
MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 

MENSAGEM Nº 07/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

O Projeto de Lei anexo visa autorização legislativa para alterar dispositivo da Lei 

nº 2.641 , de 28 de junho de 2006, que autorizou prorrogar o prazo de vigência dos Contratos 

de Permissão para Execução do Serviço de Transporte Coletivo Urbano. 

Considerando que o transporte público coletivo urbano de passageiros 

caracteriza-se como serviço de natureza essencial, nos termos do inciso V do art. 30 da 

Constituição Federal, sendo inadmissível que sofra solução de continuidade, cabendo ao Poder 

Concedente garantir a efetividade de sua prestação; 

Considerando que é dever do Estado, em obediência ao princípio da legalidade 

e da impessoalidade, assegurar a adequada prestação do serviço, em condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua 

prestação objetivando resguardar o interesse público; 

Considerando a necessidade de prorrogação dos contratos de permissão para 

execução do serviço de transporte coletivo urbano, uma vez que o procedimento licitatório 

desencadeado para outorga da concessão do referido serviço público encontra-se suspenso 

devido à concessão de tutela de urgência em sede recursai; 

Considerando a necessidade de assegurar a continuidade do serviço para evitar 

situações de indesejável transtorno social , rogamos aos nobres Edis que a matéria seja 

apreciada em regime de urgência, convocando esse Legislativo Municipal, para realizar 

tantas sessões extraordinárias, quantas necessárias, para apreciação do incluso Projeto de 

Lei, conforme preceitua o art. 27 da Lei Orgânica Municipal. 

Prefeito 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 

PROJETO DE LEI Nº ,i~ ) ôlO.\~ 

Altera a redação do "caput" do art. 1 º da Lei nº 

2.641, de 28 de junho de 2006, que autoriza 

prorrogar o prazo de vigência dos Contratos de 

Permissão para Execução do Serviço de 

Transporte Coletivo Urbano. 

Art. 1 º O "caput" do art. 1° da Lei nº 2.641, de 28 de junho de 2006, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo 

de vigência dos Contratos de Permissão para Execução de Serviço de 

Transporte Coletivo Urbano nºs 019/95 e 020/95, celebrados. 

respectivamente com as empresas Transportes Coletivos L.P. Ltda. e 

Transangelo Transportes Coletivos Ltda, conforme previsto no parágrafo 

único, do artigo 1°, da Lei nº 1.355, de 12 de abril de 1995, até 5 de 

março de 2018. 

Prefeito 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 12/2018 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em epígrafe, obter 
autorização legislativa para alterar a redação do "caput" do art. 1 º da Lei nº 
2.641, de 28 de junho de 2006, que autoriza prorrogar o prazo de vigência dos 
Contratos de Permissão para Execução do Serviço de Transporte Coletivo 
Urbano. 

Em síntese, justifica o Executivo Municipal em sua Mensagem, que a atual 
legislação prevê a extinção dos Contratos de Permissão para Execução de 
Serviço de Transporte Coletivo Urbano, em 31 de janeiro de 2018, conforme 
a Lei nº 4.976, de 20 de junho de 2017, considerando a necessidade de 
prorrogação dos contratos de permissão para execução do serviço de 
transporte coletivo urbano, uma vez que o procedimento licitatório 
desencadeado para outorga da concessão do referido serviço público 
encontra-se suspenso devido à concessão de tutela de urgência em sede 
recursai, considerando a necessidade de assegurar a continuidade do 
serviço para evitar situações de indesejável transtorno social, solicita 
NOVAMENTE a prorrogação dos contratos até 5 de março de 2018. 

É o brevíssimo relatório. 

Os argumentos e fundamentações abaixo delineadas são as mesmas 
apresentadas quando da emissão de parecer jurídico aos Projetos de Lei 
anteriormente analisados, por tratar-se do mesmo objeto. 

Ressalta-se que os Contratos de Permissão para Execução de Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano nºs 19/95 e 20/95, vem sendo prorrogados 
frequentemente, mediante autorização legislativa, através da edição das Leis 
nºs 4.606, de 28 de maio de 2015, 4.788, de 4 de maio de 2016, 4.863, de 25 
de agosto de 2016, 4.933, de 23 de dezembro de 2016 e 4.976, de 20 de junho 
de 20 17, em razão de justificativas relacionadas a demanda judicial que 
envolve o processo licitatório realizado pela Administração Municipal. 

