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PROJETO DE LEI N"

SUMULA: Institui o Programa de Transporte Escolar gratuito para estudantes de

baixa renda, que não tem condições de pagar e da outras

providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,

EsrADo Do panaNÁ, APRovou E EU,

PREFEITo Do vruNIcÍplo, SANCIoNo A

SEGUINTE

L E I :

Art. 1o O artigo 36, da Lei no 5.496, de27 de julho de 1993, que

criou a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), já alterado

pelas Leis no 6.97111997, 10.45012008, 10.96212010, ll.259l20ll, 11.47812012,

11.972120t3, 12.22812014, 12.26212015, 12.31512015, 12.41412016 e

12.39312016, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Arl. 36 Poderão obter o beneficío de ísenção íntegral do pagamento do

valor da tarifu do Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de

Londrína:

I. Aposentado por invalídez,'

il. Pessoa com deficiêncía fisíca, mental, sensoríal e seu

acompanhente, em caso de comprovada necessídade;
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III. Críança e adolescente em sítuação de pobreza que regularmente

frequente serviço socioassitencial de natureza profissíonalizante e

socioeducativo e/ou servíço socíoassistencíal de proteção

especíal, desde que resída o umo dístâncía superior a míl e

quinhentos metros do local do servíço no qual estiver

matriculado:

U. Criança e adolescente regularmente matriculado e frequentando

a rede pública de educação, com necessidades educacíonais

especíaís, para atendimento nos serviços de apoio especíalízado,

e seu acompanhante em caso de comprovada necessídade, desde

que resida a uma distância superíor a mil e quinhentos metros da

instituição de ensíno na qual estiver matriculada, conforme

legíslação vìgente,'

V. Pessoa com insuficiência renal crôníca, com realização de

hemodiálíse ou díálíse e seu acompanhante em caso de

c ompr ov ada ne c e s s ídade ;

ï/1. Homem e mulher maior de sessenta e cinco anos de idade,

mediante apresentação de documento oríginal comfoto;

WI. Criança menor de seis anos de idade, mediante apresentação de

documento original;

Wil. Empregados da Companhia Municipal de Trânsíto e (Jrbanízação

de Londrína (CMTU) e das empresas concessionórías do Sistema

de Transporte Público Coletívo do Munícípío de Londrína,

devidamente credenc íados e ídentificado s,'

X. (Jsuário do SÌstema Único de Saúde (SUS), em tratamento

contínuado e seu acompanhante, medíante análíse técnica, para

os seguintes casos:

a. fisíoterapia para pessoa em pós-operatórío, trauma e/ou

doença aguda ou em agudização nas áreas de: ortopedía,

traumato, reumoto, neuro, respiratóría e cardiovascular ;
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b. quimíoterapia e radíoterapía, para pessoa com neoplasias

malígnas;

c. Pessoa com transtornos mentais e/ou comportamentaís que

indiquem s ofrimento emocional íntens o ;

d. Pessoa doente de AIDS; e

e. Paciente atendido pelo Centro de Apoio e Reabilitação dos

Portadores de Fissura Lábío Palatal de Londrina GEFIL)

e/ou em serviço de igual natureza

X. Atírador do Tíro de Guerra de Londrína;

il. Guarda Munícipal de Londrina;

XI. Policial Militar do Estado do Paraná;

ilil. Servidor da Prefeítura Munícípal de Londrina ínvestido do cargo

de Agente de Gestão Pública na função de Servìço de Combate as

Endemías.

S 1" A pessoct com deficiência de que trata o incíso II,

artigo, para requerer o beneficío de isenção integral do

valor da tarífa deverá comprovar:

I A deficÌência a qual possua, observadas

estabelecidas pela legislação federal vigente; e

il. Resídência no Munícípio de Londrína.

do caput deste

pagamento do

as condíções

S 2' A pessoo com deficíência que frequentar a rede públíca de

educação, instítuição de atendímento educacíonal especialízado ou que se

encontrar em internação hospitalar, que preencha os requisitos desta lei

para requerer o beneficio de isenção integral do pagamento do valor da

tarifu, poderá requísítar o referido beneficio para o seu acompanhante.

a. O acompanhante da pessoo com deficiência, previamente

ídentíficado e cadastrado, receberá um cartão eletrônico de

acompanhante, pessoal e íntransferível, com a cota mensal
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máxíma de até quarenta tarifas com ísenção integral, para uso

exclusivamente nas línhas de ônibus cujos ítíneráríos atendam o

trajeto residência/instituição e instituíção/resídêncía, em días e

hor ár í o s pr ev í am e nt e aut or iz a do s, c onforme r e gul am e nt a ç ã o ;

b. A tarifa com ísenção integral que não for utilízada no mês

corrente não será acumulada para uso em meses subsequentes.

$ 3" Para o atendimento aos usuários do Sístema (Jníco de Saúde (SUS),

e seu acompanhante, conforme a isenção prevìsta no inciso IX, do caput

deste artígo, será destinada uma cota mensal máxíma de até vinte mil

tarífus com isenção íntegral, preservando-se assim o equílíbrío econômico

e financeíro do Sistema de Transporte Público Coletívo do Município de

Londrína.

