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Senhor Presidente,

.

Com amparo no caput do art. 67 da Constituiglo Estadual, submeto i elevada
apreciagdo dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o projeto de
lei que Altera a redagdo do art. i'da Lei ne 4.457, de 18 de dezembro de 2A13, que autoriza o
Departamento de Trdnsito (DETMN-MS), em cardter de excepcional interesse pilblico, a planejar,
a contratal e a executar obras e servigos, nos termos que especffica, e dd outras provid1niias. 

-

. O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por finalidade a prorrogagao da vig6ncia
prevista no art. !o da Lei rP 4.457, de l8 de dezembro de 2013, para at6 31 de dezimbro de 2724, a
fim de possibilitar a continuidade na execugdo e na coordenagioda contratag[o de projetos de obras
e de servigos de engenharia, assim como executar e coordenar procedimentos licitat6ios, inclusive
daqueles que estejam em estudo.

.'Ressalta-se que para o cumprimento dos objetivos dispostos nesta proposta
legislativq o OEtnaN-MS estri autorizado em car6ter de excepJional interesse priblico, a executar
e a coordenar obras pactuadas somente at6 31 de dezembro ae iOlZ.

Nesse contexto, registra-se que a referida prorrogagflo pelo prazo amais de 24 (virfte
1ryalro) lteses;ou seja, puaat63l de dezembro de ZOZi,por^:ite que o Departamento Estadual de
Tr6nsito (DETRAN-MS) execute e coordene a confatagdo de projetos de obras e de servigos de
engenharia em andamento, de forma mais eficiente e econ6mica, jA que o trdmite licitat6rio interno
6 c6lere e a disponibilidade orgamentiiria 6 imediata.

Ademais, a mencionada prorrogagdoo rt6 a efetiva execugao das obras, permite ao
Detran-MS atender as suas unidades dentro do Estado, as necessidades de sinalizag6es vir{rias
municipais, bern como a gestio de p6tios de vefculos q demais patrim0nios a ele pertencentes.

A vista disso, em virrude da natureza do m6rito, solicito a tramitagao do projeto de
lei em epigrafe em regime de urg6nci4 nos termos do art. 237, combinado com o intiso I do art. 23 g,
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (RIAL-MS).

iSflo essas, Senhor Presidente, as razdes que me levam a submeter i considerag6o
desse Parlamento Estadual o anexo projeto de lei, contando com a imprescindfvel aquiesc6nciade
seus nobres Pares para a sua aprovagEo.

Atenciosamente,

-=--**\S-:- -
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAIILO JOSEARAUJo CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI

Alteraaredagdo do art. 3odaLein" 4.457, de lg de
dezembro de 2013, que autoriza o Deportamento
Estadual de Trdnsito (DETRAN-MS), em cardter de
excepcional interesse pilblico, a planejar, d
contrattr e q executar obras e servigos, nos termos: Que especifica, e dd outras providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SI[.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" O art. 3o da Lei n' 4,457 de 18 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a
seguinte alteraglo:

l'Art. j' Esta Lei vigorard atd a execugdo completa das obras pactuadas atd 3l de
dezembro de 2024, firmadas em conformidade com as disposigbes desta normi legislitiva.,, (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagflo.
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