
PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 61/SAJ/DAL/21
Em l9 de dezembro de 2021.

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, por intermédio da 
Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Vila de 
Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil 
Fernando Tão de Azevedo, no Loteamento Jardim Satélite, para atendimento de crianças de zero a 
cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, 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,

Felicio Ramuth 
Prefeito
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Mensagem n. 59/SAJ/DAL/2020

Projeto de Lei

Assunto: "Autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar 
Termo de Colaboração com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o 
desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Fernando Tão de Azevedo, no Loteamento Jardim 
Satélite, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades 
remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências.".

0 presente Projeto de Lei tem por finalidade autorizar o Município, por intermédio da 
Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Vila de Assistência 
e Proteção dos Indivíduos - VAPI, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil - CEDIN 
- Fernando Tão de Azevedo, no Loteamento Jardim Satélite, para atendimento de crianças de zero a cinco 
anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, cujas condições de 
realização estão estabelecidas na minuta do Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho que integram 
o Projeto de Lei.

A entidade conveniada é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e de 
caráter filantrópico, que tem por objetivo o desenvolvimento de atividades na área da educação, como 
forma de assegurar o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual moral e 
social, tendo sido uma das classificadas no Edital de Chamamento n. Ol/SEC/2021, realizado nos termos 
da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014.

A aprovação da proposta permitirá a realização de ações conjuntas, cuja meta prevista no 
Plano de Trabalho é de atender duzentos e cinquenta e nove crianças, garantindo seus direitos básicos, 
tais como brincadeiras, cuidados, higiene, segurança, alimentação sadia, interação e desenvolvimento 
educacional integral, proporcionando um ambiente agradável e organizado, baseado no educar e cuidar, 
visando garantir o direito à escola, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a 
Constituição Federal, a qual prevê que a educação infantil é um direito da criança e um dever do Estado, 
bem como garantir que as crianças estejam inseridas e que não existam vagas ociosas.

Em respeito ao princípio da eficiência na Administração Pública, o Termo de Colaboração é 
uma importante ferramenta para garantir a oferta da educação infantil, onde se pressupõe que as duas 
partes, poder público e instituição, possuem o interesse comum de garantir o atendimento educacional à 
criança, e prestam mútua colaboração para atingir seus objetivos, o qual somente será formalizado após 
atendidas as disposições constantes na legislação pertinente, conforme determinado no artigo 12 do 
Projeto de Lei.

Com o intuito de dar maior efetividade e criar melhores condições ao desenvolvimento 
sustentável em nosso Município, propõe-se que, além da autorização para celebração de Termo de 
Colaboração, seja permitida, também, outorgar à entidade a permissão de uso de um imóvel de domínio
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público municipal situado entre a Rua Bambuí e a Rua das Cigarras, no Loteamento Jardim Satélite, assim 
como dos bens móveis indispensáveis ao funcionamento do Centro de Educação Infantil.

A permissão de uso proposta será realizada a título precário e gratuito, pelo mesmo prazo 
de duração do Termo de Colaboração e com cláusula de reversão dos bens públicos ao domínio direto do 
Município, quando o interesse público o exigir ou for dada destinação diversa daquela prevista no Termo 
de Permissão, não podendo ainda a entidade transferi-la para terceiros.

Como se pode observar, a proposta reveste-se de relevante interesse público, pois 
constitui mecanismo para a garantia de uma educação gratuita e de qualidade desde os primeiros anos de 
vida, permitindo que o Município se desenvolva continuamente, sempre pautado nas regras, na 
legalidade e, principalmente, no respeito ao cidadão, ao erário público, e na busca de melhor qualidade 
de vida para todos.

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 com a execução do presente 
Projeto de Lei, para o exercício de 2022, estão estimadas em R$ 1.414.905,60 (um milhão, quatrocentos e 
catorze mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos), correm por conta da dotação orçamentária n9 
40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01, suplementada em até 20%, se necessário.

Portanto, é de suma importância a aprovação do presente Projeto de Lei por essa Colenda 
Câmara Municipal, pois a proposta se mostra alinhada aos princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública, resultando em benefícios para toda a população joseense.

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.

•lido Ramuth 
Prefeito
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PROJETO DE LEI 
DE is DE DEZEMBRO DE 2021

Autoriza o Município, por intermédio da Secretaria 
de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de 
Colaboração com a entidade Vila de Assistência e 
Proteção dos Indivíduos, objetivando o 
desenvolvimento do Centro de Educação Infantil 
Fernando Tão de Azevedo, no Loteamento Jardim 
Satélite, para atendimento de crianças de zero a 
cinco anos de idade, filhos de mães com atividades 
remuneradas e de baixa renda, e dá outras 
providências.

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

Alt. l9 Fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, 
autorizado a celebrar Termo de Colaboração a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - 
VAPI, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil - CEDIN - Fernando Tão de 
Azevedo, no Loteamento Jardim Satélite, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, 
filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda.

Art. 2- As condições de realização da parceria, ora autorizada, estão estabelecidas na 
Minuta do Termo de Colaboração e Plano de Trabalho, inclusos, que são partes integrantes desta Lei.

Art. 3S Aplica-se subsidiariamente ao Termo de Colaboração autorizado por esta Lei a 
legislação aplicada aos Centros Comunitários de Convivência Infantil - CECOl, com suas alterações, e sua 
respectiva regulamentação.

