que Iípgo após a concessão,-em—2014 a
demanda cresceu em patamares superiores aos anteriores, ainda que não alóançãndo os
valores projetados. Todavia, após 0“ mês de outubro deste anokaçdemanda passou a
declinar de forma constante, culminando com a abrupta queda durante a pandemia,

l

.

“WW,_/waAN_//“ x.»

uzo

.

Abr

1017

,

56:2017

*

OuL-

2019

Ago

7620

M
(i;.

Figura 6: Evolução dos passageiros equrvalentes em valores médios mensais (móvel) em períodos dé 12 mesesfdeis'de o:
.início do ano 20'18

; , , . |
.

,

Vale reglstrarª, que a queda da demanda "total foi'iriferlor'à queda da d'emand' 'equiªJale'níteá

como mostra os dados do próximo gráfico, o qual ápresenta a relação entre ambas as
grandezas. A redução do percentual de passageiros equivalentes em, relação ao total que
ocorre a partir do ano 2015 mostra que passou a haver uma maior participaçãodas
gratuidades; apenas no período da pandemia há umaêmelhor relação em razão do fato que

”
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Relatório Técnico 1 — Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais ;

neste período os deslocamentos de escolares, idosbs e pessoas-com deficiência foram
mais afetados dos que o dos trabalhadores. Excluídoªeste período, houve uma redução da É

ordem de 4 pontos percentuais entre a média dos dois primeiros anos e dos cinco anos «

posteriores, antes da pandemia. E '

64,6ª/ ' l“
61,6% 60,1»,

' 61,3%
_

59,6%i 59 0%

está _, ._ ';j
2014 7.0l5 20.16; 2017 ;201 2019 2020 »ZOÍÉÉ

4.2 Produçíão quilométrica e frota3
' '.

A rede de transporte coletivo que deu base as projeções dos fatores Édeªprodúçâzo (biõduç'ãó
quilome'trica e frota) elaborada nos estudos de modelagem da Concessão contemplava

'

quatro etapas, condicionadas à implantação da infraestrutura e a mudanças dà frota,
associada ao Programa de Transporte Coletivo. Destas etapas foranº implantadas asíduas .

primeiras, ainda que com alterações í -
:º

Na primeira etapa, quando do inicio do- Contratoíforarn implantadas as duasf linhas
circulares estruturais, com veículos padrons, as quais pàssáratn por adeqUações
operacionais. Outras adequações, também necessita am ajustes nó plano operacional que
levaram ao uso de uma frota em quantidade Superior quela prevista cªriginalmente'A frota
operacional inicial do contrato foi de 346 veículos, cfntra 320 prevrstps no projeto para a
1ª etapa e 336 veículos da 2ª etapa.

'
É

]

, |;
É

; :

Em 6 de maio de 2014 foi estabelecido um Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TAC), entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, aFazenda Publiça ,do

Município de Ribeirão Preto, a Transerp e o Consórqio PróUrbano que deu origem ao 1º
.

Termo de Re--ratificação do Contrato de Outorga de Concessão nº 5097/2012. Pórímeio
*

deste TAC foram estabelecidas algumas alterações operacionais n'a rede de transporte ,

com a criação de linhas e melhorias na oferta pr'pvistas para. o inicio do and 20.15
incorporadas à 2ª etapa. Quanto às demais etaplas, estas ficaram condimonadas à 1

construção dos corredores estruturais a cargo da Prefeitura deRibeirão Preto.

Em razão do quadro de demanda dos primeiros ano da concessão, aquem do previsto e
ainda da iii-imortalidade cics acioneotras

estrutuíais,
houve ajustes nos fatores de
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l

i

1

.
_

produção que permitiram uma redução na quilometrag'yem rodada, como mostram ois; dadoé
daTabeIa13. 5

'

.

'

« ,; .

l

i

Tabela 13: Produção Quilométrica (PQ) no perio o de dez/2012 a dez/2021

-Período(_meses) _

Semestre? PQRealizada

12-2012a5-2013 1
_

13061539
_ _

1.193.201
T_e-2013a114013

_

2 13231429
__

1_.569.9_3_4___ ; 13231429
_

,
*

122013421 54014 3 ' 13582622 ' 16243950 1 13582512
'

_

52014 3 112014
_

4 13531190
_

19240950 _ 13. 83_1. 199

_

12-2014 a 5-7015 5 13810558 19559528 _' 13 81_O. 558
52015 3 112015

_

.5 º_ 14293236
'

141959925 14 293._230
12«zo15a5—201s '; ,_ 13049393 19.959,92»;

_
19.5 399

_

6-2016 3 1172015 8 14010738 15.95.9925
_

_14 97.246
"_ 12-201eas-2017 9 ' 13.988,705

, 15959928 _
_

14097945
“_ 672.017a1172017 10 14.3]0.166 1 .959,9_28

_ __ 14097245
_ _

1_ 12-2017a5-201s 11
'

13881521
' 12959328

_

14097245
_

'

«_ 6—2018a11-2018 12 “_ 14231075 , [ 19959923 _
140673246

__
12«201835—2019

_

13
_ 14003583 _ _ I?.BSSBZS 13335424

:_ 5.2019 3 1142019 14 “_ 14043590
_

15959928
_

13335424
12-2019 a 5-2020 15 11. 704. 311

_

115959923 _ 13,335 424

__
6-2020a11-2020 16

_,__ 920 255
_

1d; 959 928
_ _

13335424 _

_

'

12-2020 a 5-2021 17 8 914. 159 15 059. 928 ' 133935424
5

1, 672011 a 112021 18
_

]._0._581.620
_

1é.959.928 13515424
Tota! 234538150

_ _

2912] .941 246008200
Pré-pandemia ; 214,15 1.7,41 , 25:9221u76

_
2134592811

__

,

, _
, E

, .

Observa-se c»,.e a produr,ão quilométrica realizada más primeiros nove a:ªos_ foi 64 milhões
de quilômetros menor do que a prevista e 11115milháíee menor considerando os dados da
revisão tarifária ria 2016. No período após março de í2020 quando do inicio da pandemia ,

os ajustes foram maiores, permitindo que houvesse uma redução maior, ,quando .

comparado com as projeções. De fato, a' produção qluilométricà média mensal do periodo
de abril de 2020 a novembro de 2021 foi de 1,58 milhões de quiiômetros contra 2, 32
milhões de quilômetros na média dos doze mesês anteriores a fevereiro de 2020,
significando uma redução de 32%, a qual, ainda que não igual àredução da demanda,
contribuiu para a minimização dos impactos econômi'poe no período ;“

º

l
'

:—

O gráfico da Figura 8 permite uma leitura da evolução da produção, uílométrica.
i
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%

i

;;x

i 2 3 4 5 e 7 5 º 10 in L2 13 14 l: io "73 18

Semestre É Í

_
:

, 55

—— PQ Real "_ ,, ”Q Propos a —r PQ Rex/Wada cm 2016

Figura 8: Evolução da produção quilométrica nos primeiros iBÍsemestres da Cono
»

.

' “ ' '
:

,.

Em relação à frota total as variações são apresentaqas na próxima tabela. Afrota'efetlva »

tem estado aquém das previsões do modelo da concessão originai e estabelecidas _no
.

Edital em razão da não realização da ímpiºantação das etapas da rede já mencionadas;
todavia, os vaiores médios ruant—ém——se superioresª aos da revisão tarifária de; 2016.
Ressalta--se que a frota estabeiecida nesta revisão considerava a possibilidade de haver
uma racionalização da oferta e da frota a partirda implantação dos corredores de
transporte, que não se concretizaram no momento em que eram previstas (novembro de
2018). :

,
"

.;ão (até 0 9º ano)
.

Tabela 14: Frota total no período de dez/2012 a d912021
'

' ã

.
Período mesas

1 12-1012 a 51013
:* 672013 a 1172013

_

12.201; a 5-2014

572014 a 1171014

n 71114 a 572015
3

.
6-2015 11-2015

%
ª 12-2075 a -2016

' '

15 a 11-2016

;2-2016 & 5-2017

»
6-2017r.11—2017

12-20]? a 5-2018

, evzms a 1172018
' 12—2018 a 5-2019

572019 3 1172019

12-2019 :: 5-2020.
s-zozo a 11-2020

12-2020 a 5-2021

s-zoz1 a 11-2021

Media
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.

;
,

%
v

4.3 Investimentos em frota
; :

— ,

No período que se estende doInício da Concessão até o 18º semestre a Concessionária
investiu na aquisição de 496 veículos, dos quais 370 se deram quando doinicio do Contrato ,

e os demais ocorreram ao longo dos anos, em especial no ano 2018, para renovação de
parte da frota.

Tabela 15: Quantidade de veículos por tipo adquiridos ate' o ano 202;
, .

,

Ano “Semestre. Típozi- :,

'
:

_
Conv_ '

2012 O(inicial) vaza—.

2014 3 a 2

2015 5 1 ,

7016 7 : 7 l

2017 9 & :
,

201.8 11 112? 112 7
2019 13 i *,

,
2020 15 l

& .. .“ ,

.
2021

.

17 .* ,5, . aª, iª. ª'
Total 25 450í 21

”_ ' aee

O Edital estabeleceu uma frota inicial de 328 veículos operacionais acrescidos de;-% de '

reserva técnica, os quais não poderiam ter mais de 2 (dois) anos de idade de fabricação.
Ainda conforme o Anexo 1.2 do Edital,- haveria a ampliação da frota à medida em que
houvesse a implantação das quatro fases da nova rede de transporte coletivo, alcançando

'

352 ônibus na 4ª fase dos quais 273 seriam convencionais 21 _micro— ônibus e 58 padrons.
Projetada a reserva técnica, a frota total elevar—-se-ia 'a 370 veículos. “ ê -

Observa--se que a frota inicial foi superior à prevista, em função das alterações na rede de
serviços, comentada em capítulo precedente, tendo passado por variações, mostradas na
Tabela 14. No final do 18º semestre esta frotai era de 354! v .iuulos, sendo 318
convencionais, 16 micro--ônibu.<: e 20 padrons

Não obstante o Edital ter prevista a possibilidade de utilização de uma frota de até dois
anos de idade no início do Contrato, a Concessionária os adquiriu em sua grande parte
novos, como mostra a próxima tabela, com uma idade média de 2,4 meses.

