




CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N° /2021 

-4-4-t.) 4561-4 c 
"Autoriza acerca da instalação de 
dispositivo de segurança, informando 
acerca da ocorrência mediante letreiro e 
chamada direta com a central de 
monitoramento da prefeitura através do 
GPS, nos casos de assaltos e qualquer tipo 
de violência ocorrida no interior dos 
veículos de transporte público coletivo que 
circulem no município e dá outras 
providências". 

A câmara municipal de Mogi das Cruzes DECRETA: 

do CIL-

Art.1° - Institui no Município acerca da instalação de dispositivo de segurança 
denominado de "Botão do Pânico" no interior dos veículos de transporte coletivo urbano 
que compõem a frota de transporte público que circula no município, sendo: 

§1° - Que informe mediante letreiro acerca da ocorrência de assalto ou de 
qualquer tipo de violência ocorrida no interior do veículo de transporte urbano coletivo; 

§2° - O botão de pânico será ativado através de um botão acionado pelos 
condutores e/ou cobradores, de forma que não coloque suas vidas em risco. 

§3° - O botão deverá ser instalado de forma discreta e silenciosa em caso de 
eminente perigo. 

§4° - O botão acionará instantaneamente a central de monitoramento da 
prefeitura, que deslocará uma viatura de polícia mais próxima ao local para atender a 
ocorrência em caráter de urgência e emergência. 

Art.2° - A instalação desse dispositivo de segurança nos ônibus visa 
exclusivamente à preservação da segurança, de furtos, roubos, atos de vandalismo, 
depredação, violência, utilização inadequada ou indevida e outros que ponham em risco 
a segurança dos usuários e funcionários do sistema de transporte público. 







CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

OG 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDAÇÃO 

Ref. Projeto de Lei n° 72/2021 — Processo n° 104/2021. 
Autoria: Vereador Maurino José da Silva 
Assunto: Instalação de dispositivo de segurança "botão de pânico" nos ônibus de transporte 
coletivo do município. 

À Procuradoria Jurídica. 

Nos termos do §1°, inciso I, do artigo 38 da Resolução n° 
05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes), com redação 
dada pela Resolução n°34, de 11 de julho de 2019, exarar parecer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com relação às questões jurídicas apresentadas na propo a legislativa. 

C.P.J.R., em 23 de junho de 

IDUIGUES FER TINS 
Membro- são s Justiça e Redação 
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SENHORES VEREADORES 

PROCESSO 104/21 
1 

PROJETO DE LEI 072/21 

PARECER N° 34/21 ' 

Trata-se de projeto de lei (fls. 04-05) de autoria do Vereador 

MAURINO JOSÉ DA SILVA que institui a obrigatoriedade de instalação de "BOTÃO DO 

PÂNICO" nos ônibus de transporte coletivo do Município, pelas razões expostas na justificativa 

de fls. 01 e 02. 
, 

É o relatório. 

O parecer jurídico 33/17, da lavra do Procurador Felipe 

Rocha Magalhães, enfrentou um projeto de lei muito similar ao aqui presente. Daí porque as 

mesmas razões lá expendidas também servem para esse projeto. 

No aspecto jurídico, em relação à competência legislativa na 

matéria, é viável apontar que normas atinentes ao transporte coletivo municipal são 

compreendidas na competência legislativa do Município, por caracterizarem assuntos de 

interesse local, com fundamento nos artigos 30, I da Constituição da República e '11, I da Lei 

Orgânica Municipal, bem como no art. 133 desta última. , 

No tocante à iniciativa legislativa, aderimos ao 

posicionamento pelo qual a competência para propositura de projetos de lei assemelhados ao 

presente é de iniciativa concorrente, na esteira do entendimento preponderante no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal - pelo qual as matérias de iniciativa exclusiva do Prefeito devem 

estar explicitamente previstas, não comportando interpretação extensiva -, muito embora haja 

julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manifestando o entendimento de 

que matérias assemelhadas à presente são de iniciativa privativa do Prefeito. A título 

exemplificativo da posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, cabe citar o leaffing case 

ARE 878911/RJ (Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2016). 

