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Mensagem n. 26/SAJ/DAL/20
Em 21 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação o Projeto de Lei que "Autoriza o Município a conceder, em 
caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços 
credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do respectivo 
Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018.".

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente Projeto de Lei, 
razão pela qual submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do artigo 74 da Lei 
Orgânica do Município, possa ser aprovado.

Os motivos que ensejam a aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos 
termos que se seguem, fazendo parte integrante da presente mensagem.

Atenciosamente,

Felicio Ramuth 
Prefeito
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Projeto de Lei

Assunto: "Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do 
pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para 
ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018.".

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a autorização legislativa para que o Município 
possa conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos prestadores de 
serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do 
respectivo Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018, por conta da situação de emergência e estado de 
calamidade decretados em razão do enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus - covid- 
19.

A Portaria MS n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarou emergência em saúde pública de 
importância nacional em decorrência de infecção humana causada pelo Novo Coronavírus (covid-19), com a 
consequente edição da Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

O Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, reconheceu a ocorrência do estado de 
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 
Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.

Em âmbito estadual, foi reconhecido o estado de calamidade pública pelo Decreto n. 64.879, 
de 20 de março de 2020, tendo o Município de São José dos Campos editado no mesmo sentido o Decreto 
n. 18.479, 23 de março de 2020, com posterior reconhecimento pela Assembléia Legislativa pelo Decreto 
Legislativo n. 2.495, de 31 de março de 2020.

Após, 0 Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020, estabeleceu a medida de 
quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do inciso II do art. 2^ da Lei Federal n. 13.979, de 
2020, tendo sido estendida a medida por meio do Decreto Estadual n 64.881, de 22 de março de 2020, 
mantendo suspensas as atividades não essenciais no âmbito do Estado de São Paulo.

Não obstante, em que pese a assistência social tenha sido declarada como essencial neste 
momento pandêmico, o Ministério da Cidadania, por intermédio de Portaria n. 54, de l9 de abril de 2020, 
recomendou a todos os gestores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, como medidas de 
enfrentamento, a suspensão temporária de atividades coletivas nos Centros de Referência de Assistência 
Social - CRAS e nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.
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Consequentemente, a suspenção temporária atingiu diretamente os prestadores de serviços 
credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, conforme Edital de 
Credenciamento n. 02/SASC/2018.

Diante da necessidade de se manter o equilíbrio, a ordem e a saúde da população neste 
momento excepcionalíssimo, propõe-se a antecipação aos prestadores credenciados a antecipação do valor 
de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) correspondente a execução mínima de horas a que 
teriam direito no mês de junho caso as atividades estivessem acontecendo dentro da normalidade, nos 
termos do respectivo Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018, para que não sofram ainda mais 
perdendo totalmente a remuneração. A antecipação será realizada no 5^ dia útil do mês de junho e será 
compensada mediante descontos proporcionais nos futuros pagamentos pela prestação dos serviços no 
retorno das atividades, ainda no exercício 2020.

O momento histórico vivido pela sociedade exige ações direcionadas a garantir o bem estar, 
a saúde e a proteção da vida das pessoas. A presente proposta visa apoiar no cumprimento das medidas de 
enfrentamento e na redução dos efeitos dessas medidas na vida das pessoas.

Portanto, entendo ser de sumo interesse público e social para o Município a aprovação deste 
Projeto de Lei, motivo pelo qual submeto seus termos a juízo dessa Colenda Câmara Municipal.

Cumpre ressaltar que, em consonância com a Lei Orgânica do Município, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais em vigência, o presente Projeto de Lei tem adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo que as despesas já se encontram previstas no orçamento, uma vez 
que as oficinas estariam sendo cumpridas caso não houvesse a paralisação das atividades, ou seja, se trata 
de mera antecipação de parte da prestação do serviço, cujas despesas estão previstas nas dotação 
orçamentária n. 50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.500041.

Diante do exposto e por sua relevância, submeto o presente Projeto de Lei para apreciação 
de Vossas Excelências, nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica do Município.

Felicio Ramuth
Prefeito
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PROJETO DE LEI 
DE 21 DE MAIO DE 2020

Autoriza o Município a conceder, em caráter 
emergencial e excepcional, a antecipação do 
pagamento aos prestadores de serviços credenciados 
pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para 
ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de 
Credenciamento n. 02/SASC/2018.

A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI:

Art. l9 Fica o Município autorizado a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a 
antecipação do pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao 
Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018 e 
com fundamento na Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, por conta da suspensão das oficinas 
de fortalecimento de vínculo familiares e comunitários nos Centros de Referência de Assistência Social e 
nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social para o enfrentamento da pandemia 
decorrente do novo coronavirus - COVID-19.

Art. 29 A antecipação autorizada por esta Lei será paga no valor de R$ 1.440,00 (um mil 
quatrocentos e quarenta reais) correspondente a execução mínima de horas a que teriam direito no mês 
de junho caso as atividades estivessem acontecendo dentro da normalidade, nos termos do respectivo 
Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018.

§ l9 O pagamento disposto no "caput" deste artigo realizar-se-á no quinto dia útil do mês 
de Junho de 2020.

§29 Poderão incidir sobre o valor concedido os descontos legais pertinentes.

Art. 39 Os credenciados que fizerem jus ao benefício deverão compensar os valores 
antecipados por meio de descontos proporcionais nos futuros pagamentos pela prestação dos serviços no 
retorno das atividades, ainda no exercício 2020, sob pena de serem descredenciados e de ficarem 
impossibilitados de participar de novo credenciamento e contratar com o Município pelo prazo de dois 
anos.

§ l9 Para receber os benefícios os credenciados deverão assinar um Termo de 
Concordância e Ciência.
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§ 25 Não sendo possível a aplicação do disposto no "caput" deste artigo, o Município 
poderá utilizar de todos os meios legais cabíveis para o ressarcimento ao erário público.

Art. 45 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da dotação 
orçamentária n. 50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.500041.

Art. 55 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 21 de maio de 2020.

Felicio Ramuth 
Prefeito
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