Sobre o tema em questão, no campo da competência municipal, a 
Constituição Federal em seu artigo 30, incisos 1 e V, assim preceitua: 

"Art. 30 - Compete aos Municípios: 
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1 - legislar sobre assuntos de interesse local; 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial;" 

No aspecto doutrinário, Celso Ribeiro Bastos, em sua obra Comentários à 
Constituição do Brasil, sobre o diploma acima mencionado, assim discorre: 

"Municipais serão os serviços que mais diretamente afetam o interesse 
local. Diogenes Gasparini alinha como serviços públicos ineludivelmente 
municipais os de transporte de passageiros por meio de ônibus ou táxi, 
que se realizam no interior do território municipal, os funerários e os de 
cemitérios. Há duas maneiras fundamentais de prestação de um serviço 
público: a direta e a indireta. 
Na primeira, o Estado se utiliza do seu próprio aparato administrativo; 
embora segmentando a sua estrutura e afetando parte dela - à prestação 
de um serviço público - o certo é que este remanesce no interior da 
administração, dela não se destaca e, consequentemente, se submete aos 
princípios que regem a máquina burocrática do Estado, inclusive o da 
hierarquia. A liberdade de atuação é, portanto, limitada, daí ter-se 
afigurado a conveniência de criarem-se pessoas jurídicas com a exclusiva 
competência de prestar determinado serviço público. 
O texto constitucional está, pois, a permitir que o município execute o 
serviço público pela sua administração centralizada, ou então, translade 
essa competência para outras pessoas de direito, mediante as figuras da 
concessão ou da permissão. Fundamentalmente o que distingue uma da 
outra é o caráter estável da primeira e o precário da Segunda. 
Há que se considerar aqui, também, a profunda diferença consistente no 
fato de ser a permissão um ato administrativo, o que significa dizer, uma 
manifestação unilateral de vontade da administração pública." 

O transporte coletivo urbano do Município de Pato Branco é realizado 
mediante o regime de permissão, nos termos da Lei Municipal nº 1.055, de 
22 de julho de 1.991, que fixa normas para o transporte coletivo de 
passageiros. 

Nesse mister, Hely lopes Meirelles, em sua obra Direito Municipal Brasileiro 
- 12ª Edição Atualizada - págs. 388/389, assim se pronuncia: 
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"Serviços permitidos são todos aqueles para os quais a Administração 
estabelece os requisitos para sua prestação ao público e, por ato unilateral 
(termo de permissão), comete a execução aos particulares que demonstrarem 
capacidade para seu desempenho. 

A permissão é, em princípio, discricionária e precaria, mas admite 
condições e prazos para exploração do serviço, a fim de garantir 
rentabilidade e assegurar a recuperação do investimento do 
permissionário, visando a atrair a iniciativa privada. O que se afirma é 
que a unilateralidade, a discricionariedade e a precariedade são atributos 
da permissão, embora possam ser excepcionados em certos casos, diante 
do interesse administrativo ocorrente. Esses condicionamentos e 
adequações do instituto para delegação de serviços de utilidade pública 
ao particular - empresa ou pessoa física - não invalidam a faculdade de o 
Poder Público, unilateralmente e a qualquer momento, modificar as 
condições iniciais do termo, ou mesmo de revogar a permissão sem 
possibilidade de oposição do permissionário, salvo se ocorrer abuso de 
poder ou desvio de finalidade da Administração, caso em que as 
condições e prazos devem ser respeitados pela Administração que os 
instituiu. 
A permissão, por sua natureza precária, presta-se à execução de serviços 
ou atividades transitórias, ou mesmo permanentes, mas que exijam 
frequentes modificações para acompanhar a evolução da técnica ou as 
variações do interesse público, tais como o transporte coletivo, o 
abastecimento da população e demais atividades cometidas a particulares 
mas dependentes do controle estatal." (grifos nosso) 

A Lei nº 1.355, de 12 de abril de 1995, outorgou, mediante "contrato", 
permissão as empresas vencedoras do certame licitatório (Edital de 
Concorrência Pública nº 03/94, de 05 de dezembro de 1994 ), para executar o 
serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da cidade de Pato 
Branco. 

Referida lei, expressamente estipulou que a permissão terá v1gencia pelo 
prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogada por igual período, em 
havendo interesse público justificado, mediante prévia autorização legislativa. 
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Posteriormente, foi editada a Lei nº 2.641, de 28 de junho de 2006, 
prorrogando o prazo de vigência dos Contratos de Permissão para Execução 
de Serviço de Transporte Coletivo Urbano nºs 19/95 e 20/95, até 31 de maio 
de 2015, ficando também previsto, que expirado o prazo, os contratos 
ficariam automaticamente extintos. 