Cabe, inclusive, ressaltar que a possibilidade de que a 

implementação da medida gere ônus financeiro ao Município não afasta, em nosso ver, a 

iniciativa concorrente na matéria, uma vez que, conforme consta da ementa do julgado acima 

mencionado, "Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora 

crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus 
I 

órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos". 
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Impende apenas acrescer que a propositura visa, em última 

análise, à proteção do direito fundamental à segurança dos munícipes, razão pela qual se 

trata de matéria cujo interesse deve ser prestigiado através da mais abrangente política 

pública, não havendo, em nosso entendimento, motivo para se restringir a propoSitura de leis 

deste porte apenas aos Chefes do Executivo. 

Vale acrescentar que o presente projeto está em consonância 

com a Lei n° 4.834/98 (que dispõe sobre o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros neste 

Município, estabelecendo normas e outorga por Concessão), a qual, no art. 4°, I, V e XII, 

afirma ser "direitos e obrigações dos usuários", respectivamente, "receber serviço adequado", 
1 

"ser transportado com pontualidade, segurança e higiene" e "demais direitos definidos nas 

normas de defesa do consumidor". No mesmo sentido, o projeto encontra-se 'alinhado à 

definição extraída do art. 6° da Lei Federal n° 8.987/95, que dispõe que "Serviço adequado é o 
I 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas". I 

Nosso E. TJSP já se manifestou em tema parecido sobre 

medidas de segurança em piscinas: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI I'l° 5.005, DE 
18 DE NOVEMBRO DE 2014,D0 MUNICÍPIO DE MAUÁ, QUE 
'DISPÕE SOBRE NORMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES EM PISCINAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
MAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS '- ATO NORMATIVO DE 
INICIATIVAPARLAMENTAR - NORMA ABSTRATA E GENÉRICA QUE 
DISPÕE SOBREMEDIDA DE POLICIA ADMINISTRATIVA - 
LEGISLAÇÃO QUE, EM SUA ESSÊNCIA, NÃO INTERFERE NA 
GESTÃO DO MUNICÍPIO E TAMPOUCO VEICULA MATÉRIA 
INSERIDA NA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO- COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE - NECESSIDADE DE 
FISCALIZAÇÃO QUE NÃO GERA NOVAS DESPESA p PORQUE 
INERENTE AO PODER DE POLICIA - ÚNICA RESSALVA SE FAZ 
QUANTO AO ARTIGO 3° DA NORMA, QUE FIXA PRAZO PARA A 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI - INADMISSIBILIDADE - INGERÊNCIA 
NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - DESRESPEITO AO 
PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRECEDENTES - 
AFRONTA AOS ARTIGOS 5°,47, INCISO XIV, E 144, TODOS DA 
CARTA PAULISTA- INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 
APENAS NESSE PONTO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE". 

"Por se tratar de limitações ao poder de instauração do processo 
legislativo, as hipóteses previstas no texto constitucional devem ser 
interpretadas restritivamente, inexistindo óbice à iniciativa de lei 
parlamentar que disponha sobre policia administrativa porquanto o 
constituinte não restringiu o ámbito de sua titularidade, cuidando-
se, isto sim, de competência concorrente". 

"A prerrogativa de limitar ou condicionar atividades privadas ou 
sociais, inerente ao poder de policia, só pode ser legitimamente 

""1 
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exercida quando respeitada a função precípua do Poder Legislativo 
em inovar a ordem jurídica, criando direitos e obrigações inéditos 
no ordenamento por meio de lei em sentido formal, sendo lícito à 
Câmara Municipal dispor sobre medida de polícia administrativa". 

"A fiscalização dos estabelecimentos situados em seu território é 
poder-dever inerente à policia administrativa e, po isso mesmo, 
não gera despesas diretas ao Município". 

