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PROJETO DE LEI Nº 051, DE 16 DE ABRIL DE 2018. 
 
 

Revoga a Lei nº 10.284, de 07 de 
dezembro de 2016. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 10.284, de 07 de dezembro de 2016, que 

“Autoriza o Poder Executivo a receber, na forma de dação em pagamento de R7 
Construtora e Incorporadora Ltda, construção do muro da EMEI Primeiros Passos e 
abrir um Crédito Suplementar”. 

 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 051/2018 
            Expediente: 18121/2016. 

 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que visa 

revogar a Lei nº 10.284, de 07 de dezembro de 2016. Referida lei “Autorizou o Poder 
Executivo a receber, na forma de dação em pagamento de R7 Construtora e 
Incorporadora Ltda, construção do muro da EMEI Primeiros Passos e abrir um 
Crédito Suplementar”. 

Consoante consta na Lei nº 10.284/2016, o Município foi autorizado a 
realizar dação em pagamento com a R7 Construtora e Incorporadora Ltda, para que 
esta realizasse a construção de um muro na Escola Municipal de Ensino Infantil 
Primeiros Passos em troca da quitação de débito que a empresa possuía junto ao 
Fisco Municipal referente a multa de construção irregular, no valor de R$ 23.425,77 
(vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos). 

Conforme constou no Parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.284/2016, o 
débito da empresa junto ao Fisco Municipal, seria quitado após o término da obra. 
Ocorre, que por um equívoco, a lei autorizativa não disciplinou sobre o prazo para a 
construção da obra, sendo que até a presente data a empresa não realizou a 
construção do muro. 

No ano de 2017, o Poder Legislativo Municipal aprovou o Projeto de Lei 
CM nº 085-01/2017, que visava incluir dispositivo ao texto da Lei nº 10.284/2016, 
para estabelecer que a empresa teria o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
terminar a construção do muro junto à EMEI Primeiros Passos. Na ocasião, o chefe 
do Poder Executivo silenciou quanto ao projeto de lei, cabendo ao Poder Legislativo 
Municipal a promulgação da lei. 

Até a presente data não há notícia sobre a promulgação da lei atinente ao 
PL CM nº 085/2017, contudo, como o projeto de lei que ora encaminhamos à 
apreciação de Vossas Excelências prevê a revogação total da Lei nº 10.284/2016, 
eventuais alterações posteriores também serão revogadas. 

A construção do muro na EMEI Primeiros Passos é situação emergencial, 
por isso, o Poder Executivo Municipal encaminha o presente Projeto de Lei a esta 
Casa Legislativa objetivando a revogação da Lei nº 10.284/2016. Desde já, 
esclarecemos que o débito da empresa R7 Construtora e Incorporadora Ltda com o 
Município será lançado em dívida ativa. 

Assim, solicitamos a análise e aprovação do Projeto de Lei que visa 
revogar a Lei nº 10.284/2016. 

Atenciosamente, 
 

LAJEADO, 16 DE ABRIL DE 2018. 

 
MARCELO CAUMO, 

PREFEITO 