1

Tabela 16: Quantidade de veículos por tipo adquiridos no início da Concessão

Idade Can'vencion radial
(anos)

.

j
'

.
,

0 300
l
20

1 ª

.
2 5 * º

,

a 13 i
4 4 '

5 4 l

6
»

7
!

is ª

º. .

lº
,

' ª : l :

|» N

.

,

mTel:-n
' ª

24 "' '25 ' " iªm"
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sua frota com idade média máxima de 4 (quatro)
andªs. Ao longo do período analisado (18

'

semestres) a idade média se manteve neste patamar até o ano de 2018, quando houve a
compra de 112 ônibus. A partir de então, a Concessionária não cqnãeguiu adquirir novos
veículos e em 202,0 sobreveio a pandemia da Col/id; IQ. Como resul;ante, a idade, média
da frota atingiu 6,4 anos no 18º Semestre, cmo se observa no gráfico abaixo. '

. _ . , .

41 4,1.
'

3,1

, 2,1 2,1

"— _: ; fc“

20i3 7,010 2015 2016 2017 1018
.

7619 ?029 2021 : ,A! 7,

; ='; '_: 5“3«.Í"'Í,

Figura 9: Evolução da idade média da frota nos primeiros 18 semestres da 'Com
Í

“, 4

l! .

A Tabela 17 represented total de VPlLUlOS adqui;id<;s, vendidos eperdidos, ao long;
período em analise por faixa etária. Vale ressaltar a quantidade de ,:ôrjbus perdidos

;Ç'Faíxa etári

o

m,NImU'IJ>WNl-l

wmummuwmw,

9-10 ,

Mªlªfªiª, '. ª
E Í ;, , , , . . ,,letal 450 2; 2; '; Ass ". 3132 ,; 9

,
a 142

, ;r;

O montante total de investimentos em valores correntes foi de R$ I12_ milhões no periodo
Em valores atualizados para marro de ;2022, foi de apronmadamente R$

'

atualizados.

;
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nas condições atuais

. |
_ .

Tabela 18: investimentos em frota até o ano 2021 em valores atualizados para março de 2022

I

' Ano Semestre Tipo 1- ,:
É

. Micro :
: 5

2012 o 7.284. 72174 121 593. 528, 87 871.896,03
2014 '

3
.

478 089, aí 478.089,91
2015 5 223.181,34 1 419.343,68 5425759;
2016 7 '

” 1103318885
.
0.033.288,99;

2017 9 :. .

? Í ;-
2018 11

.

, 3.122.009,43 3912200943
2019 13 i“ . Vi ;

' '

2020
.

15 '

'3_
7 _ . .

2021 17 692 92631 ; 6'92. 925 ,31:
[_

Total 7 507.903, os 161. 919. 343, s“), 10.412 989 09 17,9 40.735 ,74»

4.4 Receitas

Os cálculos consideraram as receitas do transporte de passageiros,[asreceitas acéásorias,
.

as receitas ci,-:: pagamento de subsídios públicos no alto 2021 e uma consideração sobre a
diferença entre=: receita de vc-nda ar:e'cipa'da dos creditos eletrônicos e a receita de '

:

Receita do transporte de passageiros4.4.1
_

. ,

. : -
'

A receita do transporte de passageiros foi obtida dos registros da Transerp, gerados a partir '

das informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Cabe dizenique & Transerp realiza
continuamente a certificação das transações mediante processamento espelhado dos
registros dos validadores dos ônibus 0 que permite dizer que há segurança nos dados
utilizados. Esta receita considera o “valor de remissão 'do crédito ”eletrônico, ou seja, é o
valor que o usuário pagou quando da sua aquisição ou sendo em dintieiro o valor vigente
no momento de realização da viagem. f ?

, , ,
' , ,

» » :

A Tabela 19, a seguir, apresenta o total das receitas do transporte de passageiros em
valores correntes e em valores atualizados para março de 2022 pela Variação do lPC. Dos
dados da tabela, é possível obter a comparação dos valores das tarifas médias por
semestre, que está :ndicada no próximo gráfico. '

im, “ 23 o 1
9,000 __, : -

'
Í

%

:,000 . , :

0,000 .

7— 's 9 003
Semestre,

--'——— Tarifa media em valores torrentes .., -—rfi'0rifa média em vaic
—— tania média em valores da data oa proposta i

'

Figur: 10: Evoluéão dos Valoresídasftarifas' médias
. «, -

i 7 . :
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Estudos ecanômicotinanceiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Rretn . (ª;)ºFlClN/XCCWJLTORES:

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico—financeiro '
' "

nas condições atuais 1

(em Reais)
'

_

Receitaíem ?

Reqeiça errí

valores val'orés d
correntes f

, prêmbstaâ

1 19551562
_

53314250 92311975
_

50995497 __ __

2 13750999 52751339 55699964 51529519
_

3 19.416.679 54.366.701 87937001 53358576

4 19340048 55193351 85900397
_

52954725
5 17_._595.266 52785793

_

79010527 48353551
5 17553537 57335500 32962520 47729153
7 15394334 73230721 46428395
3 17195449 33 806.289 45507707
9 16057031 79453194

_
44356421

_10 153215 33710555
_ _ _ _

44504457
11 15.7 .199 52235900 79517795 43299311

_ __

12 15015629 54522025 79581703 42700750
_

4,03 __ _
___4_,9_7

13 15412719
_

54733419 73 103.392 4235592 ,_ 4,20
_ _

5,07

14_
_

15987952 57149442 43. 935. 5_19_1
_
4,20

_
5 4,99 ,. .

15 10381652 43602339
_ __ 28529818 4,20_ , 4,91

_

1.6
_ 7022359 __ 29493951

_
33373534 19795173

__ __
_4,_20_ _

_ 432 _

17 7_.199090 30235177 33370304
_

19733319 4,20
_

4,54
_

18 9214558 38701143
40.55_1._770_ 25322525

__ 4,20 __ _
4,41_ _ _:

atualizada indica que em alguns momento3 ela e3tevç abaixo do valoír inicial, inclúsive _no

final do 18º Semestre (R$ 4,41, contra R$ 4, 95 no inicio do contrato)
»

442 Receitas “mias

A receita acessória foi considerada ra forma como ápurado na revisão tarifária de _016,
quando foram levantadas as informações sobre: (i)receita de publicidade de abrigos, e
partir de dezembro de 2012; (ii) receita do alugúel _de espaços comerciais no Te "

em janeiro de 2016; (iii) receita do mini terminal Ribeirão Shopping, desdejaneiro de 2,014;
e receita de taxa de comodidade de venda de créditos de viagens do cartão eletrõn co:
desde março de 2016. Estes dados, conforme conste do relatório da mencionada re.
provieram dos controles da Transerp, _por sua vez, resultante; das informaçç
Consórcio PróUrbano. .

,
5 ' -

valores atualizados,, apartir do 5º semeetre mantendo—se neste valor até o término do
Contrato.

inal -

Evangelina de Carvalho Passig, desdejulho de 2015 e com acréscimo de áreas come çiais
_
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.

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições ªtuais

Tabela 20.

Observa--se quehá uma boa aderência dos valores Considerados & partir das apuraçoes «

realizadas e a propos3ta apresm|tada estando inclusive 11% superior.. Vale o registro que
a obtenção ou não (173 receita:— :essória é um risco inerente ao Concessionário dé modo j

que, no limite da frustação dest:= receita, cab-5 considerar o valor proposto.

Tabela 20: Valores das receitas acessórias no periodo de dey2012 a dez/2021"(em Reais)
, , ,; '

Semestre Proposta ropárçã
, , _. _ ,, , .

,

.*..1.

mt..

.

335.453,851l
2 ; 335.453,85 557.845,19 í 284.253,90ª 515%

ª

3 348.988,02 , 558.006,74 _253378/16 _ 51%

4
ª

348.988,01. 543.357,41
.

224.983,79 ,

4174

5 — 357.688,54 523.674,85 .
305.973,23, 58%

_

6 357.688,54, » 504.476,33 , 5475 514,86 04% 1 «« .:
7 “357.688,54: , 479.784,21“, ; 517.793,13 108% '

8 ] 357.688,54. 472.532,94
. , 515.279,33 _ 108%

_

9 357.688, 54
.

461 117, 00
.

_
504.857,88 37 108%

,

10
'

_4=_7.210, 25
_

408.910,75 108%
:

11 “445.335,02.-
, ,

490.038 108% ,

12 438.504,33
_
477.714,47 3_ 108%

>

ª
13_ “' 4,03

, .
468.236,08

&
110%

>

_

14
_

443132339 -

; 97,29 199%; _' - iq. .; ,,
15 357 688,54 .419877, 65 1

.: 453 218,88 : “98% __

. ,.
16 —

: 357.688,54, 403 723,0 .

'
446.100,46 110%

_

' '

17. .
; 357.588,54; 388 281 ,83. "

Í427.75v76,718 ª_ 11073:
.

187 "357.688,54g : 367.398,54
' E 408.544,95 ; 111%1 '

.,

4.4.3 Subsídio do período da Pandemia ! g . .

E
.« ': »'

A Lei nº 14. 571 de 9 de junho de 2021 aut rizou () Município a repassar à Concessionária '

um valor de até R$ 17 milhões em se da defasagem entrei cestos e receitas da
Concessão, em razão do período da Pandemia. Assim,o estudo considerou os valores '

pagos como receita adicional, os quais foram informados pela Transerp.

A próxima tabela apresenta os valores pagos em valor corrente e atualizados para março
de 2022 O vaalor de dezembro de 2021 não foi considerado nesta análise, que se refere ao 5

período até 0 Semestre 18, mas foi considerado na análise do período futuro, objeto do .