"A ausência de dotação orçamentária apena co 
inexequibilidade da norma no ano em que foi 4prova 
traduzindo infringència ao disposto no artigo 25 d Con 
Estadual". 

uz à 
, não 
tuição 

"O Prefeito não precisa de autorização do Legi a ara o 
exercício de atos de sua exclusiva competência, r1otacaJ4inte o 
poder de regulamentar leis e expedir decretos, corflt4irando 
usurpação de prerrogativa do Chefe do Poder Exe

1 
ivo a 

imposição, pelo Legislativo, de prazo para regul men ão da 
norma, interferindo no juízo de conveniência e opbrtunidade da 
administração pública municipal". (ADI 2193461-
39.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, julg. 271/11/19) 

Como se pode observar do acórdão acima, há apenas 

algumas ressalvas ao projeto em tela. A primeira está no art. 8", que prevê uifn prazo para 

regulamentação da lei, o qu claramente afronta o princípio da separação dos odere . Pelo 

i

1 
1 

mesmo motivo o art. 9° ao torizar que á' Poder Executivo possa expedir atos Jcessários à 
1 I 

execução da lei, avança em huestões que são atribuições do Poder Executivo, mão havendo 

razão para a presente autorização. Do mesmo mofo o art. 5", afinal, a Prefeitura não precisa 

de autorização para a realização de convênios. 

Também não faz sentido a pena de multa em caso de 

inexistência de central de monitoramento ou em caso de defeito, posto que essa obrigação 

seria da própria Prefeitura. Assim, não haveria porque a Prefeitura aplicar multa em si 

mesma. 

Portanto, são inconstitucionais os arts. 5°, caput, 8° e 9° do 

projeto. O art. 70, III e IV seria desnecessários já que não faz sentido a Prefeitura p1i$4. rnulta 

a si mesma. 

Por fim, o art. 1° não está redigido em confo 

normas jurídicas. Isso porque ele finaliza com a expressão "sendo", dando a imp4e9 

descreveria alguns requisitos, mas em seguida insere parágrafos. 

de as 

e que 



— 1,111k 1:". 

, 4 Câmara Municipal de Mogi 

-t. das Cruzes 
Estado de São Paulo 

104/21 10 
Processo 1 Página 

823 Rut: RGF 

I 
 

F
O

LH
A

 D
E

 D
E

S
P

A
C

H
O

 
 

Ora, o art. 11 da LC 95/98 determina em seu inciso III que 

para a obtenção de ordem lógica os parágrafos expressam os aspectos complementares à 

norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida (alínea c) e os 

incisos alíneas e itens promovem as discriminações e enumerações. 

Portanto, se se faz necessária quaisquer enumerações, 

¡deveria ser utilizado o inciso. Mas ao se analisar os parágrafos, verifica-se que eles não 

[enumeram nada, servindo apenas para complementar o caput. Daí porque entendemos que 

seria mais adequado manter os parágrafos, excluído a expressão "sendo" do caput e 

substituindo o ponto e vírgula do §1° por ponto final. Também, caso se queira manter o 

letreiro no ônibus, seria necessário reescrever o §1° para que pudesse ter melhor sentido. 

Trata-se de matéria de mérito que precisa ser verificada pelos senhores vereadores, afinal, se a 

ideia é fazer um procedimento silencioso, o letreiro informaria a ação do cobrador. 

No mais, como já dito, a aprovação do projeto em tela é 

matéria afeita ao mérito da questão, pelo que deverá ser objeto de apreciação pelas Comissões 

Permanentes desta Casa, bem como dos nobres vereadores que, para aprovar o projeto, 

dependerão do voto da maioria dos Senhores Vereadores presentes à Sessão em que a matéria 

for discutida, conforme prevê o parágrafo único do artigo 79 da Lei Orgânica do Município. 

Era o que tínhamos a informar. 

P. J., 02 

• 
ANDRÉ 

de agosto 

n

1 

CAMARG~EIDA 

, 
,---, 

de 2021. 

/ 
, 
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A DISPOSKÂO D s VEREADORES 

Colendo Plenário, 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENDA AO PROJETO DE LEI n° 72 / 2021 

A presente proposição de emenda ao Projeto de Lei n° 72/2021, 
o qual institui a obrigatoriedade de instalação de "Botão do Pânico" nos ônibus de transporte 
coletivo do Município, visa unicamente adequar o texto da lei conforme sugerido pela douta 
Procuradoria Jurídica desta Casa, readequando a redação e suprimindo alguns dispositivos. 
Sendo assim, encaminhamos à apreciação de Vossas Excelências as seguintes EMENDAS: 

seguinte redação: 

EMENDA MODIFICATIVA: 

A ementa do Projeto de Lei n° 72/2021, passa a vigorar com a 

Instituí a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de 
segurança denominado "Botão de Pânico" no interior dos 
veículos de transporte coletivo urbano, e dá outras 
providências. 

