




PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

APROVADO I.; 

cále 

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI 
UNANIMMAIn 

3 ....6._1202£-. 

9 0 8 / 2 O 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo - DER-SP, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências. 

O PRE EITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
Faço sa - r que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER-SP, tendo por objeto a execução das 
obras e serviços de pavimentação de pista e melhorias da antiga Estrada da Volta Fria, composta 
pelas Estradas Joaquim Pereira de Carvalho, Romildo Tardelli e Itapeti das Furnas, no Município 
de Mogi das Cruzes, com extensão de 8.622,80m, e Estrada do Furuyama, no Município de 
Suzano, com extensão de 2.937,20m, somando a extensão total de 11.560,00m, em consonância 
com as respectivas obrigações, limites, plano de trabalho e demais características do mencionado 
instrumento, estabelecidos na minuta-padrão anexa, que fica fazendo parte integrante da presente 
lei. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as providências necessárias à 
execução do convênio a que alude o artigo 1° desta lei, inclusive firmar termos aditivos que 
tenham por objeto eventuais ajustes, adequações e/ou prorrogações direcionadas para consecução 
de suas finalidades. 

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Processo n° 012/2020 

Projeto de Lei n° 08/2020 

De iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo a proposta em Estudo 
autoriza o Poder Executivo a celebrar convenio com o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo — DER — SP para finalidade que especifica e da outras 
providencias. 

Instrui o presente feito o texto legal a ser votado que se encontra disposto 
em quatro artigos, termo de convenio a ser firmado, mensagem GP n° 280/2020 e processo 
administrativo . 

O projeto de Lei n° 8/2020 tem como finalidade a obtenção de autorização 
ao Poder Executivo para celebrar convenio junto ao Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo conforme mensagem GP 280/2020. 

A celebração de convênios administrativos entre os entes federados possui 
amparo legal no artigo 241 da Constituição da República. 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de 
lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos. 

No mesmo sentido, a iniciativa tem amparo legal, no âmbito deste município 
no artigo 49 da Lei Orgânica do Município - LOM que assevera que quando o assunto é a 
colaboração de interesse comum, é licita a aliança entre os municípios e os entes da 
administração, na forma e nos limites da lei. Então a possibilidade de se realizar a aliança, 
ou seja a colaboração através de convenio encontra-se vinculada ao interesse comum 
devidamente justificado, sendo que no caso em estudo se encontra presente. 

Art. 49 - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum com o Estado, 
a União ou as suas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e entidades particulares, 
mediante convênio que deverá obter autorização legislativa, de igual forma para a 
formalização de consórcio com outros Municípios. 
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O Município é competente quando se trata de assunto de interesse local, 
nos termos dos artigos 11, I da LOM e 30, I da Constituição da República. 

Art. 11 - LOM - Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu 
peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, 
dentre outras, as seguintes atribuições: I - Legislar sobre assuntos de interesse 
local; 

Art. 30. — CF, Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

No tocante do aspecto financeiro e orçamentário, foi demonstrado a previa 
existência de dotação orçamentaria no constante do orçamento vigente na ficha de Abertura 
e Melhoria de Estradas Municipais, conforme informação da Secretaria de Finanças em fls 
22. 

Salientamos que a presente proposta não acarreta ônus a Administração, 
posto que não haverá repasse de recurso entre os entes participes do convenio, não se 
enquadrando nas situações elencadas na Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei 
Complementar Federal n° 101 /2000 

Analisando o projeto em estudo e afastando questões técnicas e de mérito 
que não é atribuição desta Comissão, tanto no aspecto formal e material não apresentam 
vícios jurídicos que impeçam a apreciação e aprovação pelo Colendo Plenário da Câmara 
de Mogi das Cruzes. 

Assim, analisando o Prolo de Lei, opinamos por sua normal tramitação. 

MAU 
Pres 

# 1
',CAIO CUNHA 
Membro 

FRANCIMÁ VIEIRA — FAROFA 
Me bro — relator ( 

MARCOS FURLAN 
Membro 

OTTO REZENDE 
Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Projeto de Lei n° 08 / 2020 — Processo n° 12 / 2020 

A presente proposta legislativa de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal de Mogi das Cruzes, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo — 
DER — SP, para a finalidade que especifica, e dá outras providências. 

Em síntese, pretende-se autorizar o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo — 
DER-SP, tendo por objeto a execução das obras de serviços de pavimentação de 
pista e melhorias da antiga Estrada da Volta Fria, composta pelas Estradas Joaquim 
Pereira de Carvalho, Romildo Tardelli e Itapeti de Furnas, no Município de Mogi das 
Cruzes, com extensão de 8.622,80m e Estrada do Furuyama, no Município de 
Suzano, com extensão de 2.937,20m, somando a extensão total de 11.560,00m, em 
consonância com as respectivas obrigações, limites, plano de trabalho e demais 
características do mencionado instrumento. Verificamos, no escopo do termo de 
convênio que não haverá ônus financeiro à Administração, tendo em vista não haver 
repasse de recurso entre os entes partícipes do convênio. 

