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PROJETO DE LEI 
• 

Dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no 
âmbito dos contratos administrativos de prestação de 
serviços, finanças públicas e outras medidas em face 
da situação de emergência e estado de calamidade 
pública decorrentes da pandemia do COVID-19 
(NOVO CORONAVÍRUS), no Município de Bauru. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Pauío, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Capítulo 1 

Da Manutenção dos Contratos Administrativos de Prestação de Serviços 

Fica a Administração Pública Municipal autorizada a promover medidas excepcionais 
no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços contínuos, visando 
à sua manutenção, de forma a possibilitar o pronto restabelecimento quando a 
situação de emergência e o estado de calamidade pública decorrentes da pandemia 
do COVID-19 (novo coronavírus) findarem. 

Parágrafo único. Para os fins desta lei, consideram-se serviços contínuos com alocação de mão de 
obra não eventual aqueles que constituem necessidade permanente do órgão ou 
entidade contratante, que se repetem sistemática ou periodicamente, ligados ou não 
à sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou 
por diferentes trabalhadores e que a contratada se utilize de mão de obra não 
eventual para a prestação do serviço. 

Art. 2° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Fica a Administração Pública Municipal, autorizada a manter o pagamento mensal de 
contratos, como medida excepcional, naqueles ajustes 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 . 

As ausências dos trabalhadores terceirizados decorrentes do cumprimento desta lei 
serão consideradas faltas justificadas, nos termos do art. 3° § 3°, da Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

A Administração poderá determinar que trabalhadores que deixem de prestar os 
serviços em unidades com decréscimo de atividades prestem serviços da mesma 
natureza em unidades diversas da contratante ou para outros órgãos ou entes da 
Administração Pública Municipal que tenham necessidade de acréscimo dessas 
mesmas atividades, durante o período de tempo em que durar a situação de 
emergência. 

Os trabalhadores que eventualmente deixem de prestar os serviços na unidade 
deverão permanecer à disposição da Administração Pública Municipal e estar 
preparados para prontamente retornar às unidades para retomada dos serviços. 

A manutenção do pagamento mensal do contrato prevista no "caput" deste artigo, 
quando aplicável pela Admínistração, ficará condicionada à: 
1 - não demissão dos empregados afetos à prestação do serviço no período em 

que perdurar a medida excepcional; 
li - outras condições e contrapartidas a critério da unidade contratante. 
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Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

~ma,a Lamc~t7td~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

As suspensões, reduções ou alterações de que trata este artigo, inclusive a eventual 
utilização de trabalhadores na prestação de serviços em unidades distintas da 
contratante ou para outros órgãos ou entes da Administração Pública Municipal, não 
configuram alteração de objeto contratual, dispensando-se a celebração de termo de 
aditamento para tais fins. 

O disposto nesse artigo aplica-se também nas hipóteses do art. 65, § 1 ° da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de janeiro de 1993. 

A critério da unidade contratante, fica autorizada a prorrogação automática, pelo 
prazo de 2 (dois) meses, dos contratos administrativos, atas de registro de preços e 
instrumentos congêneres que vencerem no prazo de até 2 (dois) meses contados a 
partir da publicação desta lei, nas mesmas condições avençadas, aplicando-se a 
eles as condições previstas nesta lei e dispensando-se a celebração de termo de 
aditamento para tal fim. 

Os concursos públicos para provimento de cargos de Servente de Escola, Secretário 
de Escola, Diretor de Escola, Professor e Professor Substituto de Educação Básica 
(Infantil, Especial e Fundamental), com prazos de validade a serem encerrados em 
abril de 2020, serão prorrogados até 31 de dezembro de 2020. 

As despesas efetuadas com fundamento nesta lei serão consideradas como 
despesas das unidades contratantes para fins de cõmputo de limites legais ou 
constitucionais. 

As disposições dos artigos 2° a 4° desta lei também se aplicam aos ajustes 
decorrentes da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e da Lei Municipal nº 7.034, de 02 de 
março de 2.018, bem como demais contratos, ajustes e parcerias desde que o seu 
objeto contemple serviços contínuos com alocação de mão de obra não eventual. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Saúde, nos ajustes com as entidades e prestadores de 
serviços de saúde complementar, poderá estabelecer critérios mínimos e 
quantitativos para os repasses, independentemente da aferição da produção, desde 
que as entidades e contratadas garantam a manutenção da mão de obra alocada em 
seus serviços. 