EMENDA MODIFICATIVA: 

O "caput" do artigo 1° do Projeto de Lei n° 72/2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

com a seguinte redação: 

Art. 1" - Fica instituída a obrigatoriedade da instalação de 
dispositivo de segurança denominado "Botão de Pânico" no 
interior dos veículos de transporte coletivo urbano que 
compõem a frota de transporte público que circula no 
Município. 

EMENDA MODIFICATIVA: 

O § 10 do artigo 10 do Projeto de Lei n° 72/2021, passa a vigorar 

§ 1° - Acionado o Botão de Pânico, imediatamente será 
informada no letreiro do veículo a ocorrência de assalto ou 
de qualquer tipo de violência ocorrida no interior do veículo 
de transporte urbano coletivo. 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

seguinte redação: 

EMENDA MODIFICATIVA: 

O artigo 50 do Projeto de Lei n° 72/2021, passa a vigorar com a 

Art. 50 - O desenvolvimento e o gerenciamento mensal do 
dispositivo de segurança (Botão de Pânico), caberá à 
empresa que desenvolveu o sistema, a fim de assegurar-lhe o 
bom funcionamento. 

EMENDA SUPRESSIVA: 

Ficam suprimidos os incisos III e IV do artigo 7° do Projeto 
de Lei n° 72/2021, renumerando-se os demais incisos. 

EMENDA SUPRESSIVA: 

Ficam suprimidos os artigos 8° e 9° do Projeto de Lei n° 
72/2021, renumerando-se os demais artigos. 

Assim, diante do acima exposto, apresento estas EMENDAS, as 
quais merecerão análise dos nobres Pares desta Casa. 

agosto de 2021. 
Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 18 de 

MAURINO JOSÉ D 
(Policial Maurino) 
Vereador — Podemos 

a 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei n° 72 / 2021 

Processo n° 104/ 2021 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador MAURINO JOSÉ 

DA SILVA, a proposta em estudo propõe a instalação de dispositivo de segurança "botão de 

pânico" nos ônibus de transporte coletivo no município e dá outras providências. 

Na bem fundamentada justificativa ao projeto de lei em tela, fls 

01/02, o bem sob tutela visa a diminuição do número de assaltos nos transportes coletivos, por 

meio da instalação de um equipamento conhecido como "botão de pânico", mecanismo este 

próximo das mãos e pés do motorista, "para que sinalize e dispare um alerta afim de que a 

polícia seja alertada sobre a ação dos bandidos. Quando o botão for acionado, a empresa 

avisa a policia, que se desloca para o local do assalto com mais agilidade." 

Faz menção ainda a propositura legislativa de igual sentido, 

atualmente tramitando pelo Senado Federal da República, contando com aprovação da CCJ§-,:, 
(Comissão de Constituição e Justiça) da referida Casa Legislativa. 

Instada à manifestação, a D. Procuradoria Jurídica, lis 07-10, 

confere regular competência legislativa municipal, nos termos dos artigos 30,1, CF; 1 1 , I e 133 

da Lei Orgânica Municipal; assim como a iniciativa legislativa concorrente, no esteio da 

interpretação majoritária do E. STF, leading case ARE 878911/RJ. 

Entretanto, consigna opinião sobre inconstitucionalidades dos 

artigos 5°, caput. 8° e 9'; necessidade de subtração dos incisos 111 c IV, do artigo 7° porquanto 

desnecessários e com aplicabilidade inócua; reescrita dos artigos 1°, caput e parágrafo 1°, afim 

de adequar sentido e técnica redacional. 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Às fls 11/12, o ilustre Vereador Relator, espontaneamente, propõe 

emendas de forma a se coadunar com o parecer jurídico consignado pela D. Procuradoria 

Jurídica. 

Considerando o inteiro teor da emenda ofertada, de modo a sanar 

os apontamentos constitucionais e jurídicos realizados, nos aspectos e peculiaridades atinentes 

a esta Comissão Permanente de Justiça e Redação, opina-se por NORMAL TRAMITAÇÃO. 

CPJR, 31 de agosto de 2021. 