I. A referida ísenção dar-se-á exclusívamente de modo a atender a

frequência ao tratamento em que o usuário estiver submetido,

pré-determinada pelos profissionaís que o acompanham,

devidamente descrimínado no laudo de avaliação.

$ 4o Para obter o beneJïcio da isenção integral do pagamento do valor

tarífa, as pessoas elencadas nos incisos I, III, If, f e IX, deste caput deste

artigo, deverão comprovar :

I. Resídêncía no Munícípio de Londrína; e

II. Renda mensal não superior a um salárío mínímo per capita.

$ 5'No cadastramento a pessoa de que trata o incíso I, do caput deste

artigo, deverá entregar documento oficìal que ateste a aposentadoría por

ínvalídez.

$ 6'No cadastramento, es pessoas elencadas nos incisos IV, V e IX, do

caput deste artigo, deverão entregar laudo de avaliação emitido e assinado
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por médico, fisìoterapeuta, psicólogo ou fonoaudiólogo, em impresso

padrão validado pela Autarquía Municipal de Saúde e pela CMTU,

comprovando a deficiência ou a necessidade especial, bem como a

necessídade de um acompanhante pora sua locomoção, períodícidade e a

frequência do tratamento.

S 7'Nos casos em que for concedído o beneficio de isenção integral do

pagamento do valor da tarífa aos acompanhantes das pessoas elencadas

nos incísos IV, V, e IX, do caput deste artígo, somente será permítída a

utílização do beneficio de forma conjunta, pelo beneficiárío títular e seu

acompanhante beneficiário, sendo proibída a utilização índívidual por

qualquer um deles.

$ 8" Os servíços aludidos no ínciso III, do caput deste artigo, deverão

estar regístrados no Conselho Municipal da Assístência Social e

cadastrados na CMTU, e deverão fornecer a relação de seus usuórios que

tenham interesse em requerer o beneficío, com a respectiva documentação,

a fim de que, apos ct análìse, seja concedida, ao usuário que preencher os

requisitos desta lei, bem como de sua regulamentação, um cartão

eletrônico, com uma cota mensal máxíma de até quarenta tarífas com

ísenção íntegral, válida exclusivamente para o período em que o usuárío

frequentar o referído servíço,

I O adolescente com dezessete anos de ídade que for usuário dos

serviços aludidos no incíso III, do caput deste artigo, e que

obtiver o beneficío de isenção integral do pagamento do valor da

tarifa, poderá receber o beneficío até a conclusão do atendimento

no ano em que ele completar dezoito anos;

il. A tarífa com isenção integral que não for utílízada no mês

corrente não seró acumulada para uso em meses subsequentes.
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$ 90 Para obter o beneficío de isenção íntegral do pagamento do valor

da tarifa, o atírador do Tíro de Guerra de Londrine, constante no ínciso X,

do caput deste artigo, deverá requerer o cartão eletrôníco, com uma coto

mensal máxíma de até oitenta tarífas com ísenção íntegral, no qual deverá

constar a foto, o nome do atirador e a advertêncía de que o ísenção é

válida somente se este estiver fardado e identíficado, e no período

compreendído entre o dia prímeÌro de março a cinco de dezembro de cada

ano.

I. A tarífu com isenção integral que não for utilizada no mês

corrente não será acumulada para uso em meses subsequentes.

$ 1r. As pessoas elencadas nos íncísos XI e XII, do caput deste artigo,

que obtíverem o beneficío de ísenção integral do pagamento do valor da

tarifa deverão ter livre acesso aos ônibus e terminaís de integração do

Sistema de Transporte Público Coletívo do Municípío de Londrina, desde

que estejam devidamente fardados.

$ 11. A pessoa de que trata o inciso xIII, do caput deste artígo, que

obtiver o beneficío de ísenção integral do pagamento do valor da tarifa,

terá lívre acesso aos ôníbus e aos terminais de íntegração do Sistema de

Transporte Púbtico Coletivo do Município de Londrína, desde que esteja

devidamente uniformizado e apresente sua identfficação funcional,

exclusívamente para realização de suas ativídades laborais, vedado o

registro de suas víagens, de qualquer forma e por qualquer meío, para fins

de cômputo do número de usuários do sístema'"

Art. 2o Acrescenta-se o artigo 36-A, à Lei n" 5.496, de27 de julho

de 1993 com a seguinte redação:
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"Art. 36-A O aluno poderá obter o beneJício de adquírir tarifu do

Sístema de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina com

ísenção de 50% de seu valor para cursar somente disciplinas presencíaís

currículares obrígatórias do (a):

II.

III.

U,

Curso de Educação Profissíonal Técnico de Nível Médio,

desenvolvido na modalídade concomitante ou subsequente, que

esteja autorizado pelo Mínistério da Educação (MEC), ofertado

exclusívamente em ínstítuição regular de Ensíno Médío,

ínstituição regular de Educação Superior, no Sístema Nacional de

Aprendizagem Comercíal (Senac), no Serviço Nacional de

Aprendízagem Industríal (Senaí) e no Centro de Educação

Profissíonal Mater Ter Admirabilís ;

Curso Preparatórío para Vestíbular ;

Educação Superior;

Pós-graduação.

