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PARECER DO PROJETO E DA EMENDA 1 
 
 

O Projeto de Lei apresentado visa a alteração da Lei n° 10.103, de 24 de 
abril de 2020, a qual autorizou o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a 
antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público. 

 
 Com a alteração da lei acima mencionada será autorizado o pagamento 

de uma segunda antecipação, no valor de R$ 1.500,00, aos transportadores escolares, no quinto 
dia útil do mês de junho. 

 
Insta esclarecer que as despesas para o pagamento dos transportadores 

escolares contratados pelo Município, já se encontram com a devida previsão no orçamento 
previsto para o ano de 2020. 

 
Desta forma, no que diz respeito ao aspecto econômico, não haverá 

impacto orçamentário-financeiro, portanto, estando em consonância com a Lei Orgânica do 
Município, bem como com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Diferentemente do projeto, a emenda de n° 1 não está em condições de 

ser discutido pelos pares. 
 
Nestas condições, nos termos do art. 55 do RI/CMSJC, no que cabe a 

análise por esta Comissão, o projeto apresentado deve ser analisado em Plenário, e emenda de 
n° 1, não se encontra em condições de ser discutido pelos pares. 
 
 

José Dimas Sérgio Camargo Roberto do Eleven 

Presidente Membro Relator 
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