FE A A MORENO DA SILVA 1V MA 
Presidente 

IRA MARTINS 



CÂMARA MUNICI PAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Projeto de Lei n° 72 / 2021 — Processo n° 104/ 2021 

A presente proposta legislativa de autoria do Vereador 
MAURINO JOSÉ DA SILVA, institui a obrigatoriedade da instalação de dispositivo 
de segurança denominado -Botão de Pânico", no interior dos veículos de transporte 
coletivo urbano, e dá outras providências. 

Em síntese, a proposta dispõe sobre a instalação de dispositivo 
de segurança, informando acerca da ocorrência mediante letreiro e chamada direta 
com a central de monitoramento da Prefeitura através do GPS, nos casos de 
assaltos e qualquer tipo de violência ocorrida no interior dos veículos de transporte 
público coletivo que circulem no Município. 

O autor da proposta apresenta emendas no sentido de 
readequar a redação, conforme sugerido pela Procuradoria Jurídica desta Casa e, 
também, houve parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, 
mencionando que o presente projeto de lei não apresenta óbices jurídicos que 
impeçam a sua normal tramitação. 

Assim, analisando o presente projeto de lei, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL 
TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 16 de setembro de 
2021 

PEDRO EKI KOMURA 
Presidente — Relator 

EDSON TOS 
Mern ro 

1 )))\ 
JOSÉ FRANCIMARIÕ V.MACEDO 

Membro 

EDUARDO HIROSHI óTA 
Membro 

MARCOS .TAVARES FURLAN 
Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA 

Projeto de Lei n" 072 / 2021 
Processo ri° 104 / 2021 

Visa a presente proposta legislativa, de autoria do Vereador 
MAURINO JOSÉ DA SILVA, instituir a obrigatoriedade da instalação do dispositivo de 
segurança denominado "Botão do Pânico" no interior dos veículos de transporte coletivo urbano 
do município, e dá outras providências. 

Conforme verificamos, o projeto de lei visa determinar a instalação 
de dispositivo de segurança, denominado "Botão do Pânico", informando acerca da ocorrência 
mediante letreiro e chamada direta com a central de monitoramento da Prefeitura através do 
GPS, nos casos de assaltos e qualquer tipo de violência ocorrida no interior dos veículos de 
transporte público coletivo que circulem no Município de Mogi das Cruzes. 

Consta dos autos, parecer da Comissão Permanente de Justiça e 
Redação e parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, as quais opinam pela 
normal tramitação. 

Por fim, não havendo óbices que impeçam a aprovação do 
presente projeto de lei, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz BeraId ,3 anda, em 04 de outubro de 2421. 

cr, co 

ASSIS MARGARI O 
residente — Relator 

/------\---,,,--
CLOD . DE MORAES I SNALEXANDRE PEREIRA 

Membro 

IDUIGUES FERREIRA MARTINS JOSÉ F 
Membro 

IODE MAC-É-DO 
Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. 

Projeto de Lei n° 072 / 2021 
Processo n° 104 / 2021 

A presente proposta legislativa de iniciativa do ilustre 
Vereador Maurino José da Silva, visa instituir a obrigatoriedade da instalação do 
dispositivo de segurança denominado "Botão do Pânico" no interior dos veículos de 
transporte coletivo urbano do município, e dá outras providências. 

Em síntese, a proposta determina a obrigatoriedade da 
instalação de dispositivo de segurança, denominado "Botão do Pânico", informando 
acerca da ocorrência mediante letreiro e chamada direta com a central de 
monitorarnento da Prefeitura através do GPS, nos casos de assaltos e qualquer tipo 
de violência ocorrida no interior dos veículos de transporte público coletivo que 
circulem no Município de Mogi das Cruzes. 

Conforme verificamos na justificativa ao projeto de lei, o 
intuito da proposta é contribuir com a melhoria da segurança pública, visando 
adotar medidas que possam contribuir para a redução deste tipo de crime e dos 
índices de violência. 

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos 
e peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL 
TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 20 de 
outubro de 2021. 

401/ 

Fi' SON 
Membro 

MARIA LUIZA FERNANDES 
Membro 

JOHNROSS JONES DE LIMA 
Membro 

ALDO ANTONIO DA SILVA 
Membro 
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Ofício GPE n.° 439/21 

Senhor Prefeito 

Mogi das Cruzes, em 24 de novembro de 2.021. 