Houve parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, 
mencionando que o presente projeto de lei não apresenta óbices jurídicos que 
impeçam a sua normal tramitação. 

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comisso, opinamos por sua NORMAL 
TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador 1 Luiz Be Miranda, em 27 -de maio de 
2020. 

NTONIO LISO DA SILVA 
P regidente 

JEAN CARLOS SOARES LOPES 
Membro 

PEDRO EKI KOMURA! 
Membro 

FERNANDA M RENO DA SILVA 
\\/ 

IDUI IR\A MARTINS 
Membro embro 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS, HABITAÇÃO, 
MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SEMAE 

Projeto de Lei n° 08 / 2020 
Processo n° 12 / 2020 

De autoria do Chefe do Poder Executivo a presente 
proposta legislativa visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o 
Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo - DER-SP, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências. 

Examinando os termos do Processo Administrativo n° 
40085/2019 e os termos da minuta do instrumento de convênio, verificamos que o 
teor do presente projeto de lei se faz necessário para autorizar o Poder Executivo a 
celebrar convênio com o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São 
Paulo - DER-SP, tendo por objeto a execução das obras de serviços de 
pavimentação de pista e melhorias da antiga Estrada da Volta Fria, composta pelas 
Estradas Joaquim Pereira de Carvalho, Romildo Tardelli e Itapeti de Furnas, no 
Município de Mogi das Cruzes, com extensão de 8.622,80m e Estrada do 
Furuyama, no Município de Suzano, com extensão de 2.937,20m, somando a 
extensão total de 11.560,00m, em consonância com as respectivas obrigações, 
limites, plano de trabalho e demais características do mencionado instrumento. 

As Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento, opinam pela normal tramitação do projeto de lei. 

No mais, analisando o presente Projeto de Lei, nos 
aspectos e peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL 
TRAMITAÇÃO. 

de junho de 2020. 

DA SILVA 
tor 

DIEGO 

B.F. TA GUIMARÃES GE R.VAL ANTANA 
M bro embro 
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Mogi das Cruzes, em 04 de junho de 2.020. 

Ofício GPE n.° 89/20 

Senhor Prefeito 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar 
às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n° 08/20, 
de vossa autoria, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER-SP, para 
a finalidade que especifica, e dá outras providências, o qual recebeu aprovação 
do Plenário desta Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data de ontem. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 
os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

L SADA() SAKAI 
Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 

MARCUS VINÍCIUS DE Á 14171 / 2020 
0910612020 15:48 

IENWMPREFEITO MUNICIPAL DE 

Nome CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CMMC

Assunto: PROJETO DE LEI - CAM ARA MUNICIPAL 

OF. N 89 2020 ENCAMINHA O INCLUSO AUTÓGRAFO 

DO PROJETO DE LEI N° 8,2020 DE AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO QUE AUTORIZA A CELEBRAR 

Conclusão: 01107/2020 

Orgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV

CAI: 275889 



CÂMARA MUNICIPAL DE f m. 4ct'S 

MOGI DAS CRUZES (1. 061 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N°08/20 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São Paulo - 
DER-SP, para a finalidade que especifica, 
e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER-SP, tendo por 
objeto a execução das obras e serviços de pavimentação de pista e melhorias da antiga 
Estrada da Volta Fria, composta pelas Estradas Joaquim Pereira de Carvalho, Romildo 
Tardelli e Itapeti das Fumas, no Município de Mogi das Cruzes, com extensão de 
8.622,80m, e Estrada do Furuyama, no Município de Suzano, com extensão de 2.937,20m, 
somando a extensão total de 11.560,00m, em consonância com as respectivas obrigações, 
limites, plano de trabalho e demais características do mencionado instrumento, 
estabelecidos na minuta-padrão anexa, que fica fazendo parte integrante da presente lei. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as providências necessárias 
à execução do convênio a que alude o artigo 1° desta lei, inclusive firmar termos aditivos 
que tenham por objeto eventuais ajustes, adequações e/ou prorrogações direcionadas para 
consecução de suas finalidades. 

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS 
CRUZES, em 04 de junho de 2.020, 459° da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

3INA O SADA° SAKAI 
Presidente da Câmara 
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( Projeto de Lei n° 08/20) fls. 02 

PROTÁSSIO RIBEIRO NOGUEIRA 
10 Secretário 

EDSON DOS SANTOS 
2° Secretário 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Mogi dafr Cruzes, em 04 de junho de 2.020, 
459° da Fundação da Cidade de Mogi das Cruz.es. 

oares 
Secretário Geral Legislativo 
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