Relatóriorécnico7. * º ' ª '
l

- «

, " < ;

Tabela 21: Valores do subsídio pago pelo Município no ano 2021 autorizado pela Lei nº 14. 571

Anoda
:Conoessão . ' , , . >

9
.

, jul/21 7.000.000,00 7.481.583,38. .

1

5

'

ª

9 ago/21 “2.000.000,00 » 2122542144,“ :; '

9 set/21
'

, 2.000.000,00
' '

5

?

9 out/21
.

1.000.000,00 "
.

9 nov/211
. . 2.000.000,00

; 10 dez/21 : 5 2.000.000,00

Total
. _? 1700000000“
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Relatório Técnica 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
7

>

" '

nas condições atuais

4.4,4 Consideração da diferença entre a receita de venda e a» receita de uso

O Consórcio PróUrbano realiza a comercialização dos créditos eletrônicos para o .

pagamento da tarifa de ônibus de forma antecipada. Considerando .os dados do ano 2019;
anterior a Pandemia, apenas 2,7% dos usuários pagaram a tarifa em dinheiro a bordo dos '

ônibus, todavia, no início do contrato de concessão (ano de 2013) eram 49%.

Com a venda antecipada, há um descasamento, entre a' arrecadação efetiva ,e a ?

arrecadação tarifária que é utilizada nos cálculos, ,que leva em consideração a quantidade º

de usos (passageiros transportados); Como é conhecido, ha vários créditos eletrônicos que
são perdidos, isto é, nunca são utilizados.“ Nesta situação, é reconhecido que a contado :

Sistema de Arrecadação apresenta umsaldo entre valores vendidos e valores usadofs. .

ª

Para avaliarcsaldo da conta do Sistema de Arrecadação, o Consórcio PróUrbano forneceu .

os dados da arrecadação da venda por mês e por tipo de cartão. Tomando--se em Conta a ,

quantidade de passageiros que realizaram o pagamento em dinheiro, oonlorme- os registros ,

do Sistema de Bilhetagem Eletrônica foi calculada a receita correspondente mediante o ;

seu produto pelo valor da tarifa vigente em cada mês. A soma deste valor com o valor dá
venda dos créditos eletrônicos gerou então, a _r_eçeita de venda. A subtração deste valor'
do v_a__lorda receita apurada pelo usº ou seja, a receita que e informada no Sistema de
Bilhetagem Eletrônica, gerou ovvalor da rggeita da venda antecipada_de créditos, gueem
alguns momentos pode ser negativa, ou seja, gforam usados creditos, eletronicos
anteriormente vendidos, em maior quantidade do que os que foramyendidos no máis, algo ,

que ocorre com maior intensidade quando do reajuste da tarifa. A expressãoa seguir
resume a explicação:

,, :tw— — .

= ªg.-'aReceita em conta corrente = Receita da venda de créditos eletronicos + Rªciªl-tªdª :

vendas bordo dos ônibus -- Receita correspondente ao uso

'f" - ,;iw .,, .? :*IEZ: www:»;Por fim, a partir dos vaiores apurados a cada mes, fºi gerado um saldo acumulado ao longo :

.

' _t ,
-

' ª I : ' ª
.

' '.
“ ." " ' : 'ida Concessao. ' '. ».

resultante é de 2, 78% 443 : "lí
A atualização dos saldos mensais pela variação do IPC resultou' o Valor de R$

,

35H37529457emnovembrode2021. = -. ' ª

'-_
ª fª»== »

'

r ? 7'=ª.73' xr ª.;ÉÍííi
A próxima tabela apresenta os valoresapurados “para cada semestre. da ConceSSãQEªos
gráficos,: na sequência, os ilustram, permitindo uma melhor leiturazdo cªomportamànftoªad
longo do tempo, que mostra uma razoáveliconstância dos valores'dos saldosº'da conta;: ; ,“
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:

Tptg!

Mi

*hõm

130,00

30,00

20,00

Tabela 22: Valores de receita de venda e de uso dos créditos eletrônicos

cprrént'es

35.407.876

37.132.582

36310546
44749352
53 892.954

53.407.493
.

57918337
62375402
60336336
62106516
51155502 ,

,

64575865
54403153

,

57137525
45712008

, “31078480

.
3,2343351
39.448.267

, ,

915503951
,

: ,= . ;
;— . , .. :

1 7 3 4 6 -7 ;8 9 ,10 ;11» 12 1,3 mkls
Semestre 3 5

Receita [oral da venda em vagoreís correntes !Receita de uso em valor,-35 Corrent'et: '
'

Figura 11: Evolução da receita de venda e da receita de usm , . 1 : ;

;, ;c'orrgii gsi;
19.143,31
17014311

19181595
12.359,08?

.

'

1 435.374

.
628.493,

3220471
_1 176331
, 338.542
1.402.435
1731377
4692445 ,

1.893.192
1696456

.

111%],ng
“550.545 ,,

,
637458, ,

. 832570
841863350

S.A-55,107?
, ,

54455-893 5276153393
. ..

55597241 54355791
_ ,

3.357.3zó; ,

57103439 55193981 , 517213791.“ &

, 54329328 52785798
_ , 6.815.503; :

,,59-935-992,,. ,,57-835599. . .
ªmº,-313? %

7591394087" 57442437 -

.

É

54151234 534337018“; 105373497. í' ?

.

51574378 51058331 ,,
11495045

ª'

53.50.5951 Gif/193655 , .; 1129334 .
;

6,2899974, 6,2135956, ., ,,1?«59_5,3-,3,2?; ,

'

55173010
,

541522015
. , ,

13.505,31; » f

55295345 547331413 150723733?
«_

. 58399-082, 6711491442,
. .

É

”46.89.1027 4735027339 . .: .

'

_31529055 29493351 .

,ªs-48.13.10 ,, ªº,-236317? , ,

49331237“
.

357011143 .
, passª?—409, , .

972434054;
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'

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico—financeiro
'

' '
'

'

nas condições atuais

0,00 , .. v _ . _
.

._
' 6789101112131415151718

'
Semestre

-——-— Saldo ri.) final do semestre em valores correntes

. Figura 12: Saldo da Conta de Arrecadação (diferença entre receita de venda e receita de uso) 5

Os valores apurados foram apropriados no modelo de cálculo como uma reçeita adicional :

na medida em que a receita do transporte de passageiros considerada se référé à;receita i

de uso. Assim, osaldo em valor atuaiizadc foi inserido como uma receita no Semestre 19

4.5 Cálcuio (ªaa. custos L

O cálculo dos custos operacionais considerou as informações dos faores de produçãojá 5

informados os coeficientes de consumo da proposta apresentada peIaCvencessio'naria e ;

os preços/salários atualizados na forma como descrito a seguir. :

4.5.1 Coeficientes ,
,

'

' ' '
. i

«

ª

Os coeficientes de consumo são os apresentados na proposta, a seguir sistematizádos, _

_
,»

Tabela 231Coeãcientes empregados no cálculo de parcela dos custos

temhí
Consumo de diesel Convencxona

Padron

.
Mªcro. .Lubrn'icante

»

. l/krn '
0,0417

'

. Vida util de meu novse km
7

.

V 7 v 7 ,

TEC
,

.

Quan - ade uªu: recãrzcens im : > >

por pneu
Consuma de peças e
acessórios

'

. Despesas gerais
administrativas

. fatores de utilização
: Motoristasl"

*VÁgenVlzesrdeVCobra nça [i]

“lra'fegp

Ma nutenção '”

» l : , — :
':L de valor no veu ulo novo
com pneus ao ano
% do valor de veiculo
çcnvencinnal novo com
pneus

Empregados pen veículo
operacibnal

,
Eáuivelente para custos

,
física para benefícios?

Empregados pon ireículo : 1

operacipnal
Empregados por veículo
operacional
Empregados por veículo

pperacipnal

Eóuivalente para custos
" '

Eeuivalente para custos

Equivalente para custos
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Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio- econômico-Financeiro
nas condições atuais

[1] / [S) A proposta apresenta valores diferenciados para a até a 4ª etapa de implantação da rede de trans arte e deste '

P
.

momento em diante

[2] No caso dos Agentes de Cobrança, eles foram considerados apenas nos meses de janairo, fevereiro e-março 'de 2013. l

A proposta apresenta coeficientes de motoristas e pessoal de manutenção diferenciados '

entre o momento até a implantação plena da rede de transporte (4ª etapa) e posteriormente ?

a ela. Considerando que as especificações operacionais previstas no projeto da rede de ,

transporte que integram o Edital para ocorrerem a partir da 4ª etapa não estão mais válidas
em razão das alterações que se deram após nove anos de operação e pelo novo projeto :

em desenvolvimento pela Transerp, entende—se que é aplicável o Coeficiente até a 1ª etapa; ';

4 5.2 Encargos Sociais

Foram consideianos os enc'aigos sociais apresentados na proposta da Concessionária
(62,87%n) paraomês de dezembro de 2012 e a partir de janeiro de 2013o valor de 10,29%, E

considerandoaaredução de 20% do lNSS promovida pela alteração na legislação corn a '

entrada em vigência da Contribuição PreVIdenªiaria sobre a Receita Bruta, de2%. '

4.5.3 preços

Os preços esalários apresentados na proposta ("Pzero") que tinham como base julho de
3

2011 foram atualizados para o mês de início de cada momento de reajuste/revisão«tarifária
'

e mantidos constantes até o término de cada período de doze meses. Esta consideração
foi realizada pela aplicação do conceito que o risco de Variação dos preços entre as saias”
Contratuais previstas para ocorrer o reajuste tarifário é do Concessionário. Além disso, a í

consideração dos preços de insumos da proposta permite que os Ganhos de escala e ele

capacidáde de aquisição que existiam na ocasião da formúlação da proposta seja
mantidos no prazo ria concessão. As Variações destes preços,-“que“ vão além daqueles
percebi dos pela variação setorial dos precos de mercado também são limª

Concessionário

Os índices e ou fontes utilizadas para a atualização dos preços foram os seguintes:

. ,. ,. :z—.'._ ;;»m «,...,.iªáxf. Valor do salario do motorista em Ribeirao Preto, conforme'convençoes coletivas do
trabalho firmadas pelo Sindicato dos Empregados em Émpresas de Transporte Í

Urbano e Suburbano de Passageiros de Ribeirão Preto e Região- SEETURP e o

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Ribeirão Preto e Região '

— SETRANSPASS- URB cujas variações incidiram sobre os saiários em geral;

. Valor do diesel de acordo com os levantamentos de preços na distribUidora '

realizados pela Agência Nacional do Petróleo ANP. As va

os custos com óleo diesele lubrificantes;
'

» . i
' E

É

Estudos econômicoáinunceiros do Transmite Coletiva de Ribeirão Preto ,
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Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico—financeiro
nas condições atuais

ônibus como os custos de capital e custos de peças e acessórios;

. Índice de Preços do Consumidor Amplo — Origem da FGV código 100682:

aplicadas ao custo de pneus novos;

0 Índice de Preços ao Consumidor — IPC apurado pela Fundação'ªlnstituto de'

Pesquisas Econômicas. As variações do IPC foram aplicadas aos demais custosí
:

que não foram corrigidos pelos índices e valores anteriores, bem como foram

utilizadas para atualizar todos os cálculos econômicos para a data de março de :

2022.
'

.
—

*

. 1: i
.