34956 / 2021 
11111E1111 111111111111111 11/1 1111111111 11111111 

30/11/2021 16:02 

CAI: 275889 
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE M031 DAS CRUZES- CIVIMC 

Assunto: PROJETO DE LEI - CAMA RA MUNICIPAL 
OF. NI 439/2021 - PROJETO DE LEI N" 72'2021 C AUTORIA DO VER MAURINO JOSE DA SILVA 01 INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAA0 

Conclusáo: 21/12/2021 
Orgão: SECRETARIA DE GOVERNO - 3GUV 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar 

às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n° 72/21, 

de autoria do Vereador Maurino José da Silva, que institui a obrigatoriedade da 

instalação de dispositivo de segurança denominado "Botão de Pânico" no interior 

dos veículos de transporte coletivo urbano, e dá outras providências, o qual foi 

aprovado pelo Plenário desta Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data de 

09 de novembro p.p.. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelênci& 

os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 
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PROJETO DE LEI N. ° 72/21 

Institui a obrigatoriedade da instalação de 
dispositivo de segurança denominado "Botão de 
Pânico" no interior dos veículos de transporte 
coletivo urbano, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Fica instituída a obrigatoriedade da instalação de dispositivo 
de segurança denominado "Botão de Pânico" no interior dos veículos de 
transporte coletivo urbano que compõe a frota de transporte público que circula no 
município. 

§ 1° Acionado o botão de pânico, imediatamente será informada 
no letreiro a ocorrência de assalto ou de qualquer tipo de violência ocorrida no 
interior do veículo de transporte coletivo urbano. 

§ 20 O botão de pânico será ativado através de um botão acionado 
pelos condutores e/ou cobradores, de forma que não coloque suas vidas em 
risco. 

§ 3° O botão deverá ser instalado de forma discreta e silenciosa em 
caso de eminente perigo. 

§ 4° O botão acionará instantaneamente a central de 
monitoramento da Prefeitura Municipal, que deslocará uma viatura de polícia mais 
próxima ao local para atender a ocorrência em caráter de urgência e emergência. 

Art. 2° A instalação desse dispositivo de segurança nos ônibus visa 
exclusivamente à preservação da segurança, de furtos, roubos, atos de 
vandalismo, depredação, violência, utilização inadequada ou indevida e outros 
que ponham em risco a segurança dos usuários de funcionários do sistema de 
transporte publico. 

Art. 3° Fica sob responsabilidade da empresa de ônibus 
concessionária manter seus veículos no sistema GPS, colocando um aparelho em 
cada veículo a fim de que se tenha controle a trajetória da linha, facilitando assim 
a localização do veículo pela patrulha de polícia mais próxima. 
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Projeto de Lei n.° 72/21 fl. 02 

Parágrafo único O dispositivo de segurança descrito na presente 
lei deverá ser item obrigatório e indispensável nas licitações para transporte 
coletivo urbano. 

Art. 4° Entende-se por dispositivo eletrônico de segurança (botão 
de pânico) equipamento eletrônico, acionado manualmente ou não, que capta 
imagens e sons e interliga o veículo de transporte coletivo à central de 
monitoramento on-line disponibilizada pelo cessionário, objetivando a obtenção 
informações, em tempo real, acerca da ocorrência da assaltos ou qualquer outra 
forma e violência ocorrida no interior dos coletivos ou, ainda, quaisquer sinistros 
que envolvam a segurança do usuários. 

Parágrafo único Recebida a comunicação na central de 
monitoramento será o evento comunicado às autoridades competentes de 
imediato. 

Art. 5° O desenvolvimento e o gerenciamento mensal do dispositivo 
de segurança (botão de pânico), caberá à empresa que desenvolveu o sistema, a 
fim de assegurar-lhe o bom funcionamento. 

Art. 6° É de inteira responsabilidade da concessionária a aquisição, 
instalação e manutenção dos equipamentos necessários para o cumprimento do 
disposto nos artigos anteriores. 