$ 1' Para obter o beneficio de que trata o caput deste artigo, o aluno

deverá atender obrigatoríamente aos seguíntes requísítos, além daqueles

prevístos na regulamentação desta lei:

L Residír no MunÌcípio de Londrína,'

il. Resídír a uma distância superíor a míl e quinhentos metros da

ìnstituíção de ensino em que estiver matriculado;

m. Declarar que não recebe tarífu e/ou auxílío transporte da

instituíção de ensíno na qual está devídamente matriculado e/ou

de qualquer ente público e/ou prívado para cursar as díscíplínas

presenciaís curriculares obrigatórias dos cursos elencados nos

íncÌsos de I ao IV, do caput deste artigo;
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il/. Estar devídamente matriculado em instítuíção de ensino, pública

ou privada, nos cursos elencados nos íncisos de I ao IV, do caput

deste artígo.

a. Á instituição de ensino deverá estar devidamente credencìada

pelo Ministérío da Educação - MEC e cadastrada junto ao

Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de

Londr ína, c onforme re gulamentação ;

b. A instítuição de ensino deverá declarar que não fornece tartfa

e/ou aoxílio transporte com recursos próprÌos e/ou de

terceiros para o aluno devidamente matrículado que requerer

o beneficío de ísenção íntegral ou parcial,'

c. A ínstituição de ensino deverá estar localizada no Munícípío

de Londrina,'

d. A ínstituição de ensino que ofertar apenas curso preparatório

para vestibular estó díspensada de atender o requisito

constante na alínea "a" deste íncíso IV.

S 2" O aluno que comprovar o atendímento aos requisítos do artígo 36-A

e de seu $ lo, bem como da regulamentação, desta leí, poderá adquirír:

I. Até duas tarífas com isenção de 50% do seuvalor por dia letivo,'

a.A tarifu com isenção de 50% deverá ser utílizada somente nos

dias e horários compatíveís com o turno do curso em que o

aluno estiver devídamente matriculado, para cursar somente

dísciplínas presenciais curriculares obrígatórias, conforme

regulamentação,'

b.A tarífa com isenção de 50oÁ deverá ser utílizada exclusivamente

nas línhas de ônibus cujos itinerários atendam ao trajeto

residência/instituição e instituição/residência, conforme

regulamentação.
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Até duas tarifas adicíonais com ísenção de 50% do seu valor, por

aluno que comprovar a necessídade, mediante documento emitido

pela ínstítuíção regular de ensíno, para a realização de estágio

presencial currícular obrigatórío não remunerado, vinculado ao

curso em que estíver matriculado, conforme regulamentação;

a.As tarífus adicionais de que trata este incíso II, poderão ser

concedídas somente ao aluno que resídir a uma dístâncía

superior a mil e quínhentos metros da ínstituíção de ensíno em

que estíver matriculado e do local em que curser o estógío

presencíal curricular obrígatórío não remunerado;

b.Poderá ser autorizada a aquísíção das tarífus adicíonais de que

trata este incíso II, somente para o dia letívo em que o aluno

não for dispensado das demaís disciplinas curriculares

obrigatórias,'

c. Quando for autorizada a aquísição de até duas tarífus

adicionais com ísenção de 50oÁ para estágío presencial

currícular obrígatório, será permítída a ínclusão de línha de

ônibus cujo ítinerário atenda ao local do referído estágio,

c onfor me r e gul ame nt a ç ã o,'

Até duas tarifus adìcionaís com ísenção de 50% do seu valor, por

aluno que comprovar a necessìdade, medíante documento emitido

pela ínstítuição regular de ensino, para cursar somente

dísciplinas presenciais curriculares obrigatórias, vinculadas ao

curso em que estiver matrículado, ofertadas em turnos escolares

não sequenciais,'

As tarifus adicíonaís previstas nos incísos II e III, deste $2", não

são cumulativas.

$ 3" Serão descontados duos tarifus adquirídas com beneJícío de ísenção

de 50% do seu valor quando o aluno utilizar o Sístema de Transporte

IV.
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Públìco Coletívo do Municípío de Londrina em desacordo com as

ínformações previamente cadastradas e nos seguintes casos:

L Em días não letívos, em desconformidade com a documentação

emítida previamente pela instítuição de ensíno;

Em horários incompatíveis com o turno do curso em que o aluno

estíver devidamente matriculado e cadastrado no Sistema de

Transporte Públìco Coletivo do Município de Londrína;

Em línhas de ôníbus que não esteiam prevíamente autorizadas;

Em dias de paralísação e/ou suspensão das aulas, de férias e de

recesso letívo. "

III.

il/.