As tabelas apresentadas a seguir mostram as variações dos valorese indices paraleada
,

' '
_

: '

|

'

ano do período analisado.

i

:
:

|PA-ª
Origem- OG—DI— Borracha eMaterial PIBJÍICO ("Coluna28") cujas variações foram .

; 51 de 341
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Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto %OHCINACGl—ISULTDRES?

Relatório Técnica 1. - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro '
;

'
'

nas condições atuais '

, lªn?) 2

Tabela 24; Variação do Ó!ec Diesel ,

Mês f vt'alcr Variação “Já 01 '; Mé Í Í

,

'

,? (à:—lol: ((€erqu ª, ª ,

x
, .

..
'

mªi/11
.

R$ “ª '

, mai/11
'

103.123

nov/12
_

R$ 1,861 7,82% 1,00 nºv/ú 101509" 1,54%“
'

"lºi/ªª ..
R$ 3475 14,19%

,
1:14 mai/147 109,807'

' 5,15%“ 1,051 Í

"'ª'/15
,

R$ 2397 “30% 1:29
.

máí/15
'

114,772' 4,45%“ 1,15; '
:

,mªª/lª R$ 2592 8,14%
.

1.39
,

' mai/16.
'

122,095 6,38% .
1,17

mai/17
.

R$ 2,541 -1,97% 71,37
. .

má,/17“
' '

123,971 5,63%
'

1323; ,

mªi/18
.

R$ 3491
.

255896 17,1
, ,

“mg,/18
' '

1734.5507 ' *

4,33%W 1,295

mªi/19
.

R$ “87 'º'lªº/º
,

17,1 máx/19 141.455
' 5,13% '

1.35“
;

mªi/?º ..
R$ “53 "ªº“ 13.2 mai/20 " 147940, 4,58% 1,42'

, .

mªi/Zª
,

“54007 53367“ ,2,15 'mái/21
'

174938 18,25% 1,673 'Í %

mai/22 ' R$ 5,705 42,40% 3,07 ma,/25 200307“
*

14,50%? 1,9it
'

FontezANP
3 "Fanhª,” " ' ? ' ª

Tabela 26: Variação da Coluna 28 (pneus) Tabela 27: Variação de salário do motorista '

.

ªlriçice'
'
Variação

. .
;Més

' >

.
» .; - ,

1210311 ;

"

;
j

,_ ,
gina/pn R$ 1.315,52, «.

nov/12
.

59 9,45%
' '

Í nov/12
'

115 130368
' "

mai/14 150.419 13,473!º mai/14
'

R$ 1.553,30 5

mai/15 163,183 8,49%. Í imei/115 R$, 1.975,59
, 19,13%1 Éíl

,

mai/16 Í 177.963
'

9,06%
'

"mai/16; às 2, 33,56 28,60? ' Í ;

'

mal/17 184,597 3,73% E 'mai/IÍI17 * 7154 2322951 =

' ' E:,
'
«iai/18 " 189,899 2,82% ª

& 'ªinaihsf 7? 'as: 23235330 '?
_

?A
, ;

,
"lili/19

,,
'

203.967 74,1%
'

? mªi/LH
' ' '

ÇÉIÓÚªl
'

í

'
;

mai/20
,

214.632 5,23%
.

," mai/20“ É 0,00%, ,
;

mai/21 303,465 41,39%
, .

[nai/121. ” _ ,
7,59%l

.
,“

mai/22 340,525 12,21%
_

; mai/Z-Zlªl
.
R$ 2.583,40 ., 10,00%

_

ª

Fonte: FGV
_

'

Fonte: Cohvehções de Trabalho
, [1] Não havia até a conclusão da análise a def

,
'

,
,

salário de 202Í2
;

Tabela 28: Variação do IPC (demais custas) 7
. ' A

'
'

f ,, Nªíndice' “Variaçãº: ; x 1

, 'ª laila)
"

nov/"12 : 7,5% ; , , .

»

mai/14
'

10,4'
_

7 mai/15 's,03% Í ;

malha 517,254'
'
9,15%

' “

mai/17
'

533,225 4,05%
'

mai/518 '
553,592 2,87%

'

mai/19 581,305
'

4,99%
'

,

rri 1/20
' 591,934'

'

1,83% É

«fal/21 ". 639,187 7,98%

mai/22 í 693,857 ' 8,55%
,

;

Fonte: FIPE ,

5

As variações apuradas dos índices que incidem sobre os custoís dq transporte coletivo em

Ribeirão Pretó mostram que a partir do ano 2020 houvé uma expansâq bastante exp?
»

Siva
do preço do óleo diesel e dos pneus, e com um pouco menos intensidadeªdo préçefdos
veiculos automotivos 6 dos salários. ª '

' ' :

;-;
,

: ez de 94
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Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto QOHCINACCNQJLTORES,

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro .

)

nas condições atuais

0 gráfico da Figura 13 mostra a evolução mensal dos índices apurados; permitindo
observar a aceleração dos preços mencionada. '

'

7500034 É

» V . . . . .:

momº/u

isac—0%

iCS),')t“,t,g.

“30,00%

Pneus (cm. 28) --1Pc“3 ;: ,,

Figura 13: Variação dos índices setoriais e salários aplicados aos custos do transporte coletivo (valores acumulados ém Í

. . relação. a maio de 2011) -

Tomando-se os valores de maio de 2022, comparado aos de novembro de 2012 (o inicio
. ,

da concessão se deu em dezembro de 2012), observam-seas variações acumuladas
apresentadas na próxima tabela. 5 '

Tabela 20: Variação acumulada dos componentes do custo operacional de novembro de 2012 a maio de 2022
.

i
»

“'n'—m

*Oleo“.all
_.

397%
Pneus

_ ,
257%? : ,

Veículos
, : ,; __

'_ 192% :
i

Salários , »

'

_

183% Í

Despesas em geral (]PC)
,

176%

Considerando a fórmula paramétrica de reajuste da tarifa, a Tabela 30 apresenta a
'

evolução combinada do preço dos insumos e salários que incidem sobre? o custo de
operação do transporte coletivo em Ribeirão Preto desde novembro de 2012. A-variaçâo
acumulada é de 210%, sem considerar eventual elevação do salário em 2022.

" - -: ,
' '. , .Z :. w',-«vir!',il',êê.i

Na Tabela 31 'é apresentada a variaçãoído .valor da Tarifa Publica, mostrando 'que atevmaio
de 2022 a variação do valor da tarifa foi de 172%, inferioràavariaçãodos preços e salários
apresentada acima.

'

, * ' . = "

O gráfico da Figura 14- apresenta.?.. ;omperação da evolução das duas grandezasUndice
de reajuste dado pela fórmula paramétrica do contrato e valor da Tarifa Pública) ao longo

'

do prazo do contrato. Ressalta-'se que a variação do indice de reajuste contempla apenas
os componentes de preços e: salarios não havendo consideração sobre fatores de :
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,

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais

mai/ 11
nov/ 12
mai/14

,

:
135,344mai/15

Imei/#16

mai/17

mai/18
vma/197

mai/20

hªi/21,
mai/22

"

Nº

indice;

(nov/12

"

ii
'.

Figura 14: Variação acumulada do índice de reajusta da tarifa & dó valor da'Tarifa Pública en'i relação a novembg;

100,00!)

106,123

119,959

146,081

150,964

162,371
'

168,909

163,295

137,511
. . 215,680

*e?

1,50

1,00

nov/12 mai/lll

,
mai/11

'—

6,12% 1,007 nov/12-
5

13,04% 1,13
: mai/14

'

12,83%7 1,23" mai/15
2,93%“ 1,38

_

'

&

mai/15
3,34% 1,42

'

mai/17
2,55% 1353. mai/18 *

4,03% 1,59
'

mai/19
3,32%T 13,543 nai/20 7

20,95% 1,86 mai/21
, . “mai/22,9,20% 2,10

' '

l Fórmuia Parem, Tarifa -

4.5.4 Custos considerados como déspesas fixas

mai/lã,.mai/lô mal/17 mai/18

2,900

2, 8003,000

3 ,40707

3,899

39,50

4,200 '.

(1,200

5,000

aiTariia Púbiica

2,748

'
123, 722

'
143 736

320.0. '. ]
181,944

mai/19 mai/7.0 «iai/21

aoncmAc'õiàmmesâ
' Ii Í- ._ .

:jj
gif

100 000
105, 527 «

101389 ."
109,166

138 277

152,8513

152,833
"

152»???
_

Na composiçao dos custos operacionais há algumas despesas que são consideradas tomá.
»

despesas fixas, Íbto 0, que não observam uma composi ção por meio de coeficientes é '

preços unitários, em ra;ão da 1orma como apresentado na proposta. O tratamento dadoã
atualização destes custos é a seguir exposta.

