
Projeto de Lei do Executivo 

Expediente 6102/2020. 

Projeto 1240/2020. 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,  encaminha 

para apreciação deste Poder Legislativo o projeto em epígrafe que 

possui o seguinte objeto: 

 

“ESTABELECE A COMPRA DE VAGAS ANTECIPADA NO 

TRANSPORTE PRIVADO COLETIVO DE PASSAGEIROS 

ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO.”  

 

Conforme art. 152, inciso I, e 134, ambos da Lei Orgânica, 

é da Competência do Sr. Prefeito a iniciativa das leis.  

 

No plano constitucional o projeto está amparado pelo 

art. 30, inciso I,  que estabelece competência aos municípios para 

legislarem sobre assunto de interesse local. É o caso.  O que, aliás, pelo 

princípio da simetria vem reproduzido no inciso XXX do art. 11 da Lei 

Orgânica Municipal. 

Ressalto que o município possui competência 

concorrente ou supletiva para legislar sobre o acesso à educação 

conforme previsto no art. 12 inciso IV da Lei Orgânica. 

A questão da antecipação de valores aos prestadores 

de serviço de transporte escolar foi  objeto de estudo no Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul,  cujo material está disponível 

em https://atosoficiais.com.br/tcers/nota-tecnica-n-2-2020-transporte-

escolar-suspensao-dos-servicos-em-razao-da-pandemia-de-covid-19-

desaconselhamento-recomendacao-o-no-sentido-do-aguardo-dos-

comandos-emanados-do-ministerio-da-educacao-edicao-de-lei-local-

estabelecendo-de-maneira-provisoria-e-emergencial-a-viabilidade-de-

antecipacao-de-pagamento-dos-contratos-de-transporte-escolar-

durante-a-pandemia-possibilidade?origin=instituicao  de onde destaco: 

 

“A educação, direito fundamental social, deve ser garantida 

pelo ente estatal, nos termos dos artigos 208 e 227 da 

Constituição Federal, que inclui o transporte escolar como 

uma das formas de efetivação desse dever do Estado, visando 
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assegurar o acesso e a permanência do estudante na 

educação básica. 

O Poder Público tem o dever constitucional de ofertar o 

transporte escolar gratuito, pois nem sempre é possível 

assegurar ao educando uma escola pública e gratuita 

próxima a sua residência. 

.... 

Nos termos do inciso III do art. 15 da Lei nº 8.666/93, "as 

compras, sempre que possível, deverão submeter-se às 

condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor 

privado". Esse é o dispositivo que autoriza o pagamento 

antecipado, desde que o mercado assim se organize. 

 

Mas esse não deve ser procedimento corriqueiro na 

administração pública em função dos riscos que encerra. É 

admissível apenas em situações excepcionais com vistas a 

melhor atender ao interesse público. Essa linha de 

entendimento é seguida por vasta jurisprudência, em especial, 

do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, vale a pena 

examinar excertos de acórdãos do TCU: 

 

(...) a inclusão de cláusulas de antecipação de pagamentos 

fundamentadas no art. 40, incisos XIII e IV, alínea "d", como 

ocorrido no Contrato Proad 10.752/2016, devem ser 

precedidas de estudos fundamentados que comprovem a sua 

real necessidade e economicidade para a administração 

pública. 

 

 

(...)[5] 

 

(...) 

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a 

antecipação de pagamento somente deve ser admitida em 

situações excepcionais em que ficar devidamente 

demonstrado o interesse público, houver previsão editalícia e 

quando forem exigidas as devidas garantias que assegurem o 

pleno cumprimento do objeto, a fim de evitar expor a 

Administração, desnecessariamente, a riscos decorrentes de 

eventual inexecução contratual. 

 

 



(...)[6] 

 

Já o inciso II do art. 1º da recente Medida Provisória 961, de 06 

de maio de 2020, além de outras providências, autoriza 

pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, 

durante o estado de calamidade pública, desde que 

"represente condição indispensável para obter o bem ou 

assegurar a prestação do serviço". 

Nos termos do § 1º deste mesmo artigo, tal possibilidade só 

pode ser utilizada se a administração "prever a antecipação 

de pagamento em edital ou em instrumento formal de 

adjudicação direta" e "exigir a devolução integral do valor 

antecipado na hipótese de inexecução do objeto". 

Além disso, para essa operação convém à administração 

cercar-se de cautelas para reduzir o risco de inadimplemento 

contratual.  

.... 

6. Conclusão 

 

Em face de todo o exposto, (i) considerando que eventual 

suspensão de pagamentos dos contratos de transporte escolar 

poderia afetar, mais adiante, o próprio direito de acesso à 

educação; (ii) considerando a obrigação de fornecimento de 

transporte gratuito às crianças e adolescentes matriculados na 

rede pública de ensino, cuja inobservância, poderia ensejar a 

responsabilização do agente público; e (iii) considerando 

tratar-se de recurso cuja fiscalização é de competência da 

União, conclui-se: 

 

a) por desaconselhar a suspensão dos contratos de transporte 

escolar, por ora, ressalvada a discricionariedade do gestor, 

diante das particularidades do caso concreto; 

b) por recomendar o acompanhamento dos comandos 

emanados do Ministério da Educação, do Projeto de Lei 

Federal nº 2.139/2020, bem como de outros que 

eventualmente venham a ser editados para esta situação 

emergencial; e 

c) sem prejuízo da fiscalização que a esta Corte compete, por 

considerar viável a opção do Gestor pelo envio de projeto de 

lei ao Legislativo Municipal, prevendo, de maneira provisória e 

emergencial, a antecipação de valores de contratos de 

transporte escolar não executados em função da suspensão 

das aulas, observando-se o registrado nesta Nota Técnica, em 



especial, no que se refere às regras emanadas pelos setores 

competentes e à utilização de recursos federais e estaduais. 

 

São as considerações. 

 

Consultoria Técnica, 02 de junho de 2020. 

 

Luciane Heldwein Pereira, 

Auditora Pública Externa. 

 

Mauro Roberto Cadury, 

Auditor Público Externo.” 

 

Nesse contexto, o projeto merece trânsito legislativo. 

Observo que a matéria restará aprovada por maioria 

simples, de acordo com o art. 144 do Regimento Interno,e se sujeitará á 

sanção do Chefe do Executivo,  conforme dispõe o art. 85 também do 

Regimento Interno. 

É como opino. 

São Leopoldo, 08 de setembro de 2020. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