Art. 49 Para a consecução dos objetivos do Termo de Colaboração, fica a Prefeitura 
autorizada a ceder servidores e estagiários, a fornecer alimentação e material escolar para as crianças 
atendidas, a transferir recursos financeiros; e a outorgar permissão de uso de um imóvel de domínio 
público municipal à entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos -VAPI, localizado entre a Rua 
Bambuí e a Rua das Cigarras, no Loteamento Jardim Satélite, com as medidas, limites e confrontações 
abaixo descritas, bem como dos bens móveis necessários ao funcionamento do CEDIN, nos termos do 
Anexo incluso, que é parte integrante desta Lei:

I - Unidade: Centro de Educação Infantil - CEDIN - Fernando Tão de Azevedo;

li - Propriedade: Prefeitura de São José dos Campos;

III - Situação: a área está situada entre a Rua das Cigarras, Rua Bambuí, Avenida 
Andrômeda e Lotes 35, 34 e 4 da Quadra 107;
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IV - Características do terreno: formato irregular, plano e com benfeitorias, ou seja, um 
prédio em alvenaria, perfazendo uma área de 1.720,07m2 (Um mil, setecentos e vinte metros quadrados 
e sete decímetros quadrados);

V - Medidas e Confrontações: mede de frente 43,00m de extensão confrontando com a 
Rua da Cigarras; do lado direito de quem da área olha a Rua das Cigarras mede 18,20m em curva 
confrontando com o cruzamento da Rua das Cigarras com a Rua Bambuí e 20,00m em linha reta 
confrontando com a Rua Bambuí; do lado esquerdo mede 17,52m em curva confrontando com o 
cruzamento da Av. Andrômeda com a Rua das Cigarras; nos fundos mede em linha reta em três 
segmentos: 33,00m de extensão confrontando com o Lote 35 da Quadra 107, 21,00m de extensão 
confrontando com os Lotes 35 e 34 da Quadra 107 e 30,00m de extensão confrontando com o Lote 4 da 
Quadra 107, fechando o perímetro;

VI - Área total: o perímetro descrito perfaz uma área de 1.359,80m2 (um mil, trezentos e 
cinquenta e nove metros e oitenta decímetros quadrados).

Parágrafo único. A área acima descrita está mais bem caracterizada no Memorial 
Descritivo, Planta e Laudo de Avaliação, inclusos, que são partes integrantes desta Lei.

Art. 59 A permissão de uso de que trata o art. 45 desta Lei será concedida a título 
precário, gratuito e com vigência pelo prazo de duração do Termo de Colaboração ora autorizado, 
cabendo à permissionária a manutenção do imóvel, conservando-o permanentemente em bom estado 
enquanto durar a permissão, procedendo às medidas para tal, independentemente de notificação do 
Município.

Art. 65 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e quaisquer 
outros advindos de atividades exercidas sobre o imóvel permissionado relativos aos contratados da 
entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos serão de sua exclusiva responsabilidade serão de 
sua exclusiva responsabilidade, devendo manter a regularidade jurídica e fiscal durante a vigência do 
Termo de Colaboração.

Art. 75 A permissionária obriga-se a entregar o imóvel e os bens móveis permissionados 
em perfeitas condições de uso e no mesmo estado que se encontrarem no ato desta autorização no fim 
da permissão.

Art. 82 É vedada a transferência da permissão a terceiros ou o uso dos bens 
permissionados em atividade diferente da prevista nesta Lei.

Art. 95 A permissão de uso será revogada e os bens objetos da mesma reverterão à posse 
direta do Município, acrescidos de todas as benfeitorias e acessões neles introduzidas, 
independentemente de qualquer indenização à permissionária, quando o interesse público o exigir ou 
for dada aos bens, no todo ou em parte, destinação diversa daquela permissionada.

Art. 10. No instrumento de permissão a ser firmado entre as partes constará 
obrigatoriamente cláusula de reversão para o caso de ocorrer inobservância ao disposto nos artigos 
precedentes.
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Alt. 11. As despesas totais do Município com a execução deste Termo de Colaboração, 
relativas à transferência de recursos financeiros à Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, para o 
exercício de 2022, estimadas em R$ 1.414.905,60 (um milhão, quatrocentos e catorze mil, novecentos e 
cinco reais e sessenta centavos), correm por conta da dotação orçamentária ne 
40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01, suplementada em até 20%, se necessário.

Parágrafo único. As despesas totais do Município previstas no "caput" deste artigo para o 
exercício de 2023 estão estimadas em R$ 1.414.905,60 (um milhão, quatrocentos e catorze mil, 
novecentos e cinco reais e sessenta centavos), sendo que correm por conta de dotações orçamentárias 
próprias a serem consignadas nos respectivos orçamentos, suplementadas em até 20%, se necessário.

Art. 12. O Termo de Colaboração autorizado por esta Lei somente poderá ser firmado 
após serem atendidas as disposições constantes na Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 
2000, pertinentes à matéria, bem como o disposto na Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, e no 
Decreto n. 18.299, de 7 de outubro de 2019, com suas posteriores alterações e outros dispositivos que 
venham a substituí-los.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar os termos aditivos e de rerratificação 
que se fizerem necessários à consecução dos objetivos do Termo de Colaboração autorizado por esta 
Lei, desde que sua finalidade não seja desvirtuada e não sejam criadas para o Município despesas não 
consignadas previamente no respectivo orçamento.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, l9 de dezembro de 2021.

icio Ram 
Prefeito
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