Interpretando a Lei nº 1.355, de 12 de abril de 1995, que outorgou o serviço 
de exploração do Serviço de Transporte Coletivo Urbano, constata-se a 
intenção do legislador à época, a qual foi de se permitir tão somente uma 
única prorrogação e por igual período, em havendo interesse público 
justificado e prévia autorização legislativa. 

Diante da previsão expressa consignada na supramencionada lei, 
entendemos s.m.j, não comportar outra interpretação, a não ser pela 
impossibilidade de uma nova prorrogação dos contratos de permissão de 
exploração do serviço de transporte coletivo urbano, em razão do prazo de 
vigência dos mesmos, impreterivelmente vencerem no próximo dia 31 de 
maio de 20 15, o que determinou a sua extinção. 

A respeito desta questão, o próprio Edital de Concorrência Pública nº 03/94, 
no item 6 - Prazo de Vigência da Permissão, estipulou que: 

"6.1 A Permissão a ser outorgada as Licitantes vencedoras do certame 
licitatório terá vigência pelo prazo de 10 (dez) anos, condicionado ao 
cumprimento das condições estabelecidos no Termo de Permissão e ao 
disposto na Lei nº 1.055/91." 

"6.2 Até noventa (90) dias antes de decorrido o prazo de vigência da 
permissão, verificada a satisfatória execução do serviço e havendo 
interesse das permissionárias, poderá ocorrer a prorrogação do prazo de 
vigência por igual período." 

Da mesma forma os Contratos nº 19/95 e 20/95 de Permissão de Execução de 
Serviço de Transporte Coletivo Urbano celebrado com as empresas 
vencedoras do certame licitatório, em sua Cláusula Segunda, ratificam tal 
previsão, nos seguintes termos: 
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"Cláusula Segunda - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
A permissão terá vigência pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados a partir da assinatura do presente contrato, 
podendo vir a ser prorrogada na forma prevista na Lei 
nº 1.355, de 12 de abril de 1.995, caso constada a correta 
operação do serviço e verificado interesse público 
justificado, no interesse comum das partes." 

Vê-se, pois, que o tanto o Edital como o próprio Contrato celebrado com as 
empresas vencedoras do certame licitatório prevêem a possibilidade de 
prorrogar a vigência da permissão, contudo conforme dispõe a Lei nº 
1.355/1995, cujo mandamento legal permite tão somente uma ÚNICA 
prorrogação (art. 1º, parágrafo único). 

E foi justamente isso que a Lei nº 2.641 /2006 fez, ou seja, prorrogou por mais 
1 O anos os Contratos de Permissões. Aliás, o parágrafo único, do art. 1 º, da 
Lei n 2.64 1/2006 corrobora o entendimento de que os contratos de 
permissões poderiam ser prorrogados APENAS uma vez, ao prever que 
"Expirado o prazo previsto no "caput", os contratos ficam automaticamente 
extintos". 

Aliás, a própria jurisprudência pátria não admite prorrogação de permissões, 
por afrontar o interesse público sobre o particular. Neste sentido, AgRg no 
REsp 1.423 .158/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue 
anexa, e Apelação Cível nº 0000989-24.2008.4.01.331 O, do Tribunal 
Regional Federal da 1 ªRegião. 

Por tais motivos, em aplicando-se a boa hermenêutica , entendemos s.m.j pela 
impossibilidade de prorrogação dos contratos de permissão de que tratam a 
Lei nº 2.641/2006, conforme nos posicionamos quando do parecer exarado no 
Projeto de Lei nº 84/2015 que culminou na edição da Lei nº 4.606/2015, que 
prorrogou os Contratos de Permissão para Execução de Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano, até 30 de abri l de 2016, devidamente autorizada por esta 
Casa Legislativa. 
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Diante das circunstâncias e em razão da justificativa posta pelo Executivo 
Municipal de que o contrato de concessão do serviço público de transporte 
coletivo urbano firmado com a empresa vencedora do certame licitatório 
encontra-se suspenso devido à concessão de tutela de urgência (liminar) em 
sede recursa!, e considerando tratar-se de prestação de serviço de transporte 
público, de caráter essencial e de imprescindível continuidade, é que se 
busca obter autorização legislativa para uma nova dilação (prorrogação) 
do prazo dos Contratos nº 19/95 e 20/95 de Permissão de Execução de 
Serviço de Transporte Coletivo Urbano, sob a ótica do atendimento ao 
interesse público. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato Branco, 18 de janeiro de 2.018. 

