
PREFEITURA
são JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 41/SAJ/DAL/22
Em 29 de novembro de 2022.

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 Poder Executivo Municipal a 
firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP - e dá 
outras providências.".

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,

Anderson Faricfs Ferreira 
Prefe/to
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Projeto de Lei

Assunto: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP - e dá outras providências."

O presente de Projeto de Lei objetiva a edição de uma norma para autorizar o Município 
formalizar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP.

O texto apresentado visa propiciar ao executivo a autorização para adotar as providências 
necessárias à contratação do convênio, bem como firmar termos aditivos para adequações e ajustes que 
permitam a boa consecução da finalidade do pactuado.

Com efeito, a execução das obras e serviços de pavimentação refletirá na melhoria das 
condições de tráfego para os munícipes que trafegam pela Estrada Vicinal SJC 999 - Estrada da Vargem 
Grande, seja no seu trajeto diário para trabalho, lazer ou escoamento da produção, bem como da 
população do seu entorno, em razão do aumento da segurança viária.

Entendo ser de sumo interesse público 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 Complementar 
possui os requisitos para ser aprovado, considerando, inclusive, que os recursos serão aplicados pelo 
DER/SP, cujas despesas estão estimadas em R$ 12.612.176,99 (doze milhões, seiscentos e doze mil, cento e 
setenta e seis reais e noventa e nove centavos)

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

Anderson Foril 
Prefei

erreira
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PROJETO DE LEI 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
convênio com o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP - e dá 
outras providências.

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

Art. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP - para execução de obras e 
serviços de pavimentação da Estrada Vicinal SJC 999 - Estrada da Vargem Grande, com 4,120 km de 
extensão.

Art. 25 As condições de realização do convênio, ora autorizado, estão estabelecidas na 
Minuta de Convênio constante no Anexo I, inclusa, a qual passa a fazer parte integrante desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá promover eventuais e necessários 
ajustes na Minuta aprovada por esta Lei, que sejam recomendados pelos órgãos de assessoramento 
jurídico.

Art. 35 Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as providências 
necessárias à execução do convênio referido no art. l9 desta Lei, incluindo aditamentos, prorrogações 
contratuais e adequações necessárias desde que não modifiquem seu objeto.

Art. 45 O convênio a ser firmado não poderá gerar despesas não previstas no orçamento do
município.

Art. 55 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

São José dos Campos, 29 de novembro de 2022.

W
Anderson FOnadferreira 

Prefeiti!
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