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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
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LEI Nº 064/2002                                                   DE 15 DE ABRIL DE 2002 
Referente ao Projeto de Lei Nº 04/2002 de 25 de março de 2002. 

 

 
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO 

DE LAGOA SANTA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE OBRAS DA REGIÃO DO 
EXTREMO SUDOESTE,   ABRIR CRÉDITO ESPEDIAL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

                              
                        A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA,  Estado de Goiás, 
aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 
                        Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a integrar o 

Município de Lagoa Santa, ao Consórcio Intermunicipal de Obras da Região do Extremo 
Sudoeste, sob a forma de sociedade civil, objetivando a promoção do planejamento, da 
coordenação e da execução de serviços de obras Rodoviárias e Urbanas. 

 
                        Parágrafo Único – Fica ratificada, em todos os seus termos e para todos os 
efeitos, a convenção que esta Lei acompanha. 

 
                        Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito especial no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para fazer face às despesas de instalação e manutenção, no 
corrente exercício, do Consórcio citado no artigo anterior. 
 

                        Art. 3º - A convenção ora ratificada bem como os Estatutos Sociais do 
Consórcio terão força de Lei Municipal. 

 
                        Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 1º (primeiro) de fevereiro de 2002, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 
 

                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos 15  (quinze) dias do mês de abril de 2002.   
 

 

 

 
José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
ADM 2001/2004 

 
RAZÕES 

 
                        Senhor Presidente, 

 
 
                        Tenho a grande satisfação de encaminhar a esta casa, o projeto de lei 

solicitando autorização legislativa para que o nosso município possa participar, juntamente 
com outros municípios integrantes da região do Extremo Sudoeste do Consórcio 

Intermunicipal para prestação de serviços na área de obras e serviços.  
 
                        Como é do conhecimento de Vossas Excelências, tem sido muito difícil ao 

Poder Público Municipal prestar, com eficiência, os diversos serviços de transporte e obras 
que tanto precisa em nosso município. 

 
                        Na área de transporte, as nossas estradas municipais existentes não permitem 
o escoamento da produção agropecuária durante todo o ano. Com o consorciamento com 

outras municipalidades facilitará a elaboração  e execução de um Plano Municipal de 
Transporte em que conste entre outras o seguinte: 

- a capacitação e a requalificação  permanente dos operadores de máquinas 
rodoviárias, o que facilitará a manutenção e a conservação dos nos equipamentos 
rodoviários; 

- o levantamento e o estudo completo da nossa malha viária, inclusive com o 
conhecimento preciso das obras de artes existentes em nossas estradas e caminhos, 

o que possibilitará uma melhor manutenção; 
- a realização de compras conjuntas de maquinas e equipamentos de interesse comum 

dos municípios consorciados; 

- construção de estradas municipais, cujo o custo unitário para cada município é hoje  
impossível de realização; 

-  possibilidade de elaborarmos e executarmos projetos e programas de médio e longo 
prazo, dentre outros. 

 

                        Por outro lado, o Governo do Estado está propondo a colocação em 
comodato para o consórcio de todos os equipamentos, veículos e imóveis da unidade 

regional da AGETOP, para nova entidade a ser constituída, o que facilitará sobremaneira ao 
Poder Público Municipal. 
 

                        As ações que se desenvolverão ultrapassam os limites do município, e pelas 
peculiaridades que se revestem os Municípios da nossa região temos a certeza ser este o 

caminho mais perto e correto para que possa levar, também a essa considerável e 
importante faixa da população, a assistência na área de transporte e obras.           
 



                        Assim é que os prefeitos dos Municípios da Região do Extremo Sudoeste 

resolveram criar um consórcio intermunicipal com forma de cooperação para a solução de 
problemas comuns no campo de transporte e obras. 

 
                        O projeto de lei ora encaminhado contempla também, a abertura de crédito 
especial para fazer face ás despesas com a instalação do consórcio no corrente exercício no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que cabe a cada município. Como podem constatar, 
é uma despesa pequena em face dos benefícios que à ação conjunta poderá trazer a todos. 

 
                        O Termo de Convenção e o Estatuto Social do Consórcio, anexados a estas 
razões, contemplam as informações necessárias à decisão de Vossa Excelência e seus 

nobres pares. O Poder Executivo, como sempre, coloca-se à disposição dos ilustres 
vereadores para prestar quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários. 

 
                        Atenciosamente, 
 

 
 

 
José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 
 