Art. 3o Acrescenta-se o artigo 36-8, à Lei no 5.496, de27 de julho

de 1993 com a seguinte redação:

"Art. 36-8 O aluno que estíver devídamente matriculado em um dos

cursos elencados nos incisos I ao IV, do artígo 36-A e o que estiver

devidamente matrículado no Ensíno Fundamental ou no Ensíno Médío

(incluindo na modalidade íntegrada com curso de Educação ProfissÌonal

Técnico de Ì,{ível Médio) ou na Educação de Jovens e Adultos, poderá

solÌcitar seu cadastramento no Programa de Transporte Escolar

Municípal, para obter o beneficio cle ísenção integral do pagamento do

valor da tarífu, para cursar somente díscíplìnas presencíais currículares

obrìgatorías, desde que :

Atenda aos requisistos previstos no artigo 36-A e seu $ Io,

bem como na regulamentação, desta lei;

Esteja cadastrado no cadastro (Jnico (cADUnico) do

Goyerno Federal, utilizado pela Secretaria Municipal de

Assístência Social, e esteia beneficiário de, no mínímo, um

dos programcts sociaís, ofertados pelo Governo Federal ou
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atendam o traieto resìdência/ínstituìção

íns t ìtuíç ão /r e s i d ê n c i a, c o nfor me r e gul ame nt a ç ã o.

il. Até duas tarifas adícionais com isenção íntegral do seu valor, por

aluno que comprovar a necessídade, mediante documento emitído

pela instituição regular de ensino, para a realização de estágio

presencíal curricular obrigatórío não remunerado, vínculado ao

curso em que estíver matrículado, conforme regulamentação;

a.As tarifus adícionaís de que trata este inciso II, poderão ser

concedidas somente ao aluno que resídÌr a uma distôncía

superior a mil e quinhentos metros da ínstituição de ensíno em

que estíver matrículado e do local em que cursar o estágío

pr e s enc ial c ur r í cul ar o b r i g at ó r io n ão r e muner ado ;

b.Poderá ser autorizado o fornecimento das tarifas adícíonais de

que trata este ínciso II, somente para o dia letivo em que o

aluno não for dispensado das demais dísciplinas currículares

obrígatórias;

c. Quando for autorizado o fornecimento de até duas tarifas

adicionais com isenção integral pora estágio presencíal

currícular obrigatorío, será permitÌda a ínclusão de línha de

ôníbus cujo itinerário atenda ao local do referído estágio,

c o nfor m e r e gul am e nt a ç ã o.

m. Até duas tarifus adicionaís com isenção integral do seu valor, por

aluno que comprovor a necessìdade, medíante documento emitído

pela ínstítuição regular de ensíno, para cursar somente

discíplínas presenciaís curriculares obrigatórias, vínculadas ao

cursos em que estíver matrículado, ofertadas em turnos escolares

não sequêncíaís;

U. As tarífus adicionais prevìstas nos íncisos II e III, deste $ 1", não

são cumulatívas.
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$ 2" Não será permitida a utílízação das tarifas com beneficio de ísenção

ìntegral de seu valor quando o aluno tentar fazer uso do Sistema de

Transporte Públíco Coletivo do Municípío de Londrína em desacordo com

as ínformações previamente cadastradas e nos seguintes casos:

L Em dias não letivos, em desconformídade com a documentação

emitida prevíamente pela instituição de ensíno;

II. Em horáríos incompatíveis com o turno do curso em que o aluno

estiver matriculado e cadastrado no Sistema de Transporte

Público Coletivo do Mttnicípio de Londrina,'

III. Em linhas de ônibus que não estejam previamente autorìzodas;

il/. Em días de paralísação e/ou suspensão das aulas, de ftrías e de

recesso letivo.

$ 3' O aluno não poderá acumular dois beneJícíos de uma mesma

modalídade de isenção, aínda que esteja malriculado em dois ou mais

cursos na mesmo ínstítuição de ensino ou em instítuíções dístintas, bem

como não poderá ser beneficíário concomitante das ísenções previstas nos

artigos 36-A, 36-8 e do Serviço de Transporte Escolar Gratuito ofertado

Art. 4o Acrescenta-se o artigo 36-C, à Lei n" 5.496, de 27 de julho

de 1993, com a seguinte redação:

"Art. 36-C Os beneficíos de isenção previstos nos artígos 36, 36-A e 36-

B desta lei são de caráter pessoal e intransferível, sendo proíbida o sua

cessão, venda, permuta ou empréstímo a olúrem, podendo ser suspenso ou

cancelado a qualquer momento pela CMTU quando constatada ou

comprovoda a sua utilízação de forma írregular.
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$ 1' será suspenso o beneJïcio previsto no artigo 36-8, desta lei, do

aluno que deixar de utilizar, ínjustíficadamente, setenta e cínco por cento

da cota mensal de tarífus com ísenção integral que the for fornecída,
c o nfor me r e gul am e nt a ç ã o.

$ 2'Ì{os casos de cancelamento dos beneficios previstos nos artigos 36-

A e 36-8, em razão da constatação ou comprovação de sua utilização de

forma Ìrregular, a medida valerá até o térmìno do ano letívo em que for
aplicada.