Art. 7° As infrações às normas previstas nesta lei serão penalizadas 
com multa cominatória: 

§ 10 A multa será aplicada, por veículo, nos seguintes casos: 
I — Ausência do apetrecho; 
II — Apetrecho apresentando defeito que, no momento da autuação, 

o torne imprestável para seu fim; 
III — No caso da ocorrência de furto, assalto ou quaisquer sinistros 

que envolvam a segurança dos usuários e a ação não seja disponibilizada via 
letreiro ou não seja encaminhada via GPS a central, devido à inexistência ou 
imprestabilidade dos dispositivos para o cumprimento do estatuído nesta lei, ainda 
que não tenha ocorrido prévia autuação ou emissão de multa. 
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Projeto de Lei n.° 72/21 

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

fl. 03 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 24 de novembro de 2021, 461° da Fundação da Cidade de 
Mogi das Cruzes. 

7, 3(

OTTO FÁBIO 

MAURINO JOSÉ DA 
° Secretár_ic 

AR-C—Et:á-PORFIRIO DA SILVA 
2° Secretário 

Secretaria Legislativ da Câ '-ra unicipal de Mogi das Cruzes, em 
24 de novembro de 2021, 461° a Cidade de Mogi das Cruzes. 

Pas1 Soares 
Secreta Geral Legislativo 

( Autoria do Projeto: Vereador Maurino José da Silva) 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO N° 16/2022 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Projeto de Lei n" 72/2021 

Senhor Presidente, 

SECRETARIA DE GOVERN 

Mogi das Cruzes, 4 de janeiro de 2022. 

ffl

e 

Tenho a honra de reportar-me ao Oficio GPE n° 439/21, protocolado nesta Prefeit#a 
sob o n° 34.956/2021, com o qual essa Presidência encaminhou à sanção cópia autêntica de 
decretada por essa Egrégia Câmara em Sessão Ordinária, relativa ao Projeto de Lei em epígrat, 
de autoria do nobre Vereador Maurino José da Silva, que institui a obrigatoriedade da instalajb 
de dispositivo de segurança denominado "Botão de Pânico" no interior dos veículos de transpoge 
coletivo urbano, e dá outras providências. 

Após a regular tramitação nessa Colenda Câmara Municipal e as manifestações dos 
órgãos competentes desta Municipalidade, conforme trâmites inerentes ao processo legislativo, na 
forma usual, cabe manifestar, neste momento, ciência acerca da ocorrência de sanção tácita no 
presente caso, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 82 da Lei Orgânica Municipal. 

Isto posto, com os cordiais cumprimentos, em obediência à determinação do Exmo. 
Senhor Prefeito, sirvo-me do presente para comunicar que, através deste, devolvo o mencionado 
projeto para vossa promulgação, informando que para o referido diploma foi reservado o número 
7.757/2022. 

Por oportuno, expressa-se a devida congratulação pela iniciativa e pela correspondente 
produção legislativa, que certamente se revelará de curial importância para o alcance dos fins 
acima comentados. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Rubens 
Secretário 

P ( e Oliveira 
to de Governo 

SGav/rbm 
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Ofício GPE n.° 001/22 

SENHOR PREFEITO 

Mogi das Cruzes, em 07 de janeiro de 2.022. 

509 / 2022 
II 

10/01/2022 16:21 

11 1111 11 1I1 11 11111 CAI: 275889 

Nome C.-AMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CMMC 
Assunto CAMARA MUNICIPAL 

OF. N 001/2072 - PROMUL GADA AI El N ' 7.757 DF 
04/01/2022 QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DA 
INSTALACAO DE DISPOSTO DE SEGURANCA 

Conclusão: 31/01/2022 
Orgao: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

A finalidade do presente é levar ao conhecimento de 

Vossa Excelência, que foi promulgada a Lei n.° 7.757, de 04 de janeiro de 2.022. 

que institui a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de segurança 

denominado "Botão de Pânico" no interior dos veículos de transporte 

coletivo urbano, cuja cópia segue anexa. 

Valho-me do ensejo, para reiterãT ossa Excelência 

os protestos de consideração e apreço. 

samente. 

