ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO RIO BRANCO

LEI N.º 5.162 – de 28 de julho de 2020.
Dispõe sobre autorização de 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 da COVID-19, no âmbito do
Município de Uruguaiana.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUGUAIANA:
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 96, Inciso IV, da Lei
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre autorização de 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 da COVID-19 no município de
Uruguaiana.
Art. 2o Fica a Administração Pública Municipal autorizada a promover medidas
excepcionais visando à manutenção dos contratos administrativos de prestação de serviços de
transporte escolar, de forma a possibilitar o pronto reestabelecimento quando a situação de
emergência e o estado de calamidade pública, decorrentes da COVID-19 findarem,
observando a Nota Técnica N.º 2/2020/TCE.
Art. 3o Como medida excepcional, a Administração Pública Municipal fica
autorizada a manter o pagamento mensal do contrato administrativo de prestação de serviços
de transporte escolar, para os quais for indicada a suspensão total ou parcial dos serviços,
deduzidas as despesas diretas e indiretas que efetivamente deixem de incorrer, garantindo o
pagamento das despesas devidamente comprovadas com pessoal e encargos dos trabalhadores
que deixem de prestar os serviços em razão da emergência e calamidade pública.
Parágrafo único. A manutenção do pagamento mensal do contrato prevista no
caput deste artigo, quando aplicável pela Administração, ficará condicionada a:
I – não demissão dos empregados afetos à prestação dos serviços no período em
que perdurar a medida excepcional;
II – abatimento posterior de valores adiantados durante o período de interrupção, a
fim de evitar eventuais pagamentos em duplicidade;
III – outras condições e contrapartidas ficarão a critério de ajuste da
Administração Pública Municipal.
Art. 4o Para a consecução desta Lei, fica autorizada a Administração Pública
Municipal a formalizar aditivos aos contratos de prestação de serviços de Transporte Escolar
Público, flexibilizando o pagamento dos custos fixos das planilhas de cálculo no período de
efetiva suspensão das aulas da rede de ensino do município.
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Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto
perdurar a suspensão total ou parcial dos serviços, retroagindo seus efeitos até a data de
publicação do Decreto n.º 139, de 16 de Março de 2020.
Gabinete do Prefeito, em 28 de julho de 2020.

Ronnie Peterson Colpo Mello,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se,
Data supra.

Ricardo Peixoto San Pedro,
Secretário Municipal de Administração.
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