A. Custos de pessoal administrativo e pro-labore
?

)

64 de 84%

fls. 197/219



,,i_.,

Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto QOHCINACOWLTORESK
.

flzie
O seguro de re sspon abilidade civil não foi efetuado pelo Consórcio PróUrbano no

'

período de dezembro de 2012 a júnho de 2014. isos termos do TAC firmado em à

10/10/14 com o Ministério Público, o Consórcio passou a realizar esta cobertura de
É

seguro a partir de julho de 2014. Nos anos 2020 e 2021 houve novamente a 1

suspensão do pagamento deste seguro. «

,

i ),-.=.1.

Relatório Técnico 1 - valiação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais ' '

Para o período em que o segúro de responsabilidade civil foi pago, os valores
correspondentes foram atualizadós pela variação do IPC. Í

C. Custos com seguro obrigatório ,

É :

Foram considerados com base no valor informado na proposta comerdlal (% .

atualizado pela variação do IPC para cada período de apuração.
É

D. Custos com Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Foram considerados como uma despesa fixa, conforme a prbpô'staãpreéé
atualizados pela variação do lPprara cada período de apuração tendo sido ainda :

aplicado o fator de correção de custos do período da pandemia, conforme exposto
noitem4.5.5. « == l

:
'

;. ; ,; ,

E. Custos com o Sistema de Monitoramento e Sistema deRelacionamentoçcbm. q
Usuário »

., —_ : 3
,

,
: “gp;-%

A parcela correspondente à mão de obra foi considerada com base nos dados da -

proposta, quanto à quantidade de pessoal, salário médioãe encargossociãiàqué :

foram ;revisados na parcela do lNSS; Os valores foram atualizados pela variação
dos salários e de abril de 2020 a junho de 2021, tendo sido também aplicado o fator .

de Correção de custos do “período da pandemia“, conforme expósto no item 4.5.5. :

A parsela'de despesas .ixas foi considerada conforme aproposta aplesentada #

atualizada pela variação do IPC. ' '

F. Custos com a manutenção dos abrigos '

Foram considerados os valores apresentados 'na proposta 'atualiza'd' .

variação do IPC até o mês de dezembro de 2017. A partir destadata a
'

Concessionária não realizou mais a manutenção dos abrigos, logo este custo não "

foi considerado «

"

G. Custos com a comercialização de créditos no varejo = . ª ª í ' *:: , :º ª' :=

Esta despesa, que corresponde à comissão de venda de créditos de passagem Í

quando realizado pela rede de comércio varejista, foi considerada nos Valores dá
ª

proposta apresentada atualizada pela variação do lPC. No período de abril cleÉZOíZÓ ?

a junho de 2021 foi considerado um fator de redução dosªcusios, em tdecdrrê'ric'ia'
:

da" pandemia, que foi-' calculado“ com base na“ variação da quantidade de
.

« l ?; 1

,
— :,.4; , ;;,',_; , ..._

: s ,-*ª;55112#4
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Estudos econômico-financeiros de Transporte Coletivo de Ribeirão Preto .
'

,

(ªOFIClNACOl lSUITORES
Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais _ , :

i

i

?

?

, x

!

passageiros transportados no mês em relação à demanda média mensal do ano de
2019.,

H. Custos com treinamentos
.

. ,; :

Foram considerados os valores apresentados na proposta atualizados pel
variação do lPC.

l. Custos com manutenção de terminais

Foi con siderado o valor io custo de manutenção dos terminais delinido na proposta ª

da Concessionária atualizado pela variação do IPC Como os equipamentos

...

M.;—___.m..-”

_-m.

implantados gradativamente, considerou--se o rateio do custo de manutenção pelo
'

valor do investimento e ainda foi considerado o mês e o ano em quea óperaçao foi ;

iniciada.

4.5.5 Fator de redução de custos no pelado da Pandemia da Covid—lêf

No período que se estende do inicio da pandemia da Covid- 19, em março de ZOÉÓ' atá
junho de 2021 houve redução do quadro. de pessoal e dos salários»»pagos pelas empresas

'

que compõem o Consórcio PróUrbano em razão de medidas emergenciais adotadas pelo
Governo Federal visando reduzir os efeitos da crise da pandemia sol:re a economia.-

'

i

Para estimar o efe to destas medidas nos custos, foram obtidas junto ao Consórcio
PróUrbano as inform-a.ções sobre o quadro de pessoal total e a quantidade de empregados ;

que foram en'cwadrados na medida de redução do salário pago pelas emoreàas paracada
mês do periodo avalia-do. .A partir destas into-mações foram calculados dois fatores,— sendo
um que expressa a redução dos salários 'e o outro a redução do quadro de pessoal. Oà .

valores são apresentados na próxima lapela. _

L',:).,I-x:).
i

.'

Tabela 32: Fatores de redução de custos de pessoal considerados nos cálculos
. :,

';
E , É.

, ,. . . , . . .
;

vabr/ZO
, , 46,5%“ _, , .

5%
, _? _.

-

; ,

mai/20 ,
52,9% 12%

_

ª
'

!

jun/20 -

_ ,
49,9%

_
7%

' “>
'

jul/20 -

'

19,9%
* 7%

ago/207 “ 0,4%
'

78%?

set/20 3 41,4%
,

3%

.
.Um/?º [* ,:,390%í '

.
1,1%

, .
.

.,ncv/ZO _:_,11570, ,“ _
1.51%1' ,“ 1

1 [,
_dez/ZO

_ .
5,0%

, , 15%
.

' ' '

ian/21- : : ,“ ;
%

i 35%
ª ª It'

rev/gt '. »

,
15%

nur/21 :' ;
,

; 17% ' ª

,

ªbº/11 “;;.“ ,.í*%,,
mai/_21 ,, . ,

[67%
'

jun/21 i “1 “9%
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Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais

4.6 investimentos

Os cálculos consideraram os investimentos previstos nas obrigações contratuais: em frota
de ônibus; instalações de garagem e seus equipamentos; equipamentos; dos ônibus; e em
obras, fornecimentos e demais encargos que compuseram o pagamento pela outorga.

'

.-

C..“,

a

Os investimentos em frota ja' foram apresentados no capítulo 4.3, os demais sã
apresentados a seguir.

'

4.6.1 instalações de garagem e equipamentos

Foram considerados os valores do investimento inicial em garagem e equipamentos

l
l ,_i

diversos apresentados na proposta da concessionária, os quais foram atualizados pela; Í

variação do IPC Em valores atuais, este investimento totaliza R$ 178 milhões,com a

composição apresentada na próxima tabela. ª

,

?

.;A
4

3:
“Terrenos

& '

25521550 oo 11.530 964, _39
Pátio '

'

_ _

2 123. 640,00
_

3. 7_04 771_, 52 ._

Edifícios ; : :
,

' 2.186.100,00
_

3. 813. 735,_38 :i : : ;
&

Instalações e benfeitorias , , , ,. _1 392. 858,00 _
_2.429 894, _26 _, : . ;

Veículos de supone operacional
_ _ __ _ _ _ _

_2_25. 000, 00_
_ __ _

?_9_2. 52], l_
__ _

º

Veíçulos de uso administrativo
' " ' ' ª 105. 060, oo' ' 533. 17'5, 53 ' ' '

Equipamentos e ferramentas de manutenção 696 429, 00
_

_1. 214 947 ,_13_
_

_

Móveis e utensílios ' 5 '

1 55714330? - . 971.957,701' .A < 35 2

Equipamentos de comunicação 97.500,06
,

170.092,60 '
;

Equipamentos de informática e softwares
_ _

55.714,32. 97.195,77 '

Equipamentos de segurança _ _ _ _ _

,

_
6964280 _

121 454, 71_
Bens patrimoniais diversos

ª

53.625,03 93. 550, _93

Total 10.217.202,51 17 824. 302,06

e 17, quie totaliza R$ 629.826,14 em valºres-atualizados. ª

4,62 Equipamentos instalados nos õnious , _

É É

,,

...um—aula.

u...—«__-

.

Foram considerados os investimentos iniciais estabelectdoº na proposta da»
Concessionária, atualizados para marçode 2022 pela variaça

'

o_ IPC, _excet no caso do

equipamentopara a identificação da aproximação dos ônibus nos pºntos destinado aos
deficientes visuais, que não foi implantado.

_,

- . r .“

67 de
,...—»..

,...,-..

i

t
1

:
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Relatório Técnica 1 « Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais

Tabela 34: Valores dos investimentos inicsais em equipamentos embarcados

ente '
É

'
Vagor'ª preços (ãeVá

" '
,julhoíde 2031

,
- - :

, , ; .
_

; (Prºpºstª , : ,

Sistema bilhetagem equipamentos embarcados
.

Z. 226. 861, 46
' _ ,

3.834.845 l
. l

,

Sistema monitoramento 7 equipamentos embarcados
.

333 000 ºº
. _

589331 , ; ,

%
Í

SRU câmeras de vigilância - equipamentosembarcados
»

1 110 000 00 1935-438
ª :, ª

'

Z:;SÍQÃTCQÇBO
deficiente Visual - equipamento

255.000,00
»

' ' ª ?

i

Tºta,
'

>

'
3.9ia,861,4s

' : '

6.402.214,21 ?

4.6.3 Infraestrutura e demais componentes dos investimentos a titulo de outorga ;
'

'
Í

Foram considerados os investimentos realizados pelo Consorcio PróUrbano no '.

atendimento das obrigações previstas no Contrato de Concessão, cuja verificação est '

documentada em relatório técnicr de auditoria, contratada pela Transerp e concluído em ,

julho de 2019, e no Ofício SUP nº 290/19, de 9 de outubro de 2019. :
, .

%

A atribuição dos valores foi realizada! da seguinte fôrma:

. Para as obras de infraestrutura realizados foram considerados Os valore
apontados na auditoria supra informada;

'

,..<.._.,__,cm_,..__._,,,,

,A

. As obras de infraestrutura não e,x_ cutadás foríam ttªescotis. erad .

".l .
, i ,. 7 I.

