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Disp5e sobre medidas emergenciais e transit6rias 
para reger os contratos de gestao celebrados pelo 
Municipio com fundamento na Lei n. 9.784, de 24 
de julho de 2018, que "Disp5e sobre a qualifica<;ao 
de entidades como organiza~5es sociais e a 
celebra<;ao de Contrato de Gestae e da outras 
providencias", para as areas que especifica, e os 
termos de colabora<;ao e termos de fomento, 
institufdos pela Lei Federal n. 13.019, de 31 de 
julho de 2014, regulamentada neste Municipio pelo 
Decreta n. 18.299, de 7 de outubro de 2019, no 
periodo de emergencia de saude publica de 
importancia internacional decorrente do 
coronavirus- covid-19. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui<;5es legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1Q Esta Lei institui normas de carater transit6rio e emergencial para a regula<;ao dos 
contratos de gestae, termos de colabora<;ao e termos de fomento, celebrados pelo Municipio em razao 
da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus- covid-19. 

Art. 2Q A entidade gestora contratada podera, voluntariamente ou a pedido da 
Administra<;ao, apresentar plano de contingencia a fim de assegurar a continuidade da execu<;ao 
contratual, a flexibilidade motivada das obriga<;5es previstas no respective ajuste, na medida necessaria 
para o atendimento das normas sanitarias e a preserva<;ao do objeto inicialmente pactuado. 

Paragrafo unico. 0 plano de contingencia devera conter proposta que assegure a 
continuidade da rela<;ao juridica contratual e podera incluir medidas tais como: 

I - a ado<;ao das medidas previstas na Medida Provis6ria n. 936, de 1Q de abril de 2020, 
para o gerenciamento do seu quadro de pessoal afeto a execu<;ao das atividades originalmente 
pactuadas no Plano de Trabalho cuja efetiva presta~ao nao se fa<;a possivel durante o periodo de 
emergencia de saude publica, em decorrencia de norma federal, estadual ou municipal; 

II - a suspensao temporaria da execu<;ao de atividades original mente pactuadas no Plano 
de Trabalho cuja efetiva presta<;ao nao se fa<;a possivel durante o periodo de emergencia de saude 
publica, em decorrencia de normas sanitarias de origem federal, estadual ou municipal. 

Ill - a suspensao temporaria parcial ou total da obriga~ao do cumprimento das metas 
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normas estabelecidas pelas autoridades sanitarias ou na medida em que a execu~ao da respectiva 
atividade nao se mostre possivel em razao dos efeitos decorrentes da situac;ao de emergencia de saude 
publica. 

Art. 32 Na hip6tese em que a entidade gestora adote a faculdade prevista no art. 82 da 
Medida Provis6ria n. 936, de 12 de abril de 2020, o montante pecuniario necessaria para o pagamento 
dos valores correspondentes ao montante de trinta por cento do valor do salario dos empregados, a 
que se refere o § 52 do mencionado artigo, podera ser inclufdo nos repasses publicos peri6dicos, 
durante o periodo em que se mantiver a impossibilidade da efetiva prestac;ao das atividades a que 
esses empregados estejam afetos. 

Art. 42 A adoc;ao do plano de contingencia a que se refere esta Lei devera ser objeto da 
devida instrw;ao em processo administrative, que contera a devida justificativa a fim de demonstrar o 
nexo causal entre a situac;ao de emergencia de saude publica derivada de normas sanitarias de origem 
federal, estadual ou municipal e a impossibilidade de execuc;ao plena do ajuste e seus anexos conforme 
original mente pactuado e devera ser formalizada por meio de termo aditivo. 

§ 12 0 termo aditivo devera conter clausula que estabelec;a condic;ao resolutiva que 
preveja que, com o advento do fim da situac;ao de emergencia de saude publica ou dos efeitos 
estimados para a execuc;ao do ajuste, se extinguira o plano de contingencia adotado e se restaurarao as 
obrigac;oes originalmente previstas no plano de trabalho, independentemente da celebrac;ao de novo 
termo aditivo. 

§ 22 Caso o retorno a normalidade venha a se dar paulatinamente, de forma a permitir a 
retomada da execu~ao das atividades originalmente previstas no plano de trabalho de forma diferida 
no tempo, a condic;ao resolutiva se implementara de forma tambem paulatina, em conformidade com 
as condic;oes efetivas que impactam a plena execuc;ao do ajuste e seus anexos. 

Art. 52 0 termo aditivo que formalizar a adoc;ao das medidas previstas por esta Lei e o 
respective plano de contingencia e justificativas que o fundamentem deverao estar a disposic;ao de 
qualquer interessado para consulta para o exercicio do controle socia l, sem prejuizo do controle 
oportuno pelo Tribunal de Contas e pelos 6rgaos do controle interno do Poder Executivo. 

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Sao Jose dos Campos, 22 de maio de 2020. 

Wuth 
Prefeito 

Secretario de Governanc; 
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v~~L-b. Jose Cfe Mello Correa _ 
Secreta rio de Ge tao Admini ativa e Finan~as 

Secreta ria de Apoio Juridico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
vinte e dois dias do mes de maio do a no de dois mil e vinte. 
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