
PROJETO DE LEI Nº 041/20, DE 28 DE AGOSTO DE 2020. 

 
Autoriza medidas excepcionais no âmbito 
dos contratos administrativos de 
prestação de serviços de transporte 
escolar, em face da situação de 
emergência e estado de calamidade 
pública decorrentes do Covid-19, no 
âmbito do Município de Roca Sales, e dá 
outras providências. 

 
AMILTON FONTANA, Prefeito do Município de Roca Sales, Estado 

do Rio Grande do Sul. 
 
FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores do Município de 

Roca Sales aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover 

medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços 
de transporte escolar, em face da situação de emergência e estado de calamidade 
pública decorrentes do novo Coronavírus, Covid-19, no âmbito do Município de Roca 
Sales. 

 
Parágrafo único: As medidas visam à manutenção dos contratos 

administrativos de prestação de serviços de transporte escolar, de forma a possibilitar o 
pronto reestabelecimento da prestação dos serviços, quando a situação de emergência 
e o estado de calamidade pública decorrentes do novo Covid-19 se findarem. 

 
Art. 2º - Como medida excepcional, a Administração Pública 

Municipal fica autorizada a antecipar o pagamento mensal, a contar do mês de 
setembro de 2020 e até que perdurar a suspensão das atividades escolares 
presenciais da Rede Municipal e Estadual de Ensino, dos contratos administrativos de 
prestação de serviços de transporte escolar vigentes, interrompidos em razão da 
pandemia do covid-19. 

 
Art. 3º - Será efetivado aos contratados, a antecipação de até 30% 

(trinta por cento) das despesas mensais fixas, até o limite de 40% (quarenta por cento) 
do valor mensal dos contratos, levando-se em consideração o custo de 20 (vinte) dias 
letivos por mês. 

 
§ 1º - No percentual previsto no caput deste artigo, somente 

poderão se pagas as despesas devidamente comprovadas pelos contratados, dentre as 
quais aquelas com pessoal e encargos dos trabalhadores que deixem de prestar os 
serviços em razão da emergência e calamidade pública. 

 
§ 2º - No caso de inexecução do objeto contratual, os contratados 

beneficiados pela antecipação prevista nessa Lei, deverão providenciar a devolução 
integral dos valores pagos a título de antecipação. 

 
Art. 4º - A manutenção da antecipação do pagamento mensal dos 

contratos, prevista no artigo 3º desta Lei, quando aplicável pelo Município, ficará 
condicionada a: 
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I - Não demissão dos empregados afetos à prestação do serviço 
no período em que perdurar a medida excepcional; 

 
II - Abatimento mensal, na mesma proporção, dos valores 

adiantados durante o período de interrupção, a partir do retorno das atividades 
escolares no âmbito do Município de Roca Sales, a fim de evitar eventuais pagamentos 
em duplicidade; 

 
III - Outras condições e contrapartidas ficarão a critério de ajuste 

da Administração Pública Municipal contratante. 
 
Art. 5º - Os adiantamentos, suspensões e eventuais reduções ou 

alterações de que trata esta Lei, não configuram alteração de objeto contratual, 
dispensando-se a celebração de termo de aditamento para tais fins. 

 
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

à conta dos recursos já inseridos no orçamento anual, correspondentes a prestação dos 
serviços de transporte escolar. 

 
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 

vigorará enquanto perdurar a suspensão total ou parcial dos serviços de transporte 
escolar. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM 28 DE AGOSTO DE 2020. 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
   GILMAR LUIZ FIN 
Agente Administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