- Em relação à implantação dos abrigos foi considerada apenas a parcea ,e abrigos '

.
;

implantados (150 de um total de 500 abrigos), sendo. empregado o :valor préVistd :
ª'

no Edital da Concorrência que deu origem ao Contrato de Concessão apropriado ;

deforma proporcionai à parcela realizada;

. Os componentes de investimentos que não são obras de infraestrutura forant
considerados'nos'vaicres previstos no Edital oa Concorrência ote deu origem ad
Contrato oo Concessão; '

' — ' ' ' ' ?
r..“ ..f:.;'-l .v;-,,:—;»z;

. Os valores das obras de infraestrutura foram' considerados na data d'eeonclusãd
.

da obra, sendo deflacio'nados para a data da propostaípela variação do Índice
Nacional de Construção Civil — INCC,

!

. Todos os valores foram atualizados paraa data de março de 2022 pela variaçao do
IPC. ' - =

" " ? 'ª i
'

o'Os valores resultantes das considerações acima são apresentados na Tabela 35 tend
como resultados finais: ' - -

- lnvestimentoorevistoinc-Editalnadata base de ; ,
'

.

jUIhOdeZQHf
.. _

'- '

.

e:=' ' .— vw.
'

'

"

* ' ' ª' ª '
* - R$ 2958530000 ª '

" investimento realizado em va.icnes correntesz. R$ 3076331770
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Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto ,
QOFICÉNACOMSULÃO

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico—financeiro ' í
.

nas condições atuais

- Investimentos realizados levados a preços de julhoí
_

'

_

de 2011: ................................................................. R$ 2431418878
- Investimentos realizados em valores atualizados .

para março de 2022: ............................................... R$ 46;8'19.505,48

1

'w

?

l

»

F

“»
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Relatorio Técníçu 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-tinanceiro nas
condições atuais

4.6.4 Consolidação dos investimentos

Os investimentos ocorridos ao longo do prazo transcurso da Concessão somam, em .

valores atualizados para março de 2022, R$ 251. 516584, 63, conforme detalhado na .

'

próxima tabela. Os valores relativos-a frota de ônibus respondem por 72%,»05. ,

investimentos em instalações de garagem, equipamentos e veiculos auxiliares, 7%; os:
,

equipamentos embarcados, 3% e os valores investidos em infraestrutura e outros

componentes da outorga, 1 % '
'

Tabela 36: Consolidação dos valores investidos em valores atualizados para março de 2022

Semestre vivºs;. Fr'ota .
l

13 8.871.896
_

0 1

..1. 41.320. 823; 11_.32ó.823 :

? , , . ,. 4 141.519
_

: 141.519, " j

; 478.090 -. , .
_ _ _ _ _

141 510 ,

_
619.609

:,4
_ _ _ _ __

.

_ _ _

&

345.914 . 345.914
_

.5
_

641525 ,. , ._ o . “íª-193. Ãº???» 5

l

]
i

ª '

3.427.594 3.427.694 . '
g

_,7' 1.033.289
_ _ _

" '

_ _

5.241.429 “íõ 7i451ã
%

. _ ' , .
9.469.892l

_

9.461.802
_

_9 _147.744
. _

Misto .
289- 255 :

zm, ,. z' ', ,, 4311519 .”.ÉÍI ª “'I
1]. 38422309 , 366.911 ª

. _

f ; j,141,stq'
_

: É

» f

1;2
. 4149:ng

_
._ :

_

4249 680 ', : :
=

_13 .
141.51q '

_ _ '
141 510

,. ;

i4 : .
1 = «

. r _»

_ 3,5
,

_
., , ._..

.
“ ª

um ,

71'7
.

897.926?
' itachi: ' A H '

» Éºáàãí
ªcª

. Gi,-."
6.402.214 .

46 319.505
__Total 179.840.736 15454328

', r

semestrais de igual valor.

4.7 Custos de depreciação, amortização da. outorga e de venda de ativos
' ?

4.7.1 Depreciação

Os custos de depreciação dos ativos observaram os parâmetros da. proposta apresentada.

Em relação a.frota de ônibus, o critério adotado é o de depreciação pelo método de cálculo ,

de Cole (inverso dos dígitos),considerando os parâmetros de vida útllíe valor residual
A

dados na proposta, que são de 8 anos de vida útil e 20% de valor residualpara todos os
tipos de ônibus empregados. '

'

'

-

_

*
Considerando os parâmetros acima, os fatores de depreciaçãoe o seu complemento, a'

proporção do: valor do veículo em relação ao valor do veículo novo por faixa etária são

lide 84
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Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais ' .ª

l

l

dados na próxima tabela e são válidos para todos os tipos, haja vista que os parâmetroâ .

de cálculo são os mesmos. ,

Tabela 37: Fatores de deprecuação e de proporção do valor doveiculo vovo

.

% dõ val
.veicálo no e

100%

em '

67%

53%
'

42%
'

. ,
_

É 31“, .

.

' ,i 2

275,
. '

22%
,

"20%"
"20%

doª/,
_

'

Em se tratando das instalações de garagem -e veículos de apoio:,“os parâmetrosdej
depreciação também são os da proposta, estando apresentados na Tabela 38. Valé
observar que o investimento no terreno da garagem não é depreciado — ' , ;

Tabela $$: Fatores de deprre:;iação apócados ao's componentes de infraestrutura de garagem, veículos e equipamentos '

instalações do pátio

Edificios
. . , ,

,

instalações e benfeitorias
, _

1,25%

Veículos de suporte operacional , .

S, 00%
"-

veículos de uso administrativo
'

>

A

> ,
10, 00%

'

Equipamentos e ferramentas de manutenção
.

450%“ f

Móveis e utensílios
» .

l 450%
A

,

Equipamentos de comunicação
_

,
:

.

4,50%
. , , “ : ' , . "

:—

,
Equipamentos de informática e softwares_ , : ,

>

9,00%
,

' 19
,

10%. ,
_

Equipamentos de segurança ,
_ _

,
.

4,59% 20
“ _

_1º%
, . >

"

Bens patrimoniaisdiversos , _ ,
,

.

4,50%
.

ZO
H

10%
,

;

Quanto aos equipamentos embarcados os' parâmetros observam os :ãa proposta, os quais
para todosos tipos de equipamentos são:: vida Útil de 10.anos (20»se>mestres—), comyalor
residual nulo (Oº/c), resultando uma “taxa de depreciação de«5%;

, :; f, . ,;

Por fim, em rela;ao à amortização dos investimentosa titulo de outorga, r.:omojá apontado; —

a proposta da Concessionária mr.siderou parcelas semestrais na proporção de 1/40iavos
dovalor. 4- ,

' _:j- .; = '—

,
= '- ?

4.7.2 Venda de ativos

O modelo de cálculo considerou a3venda dos ativos ao longo do prazo analisado (18 '

plimeiros semestres) com base nos parâmetros relatados acima quanto a "ida útil evalor «

residual dos ativos.
1

l

'
-

'

1

» 72de84
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l

1

Relatório Técnico 1 — Avaliação do equilíbrio econômico—financeiro
&

_

f l'.

nas condições atuais'
“ *

E
_

'
, ;

De acordo com a estratégia adotada na análise, com a segmentação dev-primeiro periodo .

até 0 Semestre 18. o modelo considerou a venda de todo os ativos no Semestre 19,“ conj
base'nos valores de investimento, descontados os valores depreciados. .

. —;-
'

, ;

J
=

;
i

,

Ressalta—se que os veículos sinistrados em razão de atos de vandalismo foram
considerados como investimento, mas não como venda, logo o modelo considerará

.

pagamento do prejuízo, que é da ordem de: R$ 4.921.831,14 em valores de março de 2022;
'

*

1

Tabela 39: Consolidação dos valores de venda dos ativos em Valores atualizados para março de 2022 É

”ge sigtémasâ
“émhialrcà-doã

'

741.059, -

ª

'

10. ,- _ ,
i

.

11 11.747,43; , ;

12.
' ' : ' * l

13, ; .

,
14

A .

:

15
' pasar _

É ª

16; '7' º '
f

3
= . ( f

1,7;
, ,

297.375; a

,
&

5

= 13
, . . A ,, , ,

._
, , . , . ; ,, f

' 19' 5131411133 ' 113435099 fes.657.31oª
* ªí - ?ª -" l i

Total
' sussa/49

.

'
7138431099 777.815 49 i

. x ; , ;

' i

' ;

l ', i

': ' l
» i

t : '

l '

.

x
.

l

.
:

l 1'

i
l

73,de184
'
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5. Consolidação dos custos operacionais

A partir de todos os elementos apresentados, foi possível o cálculo dos custos operaciºnais f

e de depreciação dos ativos que estão sumarizados na Tabela 40.

O total dos custos operacionais diretos, que são necessários às atividades operacionais; É

de manutenção e administrativas totalizaram R$ 1.190,10 milhões nos 18 primeirosí 1

semestres. Somado aos custos de depreciação, de R$ 142,33 milhões, o total dos custos?
A

é de R$ 1.332,43 milhões, como mostram os dados da Tabela 40. Todos estes valoree 1

estão atualizados para m' rço de 2022.
*

'
'

Cabe destacar que os custos apresentados não incluem a remuneração dof'caprtal
aplicado, que deve ser avaliada na análise financeira. »

”

_ 1

124,74. .

24,09

24,83

23,51
25,50

24,16
25,32

,

,. V"zs,c97 " ;

10, 25,22, ' 31;

,

11_ 24,17
12, 28,01 '

13. “27,53 ª

;, 14. 27,77
'

1,5 23,51
_

16. 251.78“
.

' l

17' 15,31
,. .

18: 2,374 7945. É

Total 434,95 1, 1

' J
1 190,10 142,3;

. _
1.332,43
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º Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio eéonômiqo-firlanceiro
_

. «
' “»” .*

: nas condições atuais

80,00

70,01!

Milhões

de

Reais

20,00

10,00

0,00 . . , . ,. , ,

1 2 3 4 5 6 7 8,916111213.14v15161718..
ICustos variáveis & Custos com pessoai de Custos admxmst.

