
Ao Ministério Público

Novo Hamburgo – RS

SOLICITAÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.255/2020, DE 22 DE JULHO DE 

2020 QUE “Autoriza a concessão de subsídio  ao Serviço Convencional  de Transporte Público Coletivo de Passageiros enquanto  

vigente  o  estado  de  calamidade  pública  no  Município  de  Novo  Hamburgo,  abre  crédito  adicional  extraordinário  e  dá  outras  

providências.”

Conforme relatórios de empenhos pagos colacionados abaixo, das empresas Futura, Hamburguesa, Courocap e  

Feitoria,  mostram pagamentos de referente  ao mês de  julho de 2020  realizados em 02 de Setembro de  2020 .  Bem como 

complemento do pagamento referente ao mês de agosto sendo realizado apenas em 07 de outubro de 2020.

Tais afirmativas, mostram claramente o descumprimento da lei por parte do Executivo Municipal, uma vez que o 

artigo 7º prevê o pagamento até o 10º (décimo) dia útil do mês, bem como um adiantamento de 70% do valor do subsídio, a fim de que 

sejam cumpridas as obrigações com os empregados, mantendo em dia a folha de pagamento.

“Art. 7º  Identificado a necessidade de subsídio, após análise dos requisitos e aprovação dos relatórios de que 

tratam os arts. 3º e 5º, e aplicados os eventuais redutores de que trata o art. 6º, o montante será repassado até o 

10º  (décimo)  dia  útil  do  mês.

§ 1º O Município fará a antecipação de 70% do valor do subsídio, apurados através relatórios diários enviados 



pelas empresas, conforme prevê art. 2º, sempre até o 4º dia útil do mês, ficando as empresas obrigadas a efetuar 

em dia o pagamento dos salários dos empregados. “

Nesta senda, considerando a relevância do serviço para a cidade, considerando a quantidade de empregados das 

empresas que vem recebendo seus salários com atraso e que diante da aprovação e promulgação da lei prevendo o repasse dos 

subsídios, o executivo Municipal não vem cumprindo com a sua obrigação, a solicito a Vossa Excelência a Intervenção do Ministério 

Público, com a instauração do competente expediente com o fim de dirimir toda e qualquer dúvida quanto repasse de  subsídio ao 

Serviço Convencional de Transporte Público Coletivo de Passageiros de Novo Hamburgo.

Novo Hamburgo, 14 de Outubro de 2020.

Atenciosamente,

Enio Brizola

Vereador 










