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Decreto n 218, de 14 de setembro de 2020

Regulamenta a modicidade tarifária de que trata a Lei n' 3.861, de 14 de
dezembro de 201 8 que autorizou o Poder Executivo Municipal em outorgar a
concessão de transporte coletivo de passageiros, e dá outras providências.

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo
suas atribuições legais, nos termos do artigo 72, VI da Lei Orgânica Municipal e,

usando de

Considerando o término do prazo de vigência do antigo Contrato de Concessão n'
063/1 999 flnnado entre o Município e a antiga concessionária do serviço de transporte público coletivo
regular de passageiros, oriundo da Concorrência Pública sob n' 05/1999;

Considerando a recém-homologação da nova licitação Concorrência Pública n'
03/2019, nos autos do Processo Administrativo n' 4.342/2016, originando novo Contrato n' 47/2020,
firmado em 23 de junho de 2020, com prazo de vigência de 1 0 (dez) anos, iniciando-se sua execução e
operação do serviço no último dia 23 de agosto de 2020;

Considerando o disposto no artigo 6', $ 1', $ 3' e artigo 7', ambos da Lei
Municipal n' 3.861, de 14 de dezembro de 2018 que autoriza a modicidade tarifária como forma de
manutenção do equilíbrio económico-financeiro dos contratos de concessão, nos termos definidos no
edital da licitação e no contrato de concessão;

Considerando que o edital da nova licitação Concorrência Pública n' 03/2019. em
stx3s cláusulas 6.1, 21.3 e 24.1.13, beta coNHo do Anexo 11-- Metttorial Descritivo, cláustllcls 2.3.2.3 e
4.2.//.3 e ,anexo X7 -- Re(#zrs/e e Rev/sâo, expressamente autorizam a concessão de subsídios
económicos pelo Poder Concedente, a Him de favorecer a modicidade tarifária;

Considerando, ainda, que o novo Contrato n'47/2020, em sua c/áz/s///a /arca/ra.
çz/ó//e/zz 3./, expressamente estipula que a remuneração da Concessionária será proveniente da receita
tarifária, bem como de eventuais subsídios económicos conferidos pelo Poder Concedente e por
receitas acessórias;

Considerando, por fim, a pandemia COVID-19, com estado de calamidade pública
municipal declarada pelo Decreto Municipa] n' 073, de 20 de março de 2020, posteriormente
reconhecido pelo Decreto Legislativo n' 2.495, de 31 de março de 2020 - ALESP, fortuito exteinà
imprevisível, ocasionador de álea económica extraordinária, em virtude da restrição de circulação de
pessoas, necessitando, para tanto, de revisão extraordinária da tarifa remuneratória, a ülm de
reestabelecer o reequilíbrio económico-financeiro do contrato de concessão à Empresa Concessionária,
bem como garantir o princípio da modicidade tarifária ao usuário do serviço de transporte público
coletivo mtmicipal,

Decreta

Art. l.' A modicidade tarifária de que trata a Lei Municipal n' 3.861, de 14 de
dezembro de 2018, para fins de remuneração à nova concessionária do serviço de trêDsporte público
coletivo regular de passageiros se dará da seguinte forma: ,/'

l R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) oriundos de cÍ;brandas de tarifas
diretamente dos usuários, em decorrência da regular prestação dos serviços concedidos
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11 RS l,lO (um real e dez centavos) oriundos de subsídios económicos mensais
conferidos pelo Poder Concedente, mediante apuração periódica mensal em planilhas quantitativas de
estatísticas relativas aos usuários e bilhetagem auferida para determinar o coeHlciente de pagamento, ao
referido valor tarifário praticado, além de demais receitas acessórias.

ParógrqÁo ú/?/co A gestão dos recursos previstos neste artigo será de competência
da Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social SETRANDES, mediante certificação e
atestação mensal expressa, de forma a dar todo o suporte necessário ao Sistema de Transporte Público
Coletivo Municipal

Art. 2.' As despesas com os repasses dos subsídios económicos de que trata este
Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 3.' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorando-se até o
final do presente exercício financeiro.

Art. 4.' Revogam-se as disposições em c( ltráBio
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