Figura 15: Evolução dos cuisios no :períàdo 5de período de dez/2012 a dez/202

A participaçãº reiativa dos grupos Componentes do cus.o operacionais é mostrada 'nc

gráfico da Figura 18 enquanto umavisárj analítica, por componente da; custo, pôde se
vista na Tabela 41,

_, ,- .
:

. - ; ;

'

i Custos variáveis : Custos àm'peséoali « Cuatns' admiàist. ' I CuÉÉos de Sépia
. .«1... . ..1 ...,. .

Figura 16: Distribuição proporcional dos custos operacionais por grupo de corriposição, considerando os valores totais do '
periodo de dbu20'12aded2021 É

'

fj

%

'ª 1753155343“
“,-
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l

l
i

i
x

' %

nascandições atuais :; .- ,_ _

Tabela 41: Custos no periodo de dez/2012 a dez/2021 (em milhões de Reais) em valores atualizados para março de 2022—_,
— Visão analítica por componente do custo

borriôonente '

_

' '

,

Curtos Variáveis (R$)
_ _ _ _

,
_ _ __

É

Combustivel
_

É

_ _
, 28_6_,D?_.

_
21,5% 3

Lubrificante
. ., __ ,_ ., , . , , ,. 39.53. 1,3%, ?

Rodagem
_

,

_ _ _ __ _
3Z,96

_ _

2,8%
_

*

,_'
'

.í

PeçaseAcegsóríos
_ _ _ _ _ _

80,49
_

_6,0%
_ _ ,

_

Subtotal
_ _ _ _ _ _ _

_434,95_
_

32,5%
_

ª
É '

_Cuslos com pessoal(_R$l
_ __ _ _ _ _

_ _ __ _ __ _ _ _

Motoristas
_

_

_ _ _ , 350.74, 26,3%
_ _

3

Ag. de Cobrança
_ _ _

'

_

_
0,39_

_
cpf/r

Pessoal de tráfego
_ _

24,57_
_

138%

Manutenção
_ _

1 54,80 ' 4,1%
Administração

_ _ __ _ __ _ _
'_ __ 6_9_,06_

_

52_%_

Beneficios '

_ _ _ _ _ __ 123,6?
_

_9,3%
Subtotal

_ _
5 ._

_
623,24

Custos administrativoslksl
__ _ _ _ _ _ _ __ __ __

Gerais
_ _ _ _ _

,
_ _ _ _ _ _

375,4;

Seguro Resp. Civíl
' ' '

" ' , L '

5,12
A

: Segurººbrigax , . , ..
É

. , ,.. ,, 2,32. , :

SBE
, _ ,

í
, .

36,62. í

SMT
,

i
,

*

39,95 ,
l

“ª SRU
. ,l 42,321," '?

Manutenção de abrigos_
_

'
:

_ _
9,63

'

Operação e Manutenção dos Term _

:
_ _

, 5,57:

Çornerc. Crédito; n_o_ Varejo ___ _ _ _ __

»

__
4,91

_ _
;

Treinamentos
_ _ _ _ _ _ _ _ __

'9,S_S__ i

Subtotal
_ _

_

_ _ _

131,92
_

;

_Depreciação
_ _ _ _ _

;

Depreciação de Veículos
_ _ _ _ _

.

_
11q,2_5_

_

'

Depreciação de Insialações & Equipamentos
_ _ _ _ _

» 5,25
_

Depreciação de Eqnipamenros dio-; ônih_u_s
_ _ _ _ _ _

5,_7ê_
_ _

,

Amonização da outorga
_ _ _

:
_ _ _

_21l,07 :
&

Subtotal
_

'

_
142,33

_

'
É

““ª”
, ,, , ,. , ,. ., . ., 13,335. .. ,. . ,

]

, .

Ressalta--se que as proporções dos custos atuais não são as mesmas da tabela em razão &

do efeito da elevação pronunciada dos custos com derivados depetróleo ocorrida no ano _

2021 e que perdura, como poderá ser visto no Relatório Técnico 2.

Os valores dos custos apurados também podem ser expressos na relação com os fatoreá
_

de produção (frota e produção quilométrica) como mostram os dois próximos gráficos. —

O gráfico da Figura 17 apresenta o custo por veículo operacional.. Nele se verifica que-â ,

mediana dos valores no período anterior a pandemia foi da Ordem de R$ 39 mil porveículo; *

Na pandemia, houve uma redução da ordeni de R$11 rnil por veículo-(28% menor) ea
partir do 180 semestre os custos se elevaram, porém, ainda abaixo doe valores anteriores;

l

i
i
!

76de __84
. i._..,J,,:,'., Í.,;., f.:,'-,rí E'

i

5

l
!
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““ª-ººº 41.361

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000 , - - l

10 000

5,000 . . ,15; ;;fªí'
1 2 3 4 5 6 7,8 9 1011 1213 14 35h16 17 13,

“»— Custo por veículo/mês

Figura -17: Evolução do custo operacional e de depreciação por-veiculo da frota operacional no. períodode demon
[

dez/2021 em valores atualizados para março de 2022

O próximo grafico apresenta o custo por quilômetro. Os valores indicam um cresciment É

em razão da redução da quilometragem rodada por cadá ônibuseenão pela elevação do;
custos isto porque, todos os valores estão atualizados para a mesma base. De fato, q ;

Percurso Medio Mensal (PMM) que era de 64 mil km mensais por veículo no i'rfício da ,

Concessão, passou para valores da ordern de 6,9 mil km no Semestre 10 e no semestre º

18foide' 5,1 mil km. ' ' '
'

'
=

, 2,00

1,05. ..
' ,_ :, , :. ',

'

A. ._.,, ,_
g/og' ,,,. . ,, .,

' a' 1.0 11' 121 13ª14 15 116

,. --,
Figura 18: Evolução do cvslo c-ueracíonai e de dc.pret Ração por quilômefro no período de de7/2012' á dez/2021 erh valores

atualizadas, Para março de 2022 .,

,
. » .

, ,, .: .

%

l .
l

i

;

77 de 84 ;
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Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômicolinanceivo
nas condições atuais . <

6. Correlação dos custos operacionais com a receita

A partir dos dados de custos.e de receitas apresentados neste documento, é poSsíVel umá :

comparação entre ambas as informações, ainda que deva ser salientado, os custos não
:

incluem a remuneração do capital. ,
.

i

A Tabela 42 apresenta: (i) o total dos custos “operacionais “e de depreciação já indicadosí ;

em tabela anterior; (ii) a receita líquida; (iii) a diferença entre ambas as grandezas que;
representa a EBIT, ou seja, o que a Concessionária dispõe: para o pagamento dos imposto "

sobre o lucro e a remuneração do capital; e (iv) o custo operacional por passageiro, a
ou;

não equivale a tarifa de remuneração, por não incluir o custo de capital.

A receita líquida apresentada na tabela inclui a receita com o transporte de pessoas, as
receitas acessórias e a receita do subsídio público pago no ano 2021.

:
?

Considerando o periodo dos primeiros 18 semestres; ototal de receitasliquidas'foi detR$
1.271,91 milhões; contra um cu'sto operacional e de depreciação de R$ 1 332,43 milhões
o que teva auma diferença acumulada negativa de R$ 60, 5 milhões, estando todos os
valores expressos em reais de março de 2022. .

, E
, ,

- '

Os dados mostram que a EBlT foi positiva nos primeiros quatro semestres, momento ent

que houve uma maior quantidade de pasSageiros transportados (Ver a respeito o gráficd ª

da Figura 5). A partir de então os saldos s'ão negativos, e crescentes a partirºdo 11“? .“

semestre (ano 2018), o que coincide com os litígios que cercam o reajuste da tarifa; .'

atingindo valores muito expressivos do 15º ao 18º semestre (2020 e 2021, os anosd '

pandemia). O período da pandemiamencionado representa 81,5% do saldo negativo '

apuradono Cálculo apresentado — R$ 51,5milhões. Ressalta-se que a receita líciLiida ?

incorpora o montante de R$ 15,8 milh es pagospelo Munmpio logo o impactoda
pandemia nos custos e de R$ 673milhões, cabendo lembrar que neste valor não há
consideração da remuneração do capital investido.

'

vaí'.' r"z5.'
78de84
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Li

Tabela 42: Relação entre custos e receitas no período de dez/2012 a dez/2021 em valores atualizados para março de 202
*

*êeriiést'ré

1
,

2

3

4

5

6
7

8

5

Ho

HwHHb—ªI—“Hmutuº—Jau»—

,HH: nox:

liquidas e os custos operacionais, acrescido , o, e o éscàsamento ocorrida?
nos últimos semestres. O segundo qráfco, da Figura 20,,mostra as mesmas informações;
porém de forma ar'umulada.

90,00

80,09

70,00

60,00

50,00

40,00
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milhões

30,00 ., ,...,; ., . , :, Ç. :. _, .,.Ç
20,00

'

1000 J . :...“..1
0,00

'

123455 7,8v91911i12131415161718,;
Custo operac. +gdep. '4— -—.Receit-a Liquida

; , . .
,

, e r
,

' .

Eiguça 19; Evo!ução do custo operaçiºnal e de depreq o e da receit'p Ilq
valores atua ados para. março de; 22
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?
,

“;

5

nas condições atuais *

3

1

1400,00 ª
?:

1.200,00
«

e

1

|

,A soms
CC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3.5 16

— Rec. acumul,Custb c::umul.

Figura 20: Valores acumulados do custo operacional. acrescido da depreciação e da receita |.quida no período ded z/201
a de'd2021 em válores àtualízaoos para março de 2022
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Estudos econômico-financeiras do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto [QOFICINACONSULTORES

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico—financeiro
nas condições atuais

7. Análise financeira

:

Como mencionado no capitulo 3.2 a análise econômico-financeira compreende uma parte
.

relativa a mensuração do Demonstrativo de Resultados Econômicos — DRE de natureza : :

econômica e outra, que abrange o Fluxo de Caixa — FC, tendo uma abordagemifinanjceiraª, E

acerca do fluxo de capitais.
, ,

%

A análise do DRE foi objeto dos capítulos precedentes especialmente do capítulo 6; já a ;

avaliação financeira é apresentada a seguir.
,

1

( :

O FC foi elaborado com base nos dados do DRE já apresentados e observando os
seguintes critérios: ' ª

« Foram considerados os custos operacionais e a receita líquida apresentados no
?

capitulo anterior

'Foi adicionado no Sernestre—19«(te'rmino do FC) 0 valor do saldo da Conta
AneCadação (diferença entre a receita de venda e a receita de uso) como uma
entrada de caixa.