Luciano Beltrame 
Procurador Legislativo 
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<Prefeitura <Jv1 unicipa( de <Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 4.976, DE 20 DE JUNHO DE 2017 

Al tera a redação do "caput" do art. 1 º da Lei nº 
2.641, de 28 de junho de 2006, que autoriza 
prorrogar o prazo de vigência dos Contratos de 
Permissão para Execução do Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° O "caput" do art. 1° da Lei nº 2.641 , de 28 de junho de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de 
vigência dos Contratos de Permissão para Execução de Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano nºs 019/95 e 020/95, celebrados, respectivamente com as 
empresas Transportes Coletivos L.P. Lida. e Transangelo Transportes Coletivos 
Lida., conforme previsto no parágrafo único, do artigo 1°, da Lei nº 1.355, de 12 de 
abri l de 1995, até 31 de janeiro de 2018." 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publ icação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, de 20 de junho de 2017. 



<Prefeitura :Jvf_unicipa{ de <Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 4.933, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016 

Altera a redação do "caput" do art 1 º da Lei nº 
2.641, de 28 de junho de 2006, que autoriza 
prorrogar o prazo de vigência dos Contratos de 
Permissão para Execução do Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paranã, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei : 

Art. 1° O "caput" do art. 1° da Lei nº 2.641 , de 28 de junho de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de 
vigência dos Contratos de Permissão para Execução de Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano nºs 019/95 e 020/95, celebrados, respectivamente com as 
empresas Transportes Coletivos L.P. Lida. e Transangelo Transportes Coletivos 
Lida., conforme previsto no parágrafo único, do artigo 1°, da Lei nº 1.355, de 12 de 
abril de 1995, até 30 de junho de 2017." 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, de 23 de dezembro de 2016. 



<Prefeitura Jvtunicipa{ de Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 4.863, DE 25 DE AGOSTO DE 2016 

Altera a redação do "caput" do art. 1 º da Lei nº 
2.641 , de 28 de junho de 2006, que autoriza 
prorrogar o prazo de vigência dos Contratos de 
Permissão para Execução do Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° O "caput" do art. 1° da Lei nº 2.641 , de 28 de junho de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de 
vigência dos Contratos de Permissão para Execução de Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano nºs 019/95 e 020/95, celebrados, respectivamente com as 
empresas Transportes Coletivos L.P. Ltda. e Transangelo Transportes Coletivos 
Ltda., conforme previsto no parágrafo único, do artigo 1°, da Lei nº 1.355, de 12 de 
abril de 1995, até 31 de dezembro de 2016." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, de 23 de agosto de 2016. 



Prefeitura <M_unicipa{ cíe Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 4.788, DE 4 DE MAIO DE 2016 

Altera a redação do "caput" do art. 1 º, da Lei nº 
2.641, de 28 de junho de 2006, que autoriza 
prorrogar o prazo de vigência dos Contratos de 
Permissão para Execução do Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei : 

Art. 1° O "caput" do art. 1° da Lei nº 2.641 , de 28 de junho de 2006, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de 
vigência dos Contratos de Permissão para Execução de Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano nºs 019/95 e 020/95, . celebrados, 
respectivamente com as empresas Transportes Coletivos L.P. Ltda. e 
Transangelo Transportes Coletivos ltda., conforme previsto no parágrafo 
único, do artigo 1 º, da Lei nº 1.355, de 12 de abril de 1995, até 30 de 
agosto de 201 6. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 4 de maio de 201 6. 



<Prefeitura ?vtunicipa{ de <Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 4.606, DE 28 DE MAIO DE 2015 

Altera a redação do "caput" do art. 1 º da Lei nº 
2.641 , de 28 de junho de 2006, que autoriza 
prorrogar o prazo de vigência dos Contratos de 
Permissão para Execução do Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei : 

Art. 1° O "caput" do art. 1° da Lei nº 2.641 , de 28 de junho de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de 
vigência dos Contratos de Permissão para Execução de Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano nº' 019/95 e 020/95, celebrados, respectivamente com as 
empresas Transportes Coletivos L. P. Lida. e Transangelo Transportes Coletivos 
Lida., conforme previsto no parágrafo único, do artigo 1°, da Lei nº 1.355, de 12 de 
abril de 1995, até 30 de abril de 2016. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 28 de maio de 2015. 