$ 3' os empregados da cMTtJ e das empresas concessionárías do

Sistema de Transporte Públíco Coletívo do Município de Londrina

fiscalizarão a utilização dos beneficios de isenção prevístos nesta lei.

I As empresas concessíonárías do Sistema de Transporte Púbtico

Coletivo do Município de Londrina deverão informar à CMTU as

íryegularídades ídentificadas por seus empregados e/ou pelo

sistema eletrôníco na utilização dos beneJícios de ísenção

prevístos nesta lei.

$ 4o As instítuições de ensino cadastradas junto ao sístema de

Transporte Públíco Coletivo do Munìcípío de Londrina deverão envíar os

dados dos alunos matriculados no ano letívo corrente, atualízando as

ìnformaç õ e s, c onforme r e gul ament aç ão.

L No caso de desístêncía ou trancamento de matrícula, o beneíícío de

ís enção s erá cancelado ;

IL A instítuíção de ensino que ntío enviar os dados de seus alunos

períodícamente, conforme regulamentação, terá o seu cadastramento

suspenso até que a sítuação seja regularizada, o que impedírá o aluno,

em que nela estíver matriculado, de se cadastrar e/ou de se recadastrar
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para solicitar o beneficio de ísenção parcial ou integral do pagamento

do valor da tarifu, de que trata esta lei."

Art. 5o Acrescenta-se o artigo 36-D, à Lei n" 5.496, de 27 de julho

de 1993 com a seguinte redação:

"Art. 36-D As despesasfinanceiras decorrentes do beneficio de isenção

íntegrol do pagamento do valor da tarifa, previsto no artigo 36-8, desta leí,

serão custeadas com Recursos Ordinários Lívres do Tesouro Munícipal.

ç l'A concessão de novos beneficíos de ísenção parcial e/ou integral

do pagamento do valor da tarifa dependerá de prévia demonstração de sua

fonte de custeio, com o objetívo de preservar o equìlíbrio econômico e

financeiro do Sistema de Transporte Públíco Coletívo do Municípío de

Londrína e dos Recursos do Tesouro Municipal.

$ 2'Os beneficios de isenção parcial e integral do pagamento do valor

da tarífa previstos nesta leí não se aplícam ao serviço seletívo do Sístema

de Transporte Público Coletívo do Município de Londrína. "

Art. 6o Acrescenta-se o artigo 36-8, à Lei n" 5.496, de27 de julho

de 1993 com a seguinte redação:

"Art. 36-E A concessão e a utìlìzação do bene/ício de ísenção integral

e parcial do pagamento do valor da tarífu, previstos nesta lei, serão

r e gulamentadas p or D e cr e t o Muní c ip al.

Pardgrafo único. Dentre es normas a serem regulamentadas, o Decreto

Munícipal definirá como será determìnado os prazos de início e término

para o cadastramento e para o recadastramento do beneficío de isenção

parcial e íntegral do pagamento do valor da tarifu de que trata esta leí. "
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Art. 7o Fica alterada a nomenclatura do programa de trabalho,

criado pela Lei no ll.I23l20ll, de Programa de Gratuidade do Transporte

Coletivo Municipal para Progrsma de Transporte Escolar Municipal.

Art. 8' Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias a partir de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis no

6.97111997, 10.45012008, 10.96212010, r1.972120t3, 12.22812014, 12.26212015,

12.315 12015 e 12.41412016.
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J U S T I F I C A T I V A

No Brasil, a crise econômica, que não apresenta perspectiva de que

acabe a curto e médio prazo, tem reflexo direto nas finanças do setor público,

principalmente para os municípios. É neles o lugar onde o cidadão vive e de onde

se apresentam as demandas por saúde, educação, segurança e infraestrutura

urbana. Os municípios são especialmente afetados na crise econômica porque

têm previsão de receita estimada em fontes de renda tribúáría, com repasses

federais, estaduais e impostos municipais, como o ISS, que são afetados

diretamente pela desaceleração da economia.

Com a crise, pessoas compram menos, uttlizam menos serviços

particulares, aumentando a demanda por serviços públicos, o que faz a

arcecadaçã,o municipal cair e os gastos públicos subirem. Para agravar a situação

das gestões municipais, a União adotou uma série de políticas de desonerações de

impostos, que eram compartilhados com Estados e municípios.

Essa realidade não é diferente no Município de Londrina com uma

crescente demanda por serviços públicos essenciais como educação e saúde sem

a contrapartida do aumento da receita na mesma proporção para que o poder

público tenha condições de dar respostas adequadas à sociedade.