Art. 7° 

Capítulo li 
Das Medidas de Ordem Financeira para Mitigar a Frustração de Receitas 

Fica autorizada a transferência, para a Conta Geral de Recursos Próprios da 
Prefeitura Municipal, do superávit financeiro apurado no encerramento do exercício 
financeiro de 2019 e das receitas totais arrecadadas no exercício de 2020, pelos os 
seguintes fundos públicos municipais: 
1 - Fundo Municipal do Meio Ambiente; 
li - Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico; 
Ili - Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo; 
IV - Fundo Municipal de Promoção de Atividades Culturais; 
V - Fundo Municipal de Turismo; 
VI - Fundo de Aquisição de Áreas para Obras Infraestrutura (desenvolvimento); 
VII - Fundo de Habitação (planejamento); 
VIII - Fundo Especial de Despesa (agricultura); 
IX - Fundo de Manutenção do Corpo de Bombeiros. 

A utilização da prerrogativa de que trata o "caput" deste artigo se dará por exclusivo 
critério do Chefe do Poder Executivo, de maneira irrevogável, surtindo efeitos a partir 
da publicação de decreto regu/amentador. 
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A definição dos valores a serem transferidos levará em consideração a existência de 
prévios compromissos orçamentários assumidos pelos respectivos fundos, na forma 
de notas de empenho devidamente comprovadas, bem como as despesas 
essenciais para sua manutenção. 

A transferência á Conta Geral de Recursos Próprios da Prefeitura Municipal tornará o 
recurso de livre aplicação, dispensada para sempre quanto aos recursos transferidos 
qualquer vinculação ou providência prevista em legislação municipal relativamente 
ao Fundo de origem. 

A utilização dos recursos transferidos no ano de 2020 poderá, se necessária, ser 
precedida da abertura de crédito adicional, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964. 

Os recursos do Fundo de Aquisição de Áreas para Obras Infraestrutura só poderão 
ser utilizados se houver programação de restituição integral, dos valores atualizados, 
em prazo previamente estabelecido . 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a 
emergência e calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (NOVO 
CORONAVÍRUS). 

Bauru, 02 de abril de 2020. 

CHIARA RANIERI BASSETTO 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Em virtude da situação de emergência e estado de calamidade pública em Bauru, 
motivado pela pandemia do COVID-19 (NOVO CORONAVIRUS), declarada pela Organização 
Mundial da Saúde - OMS, entende-se fundamental a criação de normas específicas, de caráter 
excepcional, com o objetivo de dotar o Municlpio de ferramentas para que possa promover, de forma 
rápida, eficaz e resolutiva, ações para salvaguardar o bem-estar da população bauruense. 

Os impactos não só para a saúde pública, mas também para a economia, em escala 
global, nacional, estadual e local são imensuráveis. No setor econõmico, com medidas adotadas de 
isolamento social, prevê que trabalhadores sejam privados do trabalho e estabelecimentos 
comerciais, e de serviços sejam fechados temporariamente, trazendo forte impacto sobre produção e 
arrecadação, emprego e renda das famílias e ainda, o financiamento das ações públicas em curto e 
médio prazo, já que a capacidade de arrecadação da Prefeitura também passa pelo mesmo 
momento desafiador. 

Em face deste desafio diário, apresentamos a apreciação desta Casa o referido 
Projeto de Lei, que apresenta medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de 
prestação de serviços e finanças públicas durante a pandemia da COVID-19 (NOVO 
CORONAVIRUS) no Município de Bauru. 

Para isso, a matéria cria regramento para salvaguardar o interesse público e a 
continuidade da prestação dos serviços públicos, bem como a manutenção da renda dos 
trabalhadores e profissionais terceirizados que prestam serviços à Administração Pública de forma 
contínua. Trata-se de ações que objetivam minimizar os efeitos da inevitável desaceleração 
econõmica e fortalecer o caminho da retomada da economia. 

