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Senhor Presidente

Tem a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a apreciagao dessa Egregia Casa de Leis, o incluso Projeto de 
Lei que dispoe sobre: “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR 
CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, POR MEIO DA 
CASA MILITAR, PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”.

A presente propositura, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXI do artigo 23 e no inciso XVI do art. 24 da Lei Organica de Cajamar, visa 
autorizagao dessa Edilidade para que o Executive Municipal possa celebrar, 
convenios com o Governo do Estado de Sao Paulo, por intermedio da CASA 
MILITAR, com a finalidade da aquisigao de veiculos, equipamentos, bem 
como para treinamentos e capacitagao de servidores vinculados a area de 
Protegao e Defesa Civil do Municipio.

Observamos que, num primeiro memento o Municipio estara 
apto ao recebimento de equipamentos de Defesa Civil, incluindo urn veiculo 
automotor pick-up, destinado exclusivamente a Coordenadoria Municipal de 
Protegao e Defesa Civil.

Ressalte-se que o Executive Municipal encaminhara a essa 
Casa de Leis, copias dos instrumentos formalizados pelos participes, no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar de sua assinatura.

Como se pode observar, a formalizagao da parceria com a 
CASA MILITAR do Governo Estadual e de suma importancia para o 
desenvolvimento das agoes de Protegao e Defesa Civil, especialmente relative a 
prevengao aos desastres naturais.

Por fim, salientamos que nenhuma despesa futuira sera 
realizada sem que sejam observadas as disposigoes do art. 16 da Lei 
Complementar Federal n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Diante do exposto, face a importancia da materia, solicitamos 
aos nobres Vereadores que deliberem sobre o projeto em tela, em regime de 
urgencia, nos termos do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.
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Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Cordialmente.

/

MACHADODANILO b,
Prefeito Municipal

/
\

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI N° 1 05 DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL 
A CELEBRAR CONVENIOS COM O 
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, 
POR MEIO DA CASA MILITAR, PARA O 
FIM QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”

Art. 1° Fica o Executive Municipal autorizado a celebrar convenios com o 
Governo do Estado de Sao Paulo, por meio da CASA MILITAR, com a finalidade da 
aquisigao de veiculos, equipamentos, bem como para treinamentos e capacitagao de 
servidores vinculados a area de Protegao e Defesa Civil do Municipio.

Art. 2° Os instrumentos de que trata o art. 1° desta Lei serao formalizados 
em havendo a aprovagao dos “Pianos de Trabalho” seguindo-se o regramento legal 
em vigor, em especial o art. 116 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

Art. 3° O Executive Municipal devera encaminhar copias dos instrumentos 
formalizados pelos participes, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua 
assinatura, a Camara Municipal de Cajamar.

Art. 4° Fica o Executive Municipal autorizado a firmar termos aditivos que 
tenham por objeto eventuais ajustes, adequagoes e/ou prorrogagoes direcionadas 
para consecugao de suas finalidades.

Art. 5° Fica o Executive Municipal autorizado a abrir credito adicionais 
destinados aos pagamentos das despesas decorrentes desta Lei.

Art. 6° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao. 
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