Foi calculada a EBIT e a partir dos seus valores foram calculadosos imposto

incidentes sobre o resultado ebonômiCO— IRPJ e CSLL. ' ' "'
.A, ;. !.

«».-.—

..UL-

..

-.

Os impostos foram calculados de. modo a considerar acompensaçãozde prejuízos
«acumulados e de acordo com as alíquotas definidas, tudo de acordo com a
legislação. .

3ª
'

'
—- ! '.z:: 7. ª;«ª.Ç.E.Ég

A alíquota do IRPJ é de 15%,1havendo ainda o adicional de 10%, quando a base ;

de cálculo e maior do que R$ 120 mI por semestre e incidente sobie o excedente :

da base de calculo em relação aeste v.alor ' ' " :

Q

:? . l'i

. A alíquota da CSLL é 9%.
,

ª
—

'
.. , . i., :;“z-i!":£,nr3

Considerando estes dados, foi calculado o resultado operacional mediante a subtração da É

EBIT do valor dos impostos. A este resultado foi adicionada a depreciação que não são .

valores efetivamente desembolsadós, derivando o valor' do fluxo de caixa operªacnonall :

apresentado na Tabela 43. ª ' '
'

' º ª ' ' w' %

side 84
'
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Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto
_ .

QQFICINACONSUÚORÉSK
Relatório 'létnico 1 Avaliação do equilíbrio econômico--financeiro

:

'

ª
'

i

l

nas condições atuais *

Tabela 43: Cálculo de Fluxo de Caixa Operacional no periodo de deú2012 a dez/2021 em valores atualizados para março
:

' de 2022 (Milhões R$)
'

-

'
_
sémesfre

] .: ;. :
ª ª

s .. . :

E É ';
É

;

_1 8,12 r

'
_ ! f

2_ 5,05 ,
. l i

3 9,21 É
3

4
' 4,45“ ;

5 1,27
,

Í É

& '-o,52 '—

,

1 5

i

7 4:05 ª
-

º, ª É

' «' ã
.

ª, 1

a 3,27 ,
€ »

'9 b,97 '

10 7,11 i.

11 “0,91.
'

iz' ' 73,76“
&

13 72,35
i4

A

-2,31
15 '718 82
is -22, 97
17 -23,91

'

13' '
45,837"

19 733,96

Total “_23149
B »

A partir dos valores apurados, foi adncnonaàó (: Fluko Héícaika dos: lrix'ésíihieºrífos eligieradcfl

o Fluxo de Caixa Livre. demonstrado na próxima tabela,.
.

.

'

[_

' ª
'

Tabela 441 Cálculo de Fluxo- de Caixa L" ' no perlado Ele dez/2012 a dez/2021 em valores atualizados para marêo de 202

.

,
_

«M;-

; .

, .

º ,“

L« ,'

l

,
i

l ;*

[1] Caléuladocombase rila l'axaMin
.

*

; -

;
à ;

!
,

" .

' ' 8268584 É
;

' '
'

, ; .,i 1 .
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Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômlço-financeiro
nas condições atuais -3. ,.

i
3

v
4

z'

?

Ã

ÍO resultado apurado indica que em valores presentes liquidos, o FC resulta um resultado,
negativo de menos 68, 86 milhões de Reais na situação em que o Con izato fosse encerradoã ,

e houvesse a venda de todos os ativos remanescentes, sem qualquer remuneração do
capital. i

r
)

Calculando-se a Taxa Interna de Retorno Modificada deste fluxo com as.wonsidera'ções de É

taxas de investimento e reinvestimento da proposta da Concessionária, obtém-separa o
“

Fluxo de Caixa Livre o valor de 1, 97% ao semestre, ou 3,98% ao ano. Este resultado é, »

'

inferior a Taxa Mínima de Atratividade (T MA) apresentada na proposta (8,58% ao ano). g
»

Tomando-se em consideração este resultado, conclui—se que a Conoessão. talíqual %

apurado neste estudo, encontra-se com, Lim desequilibrio financeiro, de modo,qúe,.casqf i

houvesse o encerramento do contrato, a Concessionária teria um resultado negativo de; ;

menos 68,8 milhões de Reais e tendo aúferido uma Taxa de Retorno aquém da 'Ta'xá "

Mínima de Atratividade.
'

Partindo-se deste resultado toi realizada-asimulação para que o resultado da Concessão“
?

atingisse ao menos a Taxa Mínima de Atratêvidade pretendida, de 4,2% ao ano. Em outras
palavras, o Valor Pr'sente Liq= edoi luxo de Caixa Livre fosse nulo

; : _' Lita—;

A simulação se deu. mediante a
'

19. Assim, gerou-se, mediante & erram—ente “atingir meta" do Excel, ªo ValorqueísªatistiZes'sé .

a condição imposta do VPL nulo. ' '

obtenção de uma Taxa interna de Retorno Modificada de 3, 58% ao ano.

___—._. - - —

. . , . l

ª Valor exato de R$ 162.838.381,42

83ide84
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Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico—financeiro :

>

'— .- l l

nas condições atuais '
'

ª ( ,ª
'

É

.

Tabela 45: Cálculo de Fluxo de Caixa Operacional no período de dez/2012 & deJ2021 em Reais e valores atualizados pará >

É

'

março de 2022— Simulado pela 0 resultado de VPL nulo , , 3

o
' í

'

1
:

3

z ,»
Ç

Ã

.
4

: E
«

5 't
'

6 , l

7 ', ,

ª É

9
% '., &

10
_ : l

11
'

3
z

» , » z :

12 _: É

ii Í
:

,14 ê- rh,; ;

15 ; =;

is
3

r

17
,

, f

l l '

»»ª8 :. ; 1 j i

19 =

e
,

Total ' ª

]

VPL!"
' [ l ,

[1]Calculado consideranboaTaxa Mín
'

;
Í

* ; É

500,00
'

,
,

É

'
l

., , ,
,

>

.
Í '

; i a º

,
% Ç

.,
'

; .

; .. r ;. .,, N ,, ,: ; 3

I ". . É]
É

50,00
A

I

muco »

: :
.

ª

450,00 ª
»

º
,
'» »» » ;:

»zonm »

,

» = . gl, _ g !: :

Pré- 1 2 3. 4 5 5 .7— :$ j9 10 1112 13 141ª5 ao 17 ]s 19 x ,

ªº ' 'Í ; " 1 ', .
l ;

,Szemestre-_"'Í _' .
1 21 i

Figura 21: Fluxo de Caixa Livre derivado da simulação com TMA (8,58% ao ano) *

;
[

Por fim, foi simulada a condição em qúe o FC_ gerasseg a Taxa de Retorno Modifcad 5

'

proposta, de 11,19º/:: ao ano (5 447% ao mês). O resultado, gerado pelo mesmo método, í

isto é, calculandoa rece:ta adicional necessária no Semestre 19 é de R$ 278 4,5 milhõesª, ?

,“ .

l
'

;

% é

___-____________—_ g , &

ªVanrexato de R$ Z78,453.632,23 E ?
2

- »
_

: , _ _
sueaa, ;
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GEimaraMunicipal deRibeirão Jdreto
Estado de São IPaulo

REQUERIMENTO DESPACHO

APROVADO7.1; nor DE errseaas .

,
ansasa tao

Nº 007497
URGÊNCIA ESPECIAL PARA O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 50/2022. AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CELEBRAR ACORDO COM O CONSÓRCIO
PRÓURBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO a necessidade premente da aprovação desta
propositura, face ao interesse público manifesto no conteúdo da matéria, já que o
transporte coletivo é serviço essencial,

REQUEREMOS,

na forma regimental, seja concedida URGÊNCIA
ESPECIAL para O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº50/2022,
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR ACORDO COM O
CONSÓRCIO PRÓURBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, com
undamento no Artigo 147, I do Regimento Interno.

Sala das Sessões,25de outubro de 2022.

APROVADO
74ª Sessão Ordinária - 25/10/2022
ALESSANDRO MARACA 
Presidente

APROVADO
74ª Sessão Ordinária - 25/10/2022
ALESSANDRO MARACA 
Presidente

APROVADO
74ª Sessão Ordinária - 25/10/2022
ALESSANDRO MARACA 
Presidente

APROVADO
74ª Sessão Ordinária - 25/10/2022
ALESSANDRO MARACA 
Presidente

APROVADO
74ª Sessão Ordinária - 25/10/2022
ALESSANDRO MARACA 
Presidente
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 Câmara Municipal de Ribeirão Preto - Av. Jerônimo Gonçalves, 1200  
Fone (16) 3607-4024 / Fax: (16) 3607-4103 - CEP 14010-907 

 

 
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2022 
 

Autoria do Projeto: Prefeito Municipal  
 
Emenda ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 50/22 – PREFEITO 
MUNICIPAL – AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM 
O CONSÓRCIO PRÓURBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
Referência: Emenda modificativa à presente propositura.  
 

 EMENDA MODIFICATIVA 

 Modifica o §2º. Do Art. 2º, nos seguintes termos:  

 

 “Art. 2. - ......omissis......... 

 §1º. (omissis) 

 §2º. Serão indicados técnicos especializados para acompanhamento da 

revisão do contrato, devendo, no mínimo, haver a indicação de um pelo 

Município, um pelo Consórcio Próurbano e um membro da Comissão de Finanças, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributário, a ser escolhido por método 

interno, da Câmara Municipal, buscando encontrar a solução mais adequada 

para o sistema de transporte coletivo de passageiros por ônibus.” 

 

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2022. 

 
 

 
IGOR OLIVEIRA 

vereador 
 

 
 
 
 

  
 
 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1 AO PLC Nº 50/2022
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