
      

 

 

 

 

 
 

 

PARECER DE COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 
 
 

Matéria: Projeto de Lei nº 063/2022 e Mensagem Retificativa 

nº 01 ao Projeto de Lei nº 063/2022. 

Objeto: Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao 

Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros no 

Município de Flores da Cunha. 

 

Através deste Projeto de Lei, encaminhado pelo Prefeito Municipal, em caráter 

de urgência, o Poder Executivo solicita a autorização para a concessão de subsídio tarifário ao 

Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros no Município de Flores da Cunha. 

Considerando que o projeto de lei versa sobre o serviço de transporte coletivo 

prestado diretamente pelo Município ou concedido a terceiros, infere-se legítima a presente 

iniciativa do Executivo, com base na Lei Orgânica Municipal.  

Sob o ponto de vista material, o subsídio pelo poder a serviços concedidos 

como é o caso do transporte coletivo, é possível a fim de assegurar continuidade do serviço, a 

generalidade do transporte público coletivo, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos de concessão ou permissão de serviço público de transporte público coletivo e a 

modicidade da tarifa, em conformidade com as Leis Federais nº 12.587, de 3 de janeiro de 

2012, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nº 8666, de 21 de junho de 1993, bem como 

obedecidas as prescrições contidas nos incisos I a IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, que dispõe sobre as concessões e 

permissões de serviços públicos. 

A Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 063/2022que autoriza a 

concessão de subsídio tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros no 

Município de Flores da Cunha é necessária para alterar os artigos 8º e 9º, pois constou 

recursos da Secretaria de Planejamento, sendo que a suplementação dos recursos deve ser em 

rubrica da Secretaria de Segurança Pública, Transportes e Mobilidade. 

Dessa forma o PARECER É FAVORÁVEL à tramitação do Projeto de Lei nº 

063/2022, COM REDAÇÃO FINAL para a inclusão da Mensagem Retificativa nº 01 ao 

Projeto de Lei nº 063/2022. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 18 de agosto de 2022. 

  

Vereador Carlos Roberto Forlin 

 Relator 

 
Vereadora Maria de Fátima Finger Krüger 

 

 

Vereador Luiz André de Oliveira 

 

 

 