Demonstrando claramente a sifuação acima exposta, foi realizada

nessa Casa de Leis no dia 22 de fevereiro de 2017 audiência pública, referente ao

terceiro quadrimestre de 2016, onde ficou evidenciado que desde 2010,

necessitou-se de receitas extraordinárias ou cancelamento de ações para que as

contas municipais fossem honradas. Mostrando claramente que a receita do

munícipio não está a muito dando conta das despesas para custeio dos serviços

públicos. Mostra ainda que a diferença entre receita e despesa só aumenta. Segue

abaixo quadros demonstrativos :
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Em R$

RECEITAS EXTRAS E RESUlr,ttóM
PROFTS (1) Precatórios Não

Empeúados (2)

Estorno de

Empeúos

(3)

Saldo

Financeiro (4)

Resultado

(4-r-2-3)

23.013.049,132.549.086.03 9.354.539,10 -16.267.596,06

Em R$

RECEITAS EXTRAS E RESUT,Tffi
PROFTS (1) Precatórios Não

Empenhados (2)

Estomo de

Empeúos (3)

Resultado

(4-r-2-s)
21.430.926,855.574.964,10 5.946.971,59 13.294.541,67

Em R$

RECEITAS EXTRAS E RESUTTffi
PROFTS (1) Precatórios Não

Empeúados (2)

Resultado

(4-r-2-3)
94.169.719,91t0.37L959,57 5.099.211,9232.337.295,39

Em R$

RECEITAS EXTRAS E RESULTADM

PROFTS (1) Precatórios Não

Empeúados (2)

Estorno de

Empeúos (3)

ResuÌtado

(4-r-2-3)
12.586.535,40 5.241.899,49 t3.443.795,70

RECEITAS EXTRAS E RESULTADOM

PROFTS (1) Precatórios Não

Empenhados (2)

Estorno de

Empenhos (3)

Resultado

(4-r-2-3)
11.176.816,76 881.942,67 17.335.606,59 5.276.847.15

Em R$
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Para o exercício financeiro de 2017, a realidade financeira do

Município de Londrina não é diferente dos exercícios anteriores, haja vista que

não houve alteração na legislação tributária e a economia do País está estagnada,

com poucas perspectivas de melhora.

RECEITA

A Receita para 20t7 foi projetada com base na execução

oryamentâria do exercício financeiro de 2016 e aplicado o índice de correção de

6,560Á, medido pelo IPCA-E no período de janeiro a dezembro de 2016;

Em R$

RECEITAS EXTRAS E RESULTADO FINANCEIRO 2015

PROFTS (1) Precatórios

Não

Empenhados

(2)

Estomo de

Empeúos

(3)

Aumento da

Alíquota do

rPVA (4)

Venda da Folha

de Salários dos

Servidores (5)

30.368.490,45 5.420,27 4.280.524,t9 18.3  12 .61  9 ,91 21.121.206,53

Resultado

(6-r-2-3-4-s)

11.303.r98,97-62.774.220.83

Em R$

RECEITAS EXTRAS E RESULTADO FINANCEIRO 2016

PROFTS (1) Precatórios Não

Empenhados (2)

Estomo de

Empenhos (3)

26.933.578,99 1.713.982,51 15.776.665,68 5.515.531,97

Resultado

(s-r-2-3-4)
-64.323.393.64
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As receitas provenientes de Outras Receitas Correntes e as
deduções que tiveram discrepâncias de arrecadação nos meses de outubro,
novembro e dezembro em decorrência do Profis foram ajustadas com base na
média anecadadanos meses de julho, agosto e setembro;

o ajuste apresentou uma diferença de R$ 12.616.35g,51.

Na Receita foi ajustado o valor de R$ 8.800.000,00 referente a
repatriação.

DESPESA

Para a despesa da Câmarapara o exercício financeiro de 2017 foi
considerado o valor de R$ 35.000.000,00 aprovado na Lei Orçamentária no
12.483 - LOA 2017:

Na administração Indireta foi considerado o valor das Interferências
Financeiras no montante de R$ 299.601.000,00 aprovado na Lei n I2.4g3 _ LOA
2017.

Para despesa referente aos Precatórios foi considerado o valor
de R$ 31.606.349.00.

No grupo 3.1. foi considerado o valor empenhado no exercício de
2016 e aplicado o índice de 7,47o/o (1,93% crescimento vegetativo e 5,44yo
inflação), medida pelo INPC/IBGE, no período de fevereiro de 2016 a ianeiro de
2017.

o Grupo 3.2. (Juros e Encargos da Dívida), 4.5. (Inversões
Financeiras) e 4.6. (Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida) foi
considerado o valor aprovado na Lei n" 12.483 - LOA 2017;
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O Grupo 3.3. (Outras Despesas Correntes) foi projetado com base
no valor empenhado no exercício financeiro de 2016 corrigido pelo índice de
1,08 (8%),

o Grupo 4.4. foi considerado o valor aprovado na Lei n' r2.4g3 _
LoA 2017, e acrescido o varor de R$ 10.000.000,00 no mês de ianeíror2}r7
referente a contrapartida das Operações de Crédito.

considerando o cenário posto, há projeção de que o Município
poderá terminar o corrente exercício financeiro com déficit aproximado de R$
120 milhões. Abaixo demonstraremos a metodologia utiliz ada para a reprojeção
da receita prevista e da despesa fixada para 2017:

RECEITA PREVISTA E REPROJETAD A - 2OI7

Em R$

FONTE PREVISTA REPROJETADA DIFERENÇA

000 187.171.000,00+26.625.676,92 50.545.323,19

103 29.507.000,0021.298.084.19 3.208.915,91

104 142.789.000,00r28.759.88s.87r4.028.114,13

103 237.724.000.00237.724.000.00 0,00

IOTAL 897.190.000.00814.407.646,89 92.782.353,12
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DESPESA FIXADA E REPROJETADA PARA 2OI7

ADMrNrsrruçÃo DTRETA

FONTE FIXADA REPROJETADA

100 189.060.000.0c390.050.400,91

103 29.507.000.0020.825.900,72

r04 142.788.000.0(r58.070.900,27

Precatórios 1.234.000,0031.606.349,00

Total da Administração Direta i62.589.000.00600.ss3.ss0.90

Despesa de pessoal corrigida pelo índice 1,47o/o (1,93%

crescimento vegetativo e 5,45o/o inflação) medida pelo INPC/IBGE, no período

de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 .

DESPESA FIXADA E REPROJETADA PARA 2OI7

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INTERFERENCIA FINANCEIRA FIXADA REPROJETADA

Càmara Municipal de Londrina 15.000.000,003s.000.000,00

Interferência - Administração Indireta 299.601.000,0(299.601.000,00

Subtotal 334.601.000.0(t34.601.000.00

fotal da Administração Direta e Interferência 897.190.000,00)35.154.550.90

Diferença entre Receita e Despesa - DEFICIT Do00 .120.746.904,02
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Em razão disso estamos tomando inúmeras medidas de austeridade

em relação aos gastos públicos (relatadas na sequência), e também se faz

necessário que o Município de Londrina rediscuta suas prioridades.

Ações visando o equacionamento do déficit, entre elas destacamos:

Intensificação da cobrança administrativa da Dívida Ativa;

Envio de boletos, com opção de pagamento à vista e parcelado, reforçando

a cobrança dos tributos atrasados;

/ Negociação com a contact center empresa do Grupo Sercomtel, paÍa

reahzação de cobrança via "call Center" do IPTU 2017 e Dívida Ativa

dos anos anteriores;

/ Aiuizamento de novas Ações Executivas pela Procuradoria Geral do

Município;

/ Convênio com os Cartórios para o aumento da receita do ITBI;

/ Sistema de Georeferenciamento GEo - Envio de NotiÍìcações para

contribuintes regularizarem a situação dos imóveis edificados e que estão

cadastrados na Prefeitura como imóvel territorial, aumentando a receita do

ISS Habite-se e do IPTU/2O18;

/ Redução de Horas Extraordinârias;

/ Corte de cargos comissionados da Administração Direta e Indireta;

/ Dispensa de Cargos de Chef,ra;

/ Revisão dos contratos de maneira continuada, dentro das regras vigentes

da legislação;

/ Suspensão de investimentos, obras e reformas;

{ Alteração do horário de funcionamento da Prefeitura;

{ Otímizaçáo dautilização das fontes vinculadas, dentro dos limites legais.

/ Proposta de suspensão do pagamento referente aos 40Á reahzado ao Fundo

de Assistência à Saúde da CAAPSML, pelo período de março a

dezembrol2}lT.
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Além destas ações elencadas acima, e com o mesmo objetivo, ou

seja, a equação do déficit está a necessidade de adequação do Programa de

Gratuidade do Transporte Coletivo Municipal (cuja nomenclatura pretende-se

alterar, com o presente Projeto de Lei, para Programa de Transporte Escolar

Municipal), popularmente conhecido como "Passe Livre Estudantil". Programa

este, integralmente custeado com Recursos Ordinários Livres do Tesouro

Municipal.

Em 2014 foi concedida, por meio da Lei no 1 I .97212013, a isenção

integral do pagamento da tarifa do Sistema de Transporte Público Coletivo do

Município de Londrina aos alunos do 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental. O

valor empenhado paÍa custear o Programa naquele primeiro ano foi de R$

380.962,55.

Por meio da Lei N" 12.22812014, em 2015 o benefïcio de isenção

do pagamento da tarifa foi estendido aos alunos do 6o ao 9o ano do Ensino

Fundamental e aos alunos do Ensino Médio. Naquele ano o valor empenhado

para custear tais isenções foi de R$ 10.028.725,76.

Já em 2016, a Lei N" 12.3l5l20l5 universalizou o beneficio ao

estendê-lo, sem critérios, a todos os alunos da rede pública e privada de

educação, passando a atender também aos matriculados em estabelecimentos de

ensino pré vestibular, de ensino superior, de pós graduação e nos cursos de

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive nos cursos ofertados

pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e pelo Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Com esta medida o valor empenhando para custear este programa

saltou R$ 10.028.725,76 para R$ 23.842.613,69, sendo necessário destaçar que o

valor previsto no orçamento para custear o passe livre em 2016 foi de R$
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14.850.000,00, e que o custo real naquele ano foi da ordem de R$ 23.842.613,69,

ou seja, um aumento de R$ 13.813.887,93, se comparado ao ano anterior, e um

aumento de R$ 8.992.613,69 se comparado com o previsto no orçamento

municipal.