O Projeto de Lei permite, também, a transposição de recursos de fundos criados por 
leis municipais, não comprometidos, arrecadados em 2020 e em anos anteriores de forma vinculada, 
para o Orçamento da Prefeitura, conferindo com isso maior flexibilidade ao emprego do recurso 
público arrecadado visando ações de enfrentamento à pandemia do COVID-19. A medida, de caràter 
excepcional, não implica em qualquer liberalidade na aplicação dos recursos transferidos, na medida 
em que sua aplicação continuará a obedecer aos ditames do orçamento municipal, afastadas apenas 
as condições e requisitos específicos dos fundos municipais de origem. 

Evidenciado, assim, o interesse público dessa iniciativa, submeto esse Projeto de Lei 
à apreciação dessa Câmara Municipal, contando com sua urgente aprovação. 

Bauru, 02 de abril de 2020. 

CHIARA RANIERI BASSETTO 

tm.a: 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Com fundameJto nos Artigos 94-C e 181, § 9°, da Resolução 

nº 263/90 - R1gimento Interno, o presente projeto foi lido em 

Sessão Ordinária realizada hoje. Encaminhado à Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação, o Vereador Benedito 

Roberto Meira foi nomeado Relator e solicitou parecer 

escrito da Consultoria Jurídica desta Casa de Leis. O projeto 

foi retirado da pauta e encaminhado à Consultoria Jurídica. 

Bauru, 06 de abril de 2020 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Em reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, realizada 
na data de hoje, por videoconferência, o Relator do referido Projeto de Lei, Vereador 
Benedito Roberto Meira, solicitou a manifestação da Consultoria Jurídica desta Casa 
de Leis. 

A Consultoria Jurídica emitiu parecer defendendo, entre outros 
pontos: que a proposta é inócua por não produzir o efeito legal desejado, não surtindo 
assim efeito nenhum no mundo jurídico; há violação ao artigo 2° da Constituição 
Federal, que trata de independência e harmonia entre os Poderes, pois a Vereadora 
está dando ordem ao Poder Executivo por meio do Poder Legislativo ao tratar de atos 
de execução administrativa na sua essência; igualmente fere o artigo 22 da 
Constituição e incisos I e XXVII, que tratam da competência privativa da União para 
legislar sobre os temas de Direito Civil, Trabalhista, Licitação e Contratos, 
respectivamente; outra violação apontada foi a do artigo 37 da Constituição Federal, 
que trata do princípio da legalidade, ao propor que contratos administrativos poderiam 
ser prorrogados sem instrumento jurídico para tal; ofende, ainda, a Lei de Licitações 
ao prever pagamento sem a devida contraprestação do serviço (alínea "a", inc. XIV, 
Art. 40). No Artigo 5° do Projeto de Lei, o projeto prevê que as despesas ficarão a 
cargo da secretaria que cedeu os servidores a outra pasta, o que contraria a Lei 
Federal 4.320/1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro á 
Administração Pública. 

Diante da manifestação da Consultoria Jurídica, que opinou pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade dos artigos 1°, 2°, 3°, 4° 5°, 6° e 7° do PL 67/20, o 
Relator da matéria, Vereador Benedito Roberto Meira, emitiu parecer acolhendo os 
argumentos apontados, pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto e da 
emenda, em que pese a pertinência dos três temas que foram apresentados pela 
autora na proposta. 

Em seguida, o voto do Relator foi acompanhado pelos Membros 
Marcos Antonio de Souza e Francisco Carlos de Goes ("ad hoc"), havendo dificuldade 
técnica para contato com o Membro Luiz Carlos Rodrigues Barbosa durante a 
videoconferência, mas que informou por meio de mensagem eletrônica também 
acompanhar o parecer. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Egrégi ário a soberana 
decisão final. É o nosso parecer. 

Bauru, 07 de abril de 2020. 

ALEXSSAN O BUSS 
' Pre ente 

BARBOSA 
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À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O parecer pela ilegalidade do presente 
Projeto de Lei, de autoria da Vereadora 
Chiara Ranieri Bassetto, foi aprovado em 
Sessão Extraordinária realizada por meio de 
plenário virtual no dia 15 de abril de 2020, 
estando, automaticamente, rejeitada a 
matéria. Arquive-se. 
Bauru, 16 de abril de 2020. 

J SÉ ROB 
Pr sidente 

Atendido o despacho supra. Seguem os 
autos para o arquivo. 
Bauru, 16 de abril de 2020. 

~~~-__k,kOAfeW
RONALDO JosÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

Cumprida, n extgênclas lega~s· 
encaminha-ae o presente pr;icesso 
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