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Indica ao Poder Executivo a necessidade de
elaborar Projeto de Lei para alterar a ementa e
dispositivos da Lei n° 2.078, de 22 de maio de 2009.

o Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma regimental, seja a presente
indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia a
necessidade de elaborar Projeto de Lei Ordinária para fins de alterar a ementa e dispositivos da Lei
n° 2.078, de 22 de maio de 2009, que "Dispõe sobre o transporte gratuito e obrigatório de militares i
do Estado de Rondônia fardados". (Minuta do Projeto de Lei em anexo).' í
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JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciaçao e deliberação dessa Egrégia
Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso IU, da Constituição do Estado, o anexo
Projeto de Lei que "altera a ementa e dispositivos da Lei n° 2.078, de 22 de maio de 2009, que I
"Dispõe sobre o transporte gratuito e obrigatório de militares do Estado de Rondônia fardados".".

Nobres Parlamentares, o presente Projeto de Lei visa garantir o transporte gratuito e I
obrigatório de policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e sócio I
educadores do Estado de Rondônia, quando em serviço, mesmo não fardados, bastando a
apresentação de documento de identificação funcional emitido pelo órgão de origem, nos i
deslocamentos intermunicipais.

Registra-se que a reiteradamente, esses agentes da segurança púb·
convocados, por longos períodos de tempo e a bem do serviço público, a prestare
distante de seus domicílios, a fim de realizarem operações investigativas, poli iamento

preventivo e~~~~_~~~~~~~nute~~~f~~~l~!&~~~~~J~N~~~~I~:~·_~~ ~s
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Estado, atuação em Centro de observação criminológico, triagens e hospitais de custódia e
tratamento psiquiátrico, investigações sigilosas que requerem longo período de tempo em locais
longe do domicílio, prevenção, buscas, salvamentos, defesa civil, a fim de manter a tranquilidade e
a salubridade pública, ou seja, preservar a ordem pública, a mando do governo estadual. I

Seus deslocamentos fazem parte de suas rotinas profissionais, a fim de I
desempenharem, nos mais longínquos lugares de nosso estado, as ordenanças da administração
pública.

Além do mais, a atual Lei n". 2078/09, expõe os militares a possíveis situações
vexatórias e perigosas, quando os obriga a utilizar o fardamento para que tenham direito ao uso I
gratuito do transporte público intermunicipal, tomando-os alvos fáceis de identificação por parte de I
criminosos. Bem como, não prima pela manutenção da identidade discreta do agente de segurança, i
elemento importante que lhes proporciona capacidade para o exercício de suas habilidades
intelectuais e operacionais na solução de problemas de crise.

Pois bem, esse é outro elemento que se pretende mudar, o fato de que policiais e
bombeiros militares, para terem o direito ao transporte gratuito intermunicipal, obrigatoriamente, i

têm que estar fardados.
Nobres parlamentares, a farda faz do agente da segurança pública um alvo fácil dos

criminosos, coloca sua vida em risco e a dos demais passageiros. As centenas de reportagens
divulgadas pelos meios de comunicações têm mostrado, rotineiramente, isso acontecendo em
muitos estados que não têm legislação sobre isso, bem diferente de outros que há décadas seus
legisladores resolveram o problema.

Assim, acreditamos que para preservar a sua identidade, o agente da segurança
pública deve estar em serviço e se deslocar sem farda ou identificação aparente dentro dos coletivos I

intennunicipais, devendo obrigatoriamente, apresentar sua identidade funcional, aos
estabelecimentos que vendem passagens, no momento em que forem realizar deslocamentos.
Assim, o agente de segurança pública poderá viajar tranquilo trazendo mais segurança para si e
para as outras pessoas no interior dos ônibus. 'I

Baseado nas premissas acima, a concessão do transporte gratuito intermunicipal para
Policiais Militares, Policiais Civis, Agentes Penitenciários, sócio educadores e Bombeiros Militares I
do Estado de Rondônia, à paisana, apresentando, tão somente, ao motorista, seu documento de '
identificação funcional, é a solução adequada e que atinge, inclusive, o interesse público.

Excelentíssimos pares, somos todos conhecedores da realidade econ A

agentes da segurança pública. Os baixos salários desses competentes servid res faz
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sejam verdadeiros malabaristas para sobreviverem em um país onde os índices inflacionários são os
maiores do mundo.

As passagens interrnunicipais que o Estado os obriga pagar causam,
verdadeiramente, significativos impactos financeiros para esses agentes da segurança pública.

Ponderando que a Administração Pública concede às empresas à permissão para
fornecer serviços públicos de transporte de passageiros, poderá ela impor a estas empresas o
transporte gratuito de servidores públicos da área da segurança quando em serviço. Promovendo
para isso a alteração contratual, prevista em lei, considerando o interesse público e assegurando o
equilíbrio econômico-financeiro através da indicação da fonte de custeio para a nova despesa.

A fim de que a futura Lei não sofra vício de constitucionalidade, uma vez que I
incumbe ao Estado a obrigação de prestar serviços de Segurança Pública e, em decorrência lógica, I

de suportar o ônus relativo ao transporte de seus servidores, deverá ser indicada a fonte de custeio!
para a gratuidade de passagens de transporte realizado pelas empresas concessionárias.

Plenário das Deliberações, 17 de maio de 2017.
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