MAR OS PAULOT RES FURLAN 
Presiden da Câmara 

SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 
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L E I N. ° 7.757, de 04 de janeiro de 2.022 

Institui a obrigatoriedade da instalação de dispositivo 
de segurança denominado "Botão de Pânico" no 
interior dos veículos de transporte coletivo urbano, e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do 

artigo 82, da Lei Orgânica do município, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° Fica instituída a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de 
segurança denominado "Botão de Pânico" no interior dos veículos de transporte coletivo 
urbano que compõe a frota de transporte público que circula no município. 

§ 1° Acionado o botão de pânico, imediatamente será informada no letreiro 
a ocorrência de assalto ou de qualquer tipo de violência ocorrida no interior do veículo de 
transporte coletivo urbano. 

§ 2° O botão de pânico será ativado através de um botão acionado pelos 
condutores e/ou cobradores, de forma que não coloque suas vidas em risco. 

§ 30 O botão deverá ser instalado de forma discreta e silenciosa em caso de 
eminente perigo. 

§ 4° O botão acionará instantaneamente a central de monitoramento da 
Prefeitura Municipal, que deslocará uma viatura de polícia mais próxima ao local para 
atender a ocorrência em caráter de urgência e emergência. 

Art. 20 A instalação desse dispositivo de segurança nos ônibus visa 
exclusivamente à preservação da segurança, de furtos, roubos, atos de vandalismo, 
depredação, violência, utili7Ação inadeqmula ou indevida e outros que ponham em risco a 
segurança dos usuários de funcionários do sistema de ~porte publico. 

Art. 3° Fica sob responsabilidade da empresa de ônibus concessionária 
manter seus veículos no sistema GPS, colocando um aparelho em cada veículo a fim de 
que se tenha controle a trajetória da linha, facilitando assim a localização do veículo pela 
patrulha de polícia mais próxima. 

Parágrafo único O dispositivo de segurança descrito na pres nte lei 
deverá ser item obrigatório e indispensável nas licitações para transporte coletiv 
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Lei n.° 7757/21 fl. 02 

Art. 4° Entende-se por dispositivo eletrônico de segurança (botão de 
pânico) equipamento eletrônico, acionado manualmente ou não, que capta imagens e sons 
e interliga o veículo de transporte coletivo à central de monitoramento on-line 
disponibilizada pelo cessionário, objetivando a obtenção informações, em tempo real, 
acerca da ocorrência da assaltos ou qualquer outra forma e violência ocorrida no interior 
dos coletivos ou, ainda, quaisquer sinistros que envolvam a segurança do usuários. 

Parágrafo único Recebida a comunicação na central de monitoramento 
será o evento comunicado às autoridades competentes de imediato. 

Art. 50 O desenvolvimento e o gerenciamento mensal do dispositivo de 
segurança (botão de pânico), caberá à empresa que desenvolveu o sistema, a fim de 
assegurar-lhe o bom funcionamento. 

Art. 60 É de inteira responsabilidade da concessionária a aquisição, 
instalação e manutenção dos equipamentos necessários para o cumprimento do disposto 
nos artigos anteriores. 

Art. 70 As infrações às normas previstas nesta lei serão penali72das com 
multa cominatória: 

§ 10 A multa será aplicada, por veículo, nos seguintes casos: 
1— Ausência do apetrecho; 
II — Apetrecho apresentando defeito que, no momento da autuação, o torne 

imprestável para seu fim; 
III — No caso da ocorrência de furto, assalto ou quaisquer sinistros que 

envolvam a segurança dos usuários e a ação não seja disponibilizada via letreiro ou não 
seja encaminhada via GPS a central, devido à inexistência ou imprestabilidade dos 
dispositivos para o cumprimento do estatuído nesta lei, ainda que não tenha ocorrido prévia 
autuação ou emissão de multa. 

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Lei n.° 7757/21 fl. 03 

GABINETE DA PRESID 
/ 1DAS CRUZES, em 04 de1 ; e eiro de 

Cruzes. 

CIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
022, 46 ° da Fundação da Cidade de Mogi das 

COS PAULO ARES FLTRLAN 
Presid e da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara 
janeiro de 2022, 461° da Fundaç da 

o Soares 
Secretário G 1 Legislativo da Câmara 

pa de Mogi das Cruzes, em 04 de 
d Cruzes. 

( Autoria do Projeto : Vereador Maurino José da Silva) 




