
PROJETO DE LEI Nº ___/2022. 

  

 

 

Autoriza a destinação de recursos públicos para 

a empresa prestadora do serviço de transporte 

coletivo de passageiros do município de 

Gramado, e dá outras providências.

 Art. 1º Fica autorizada a destinação de recursos públicos para a empresa prestadora do 

serviço de transporte coletivo de passageiros do município de Gramado, destinada a cobrir o 

déficit apurado no período compreendido entre 20-03-2020 e 31-12-2021, em função da 

diminuição do número de usuários do serviço ocasionada pela pandemia do coronavírus – 

COVID19.

 Art. 2º O valor destinado para a empresa prestadora do serviço transporte coletivo de 

passageiros do Município será de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), repassado em 

parcela única, não incidindo qualquer espécie de atualização ou reajuste.

 § 1º O valor de que trata o caput deverá ser utilizado, exclusivamente, para a quitação 

dos débitos abaixo elencados, oriundos da inadimplência total ou parcial da empresa de 

obrigações cujos fatos geradores tenham ocorrido no período informado no art. 1º e 

exclusivamente em relação a situações decorrentes das atividades desenvolvidas no Município 

de Gramado:

 I -  contribuições previdenciárias;

 II -  verbas trabalhistas;

 III - recolhimentos para o fundo de garantia por tempo de serviço;

 IV - pagamento de tributos federais, estaduais e municipais;

 V - pagamento à fornecedores (diesel/peças, entre outros);

 VI -  pagamento de dívidas bancárias. 
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 § 2º A empresa prestadora do serviço de transporte coletivo de passageiros do Município 

deverá prestar contas da utilização do recurso repassado em até 60 (sessenta) dias contados a 

partir do recebimento do valor, sob pena da devolução integral do valor recebido, atualizado 

pelo índice IPCA e acrescido de juros de 1% ao mês. 

 Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela seguinte dotação 

orçamentária:

 Órgão: 03 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO. INDUST. COMERC. TRAB. E SER 

 Unidade: 02 - PROGRAMAS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 

 Proj./Ativ. 1.006 IMPLANT. CRIAÇÃO, FOMENTO E EXEC. PROJ. PROG. MUNICIPAIS 

 Código reduzido: 98 – SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

 Dotação: 3.3.60.45.00.00.00.00 0001 – SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

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

Gramado, 14 de janeiro de 2022.  

Nestor Tissot

Prefeito de Gramado

Ciente.
 
 

Mariana Melara Reis

Procuradora-Geral do Município

 
 

 

Juliana Fisch

Secretária Municipal de Administração
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JUSTIFICATIVA I

NESTOR TISSOT, Prefeito de Gramado, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente 

à presença dos Nobres Edis, apresentar o PROJETO DE LEI, em regime de urgência:

 

Autoriza a destinação de recursos públicos para 

a empresa prestadora do serviço de transporte 

coletivo de passageiros do município de 

Gramado, e dá outras providências.

 Através do presente Projeto de Lei, o Executivo Municipal solicita a esta Egrégia Casa 

Legislativa, autorização para destinar recursos públicos para a empresa prestadora do serviço 

de transporte coletivo de passageiros do município de Gramado. 

 Diante da pandemia do COVID-19, o transporte coletivo por ônibus tem sido fortemente 

impactado, porquanto houve uma redução significativa no número de usuários. 

 O objetivo principal é garantir a manutenção do Sistema de Transporte Coletivo na região, 

como medida para auxiliar a recuperação financeira da empresa prestadora do serviço em 

caráter emergencial e afastar o risco de interrupção do serviço essencial.

 A presente proposição visa auxiliar financeiramente no valor de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais), após constatada e comprovado mediante documentação os déficits dos 

anos de 2020 e 2021, causados pela diminuição de passageiros decorrente das medidas 

sanitárias impostas de combate ao COVID-19 e a popularização do transporte por aplicativo. 

 Ressalta-se ainda, os sucessivos aumentos no preço do combustível (diesel) que 

diretamente impactaram nos custos operacionais da empresa que presta o serviço público e 

esses agravantes refletiram negativamente na saúde financeira da empresa. 

 Importa destacar que o subsídio financeiro restou condicionado à melhorias no 

fornecimento do serviço com a retomada de rotas e horários, para prestação de um serviço de 
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qualidade à comunidade gramadense. 

 Pela extrema necessidade de manter o transporte público em funcionamento no 

Município e não prejudicar a comunidade que utiliza diariamente, a proposição em tela, requer 

TRÂMITE DE REGIME DE URGÊNCIA, conforme previsto no artigo 152 do Regimento Interno da 

Câmara. 

 Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente Projeto de Lei, 

aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. 

Gramado, 14 de janeiro de 2022.  

Nestor Tissot 
Prefeito de Gramado 
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