Ressalte-se que no ano de 2016 a prefeitura atrasou o pagamento do

passe livre às empresas de transporte por diversas vezes em razáo da falta de

recursos e que em razã,o disso está sendo processada.

O aumento do custo ocolïe justamente em um momento em que as

finanças do Município passam por uma necessidade urgente de readequações

para a garuntia da manutenção dos serviços básicos e essenciais parc a

população, como já exposto na introdução desta justificativa.

Além da preocupação em garantir a manutenção dos serviços

básicos e essenciais para a população existe uma realidade que precisa ser

enfrentada. No orçamento aprovado para 2017, está reservado para custear o

Programa de Gratuidade do Transporte Coletivo Municipal a quantia de R$

21.850.000,00, ou seja, R$ 1.992.613,69 a menos do que o que foi investido em

2017. Recursos menores para um programa cujos custos estão crescendo

expressivamente a cada ano. Para este ano, a previsão efetiva de custos com tais

isenções é de R$ 33.712.000,00, portanto, R$ 11.862.000,00 a mais do que o

previsto no orçamento municipal. Recursos que para serem garantidos

necessariamente serão cortadas de outras áreas da administração como saúde,

educação e outros.

Por isso a necessidade de se debater com a sociedade quais são

efetivamente as prioridades. A cidade precisa avançar na qualidade dos serviços

públicos ofertados à população. E o primeiro passo para isso é corrigir as contas

públicas.
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Através do presente projeto de Lei, pretende-se adequar a
concessão destas isenções tarifarias custeadas com Recursos do Tesouro
Municipal ao valor previsto no orçamento de 2017,ou seja, a R$ 21.g50.000.00.

Para isto, estabeleceu-se dois grupos de isenções: a parcial, prevista
no Art. 36-A, que coresponde a 50oÁ do pagamento do valor da tarifa; e a
integral, prevista no Art. 36-8, que corresponde a isenção de 100% do
pagamento do valor da tarifa do Sistema de Transporte Público Coletivo do
Município de Londrina.

O aluno matriculado: 1) em curso de Educação profissional

Técnico de Nível Médio, desenvolvido na modalidade concomitante ou
subsequente, que esteja autofizado pero Ministério da Educação (MEC) ; 2) em
curso Preparatório para vestibular; 3) em curso de Educação Superior; 4) em
curso de Pós-graduação; que preencha os requisitos da lei, que não esteja
cadastrado no Cadastro Único (CADUnico) do Govemo Federal e que não esteja
beneficiário de um dos programas sociais em que for obrigatória a comprovação
de renda, poderá obter o beneficio de adquirir tarifa com isenÇão de 50% de seu
valor.

O aluno matriculado nestes mesmos cursos e os alunos da
Educação de Jovens e Adultos, mas que esteja cadastrado no Cadastro úoico
(CADÚnico) do Governo Federal e que esteja beneficiário de um dos programas

sociais em que for obrigatoria a comprovação de renda, poderá obter o benefïcio

de receber isenção integral (100%) do pagamento do valor da tarifa, com os
custos sendo integralmente arcados pelos Recursos Ordinários Livres do Tesouro

Municipal.

O aluno matriculado:

Médio; que preencha os requisitos

no Ensino Fundamental; 2) no Ensino

lei, independente do critério de renda,

1 )

da
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poderá obter o benefício de receber isenção integral (100%) do pagamento do

valor da tarifa, com os custos sendo integralmente arcados pelos Recursos

Ordinários Livres do Tesouro Municipal em razão de decisão judicial nos autos

de no 11601-43.2000.8.16.004 da Segunda Vara da Fazenda Pública, nesse

sentido.

Deste modo, através do presente Projeto, busca-se equacionar a

manutenção deste Programa com o valor previsto no orçamento de 2017, ficando

garantido o transporte escolar para todos os alunos da rede de ensino pública e

privada do Município de Londrina, tanto por meio da isenção parcial, quanto por

meio da isenção integral do pagamento do valor da tarifa.

Assim, em face das razões apresentadas, esperamos tenha a

Mensagem a indispensável aprovação dessa colenda casa de Leis.

Lonúina 15 de maio de20I7.

\"*'\'

Marcelo Belinati ]ru.tin.
PREFEITO DO MUNICIPIO
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Ofício n' 47 4/2017-GAB.

Londrina, 15 de maio de 2017 .

A Sua Excelência, Senhor

Mário Hitoshi Neto Takahashi

Presidente da Càmar a Municipal

Londrina - PR

Assunto: encaminha projeto de Lei _ Institui o
Escolar no Município.

Programa de Transporte

Senhor Presidente,

Estamos enviando à aprovação dessa Egrégia casa de Leis o
incluso Projeto de Lei, através do qual, procura, o Executivo, a necessária
autorízação legislativapara que possa instituir o Programa de Transporte Escolar
no Município e dá outras providências, cuja justificativa anexamos.

Atenciosamente,

\ n
h"rn\'Bz

Marcelo B elinatf Ma rtins

PREFEITO DO úUNICÍPIO

IlfrL nnlil. 100i tól0ilil-ljlr4üuin


