
LEI Nº 1.073/2020, EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 

 

  Autoriza, excepcionalmente, a antecipação de pagamentos das 

despesas fixas dos contratos administrativos de transporte escolar durante a 

Pandemia do COVID 19, cujos valores serão compensados após o retorno à 

normalidade dos serviços contratados e dá outras providencias. 

  CLAUDIOCIR MILANI, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de 

minhas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que o 

Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

  Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, excepcionalmente, 

a antecipar o pagamento das despesas fixas relativas aos contratos de transporte escolar, 

firmados entre o Município e as empresas contratadas até a data da paralização das aulas, 

em razão da pandemia do COVID 19, referente as diversas linhas e trajetos que 

contemplam os alunos da educação infantil, ensino fundamental, médio e superior.                      

  § 1º- As antecipações referem-se exclusivamente aos valores 

correspondentes as despesas fixas. 

  § 2º- As empresas interessadas em receber a antecipação dos valores 

deverão requerer por escrito e apresentar planilha de custos fixos, relativamente aos 

últimos 03 (três) meses que antecedem o requerimento para efeito de obterem o primeiro 

pagamento; sendo que, para os pagamentos posteriores, as empresas deverão apresentar 

novas planilhas mensais dos custos fixos, os quais ocorrem independentemente de haver 

ou não a prestação dos serviços, ficando limitados até 30% (trinta por cento) do valor 

total mensal, contratado inicialmente por linha ou trajeto. 

  § 3º- Para os valores referentes a antecipação de que trata o §2º, considerar-

se-á o valor inicial contratado, acrescido de possíveis reajustes concedidos mediante 

Termo de Aditivo de renovação contratual. 

  § 4º- As antecipações poderão ser concedidas com efeito retroativo a partir 

de 1º de setembro de 2020 e limitar-se-ão aos recursos financeiros disponíveis. 

  § 5º- Os valores das antecipações serão compensados mensalmente após o 

terceiro mês da retomada dos serviços de transporte escolar. 

  § 6º- As compensações dos valores referentes as antecipações mensais dos 

custos fixos efetuados pelo erário público serão efetivadas conforme parágrafo anterior e 

da seguinte forma:   

  a) Quando do recebimento dos valores contratados, para cada mês 

antecipado, o Município efetuará a retenção na fonte do percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do valor nominal da antecipação, sem juros e sem correção monetária.  



           b) A compensação dos valores recebidos, além do já previsto, se dará, 

respectivamente, até a quitação total dos valores antecipados ou seja 100% do valor 

recebido. 

  § 7º- As despesas com a antecipação dos valores relativas aos custos fixos 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, já previstas nos respectivos 

contratos de prestação de serviços de transporte escolar. 

    § 8º- As retenções das antecipações que ocorrerem no exercício de 2020 

serão contabilizadas como estornos de despesas, e as retenções efetuadas a partir do 

exercício seguinte serão contabilizadas como receitas orçamentárias à título de 

Ressarcimento Específico para Estados/DF/Municípios, código 1.9.2.8.03. 

 

   § 9º- Para a efetivação da antecipação dos valores, o Município firmará 

um termo aditivo ao contrato com cada empresa que presta serviços de transporte escolar 

para fins de estipulação das garantias necessárias correspondentes aos valores antecipados 

e demais cláusulas afins. 

  

  Art. 2º- Os procedimentos relacionados às condições estabelecidas nesta 

lei poderão ser regulamentados por decreto de maneira uniforme a todos os casos 

estabelecidos.  

 

  Art. 3º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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