
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Endereço: Rua Júlio May, nº 242 – Bairro Centro – CEP 95.900-000 
E-mail: sead@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1013 

PROJETO DE LEI Nº 054, DE 18 DE ABRIL DE 2018. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
realizar serviços de limpeza, escavação, 
espalhamento e transporte de material em 
imóvel particular. 
 
 

                                 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 o Poder Executivo autorizado a realizar serviços de limpeza, 

escavação, espalhamento e transporte de material, no imóvel matriculado sob o nº 
65.524 do Registro de Imóveis de Lajeado, de propriedade da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lajeado- APAE, situado na Rua José Bonifácio s/nº, no 
Bairro Hidráulica, neste Município. 

 
§1º O imóvel descrito no caput deste artigo, destina-se às futuras 

instalações do Centro de Equoterapia da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lajeado – APAE. 

 
§2º Os serviços de limpeza, escavação e espalhamento de material no 

imóvel da entidade, serão realizados pelo Município até o limite de 15 (quinze) horas 
máquina com o trator de esteira. 

 

§3º O serviço de transporte de material da jazida indicada pela entidade 
para o imóvel particular referido no caput, será realizado pelo Município, até o limite 
de 130 (cento e trinta) horas com caminhão basculante caçamba. 

 
§4º O material a ser transportado para a realização do aterro será 

extraído de jazida particular localizada no perímetro urbano do Município e indicada 
pela APAE, que possui autorização da Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado para 
realizar a movimentação do solo no imóvel onde será construído o Centro de 
Equoterapia. 

 
§5º Os serviços realizados pelo Município no imóvel particular da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajeado - APAE, terão o custo 
aproximado de R$ 12.085,50 (doze mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), 
conforme Planilha Orçamentária anexa. 

 
§6º Para a construção do Centro de Equoterapia, a APAE necessitará 

movimentar 5.694,12m³ de material, ficando o Município responsável pela 
movimentação de 1.250m³ deste material. 

 
Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações 

da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 054/2018. 
        Expediente: 13810/2017 

 
 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 

 
Encaminhamos para apreciação dessa Câmara de Vereadores, Projeto 

de Lei que autoriza o Município a “realizar serviços de limpeza, escavação, 
espalhamento e transporte de material, no imóvel matriculado sob o nº 65.524 do 
Registro de Imóveis de Lajeado, de propriedade da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Lajeado- APAE, situado na Rua José Bonifácio s/nº, no Bairro 
Hidráulica, neste Município”. 

 

O imóvel de propriedade da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lajeado – APAE, destina-se às futuras instalações do Centro de 
Equoterapia da entidade, daí, denota-se o interesse público na realização dos 
serviços cuja autorização ora solicitamos à esta Casa. 

 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajeado - APAE, 

foi fundada em 21 de outubro de 1971 pela iniciativa de lideranças que perceberam 
a falta de atendimentos especiais/específicos para pessoas com deficiências. O 
grupo, conforme registros em atas e relatos dos fundadores, era integrado por 
pessoas de atividades variadas - médicos, professores, empresários, integrantes de 
clubes de serviços e pais de pessoas com deficiência. 

 
A APAE tem como finalidade, melhorar a qualidade de vida das 

pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo e suas famílias. Desenvolver 
ações para reabilitar, educar e integrar as pessoas com deficiência à comunidade, 
ao mercado de trabalho e, dar suporte emocional aos pais, contribuindo para o 
manejo adequado e para que as relações inter familiares se dêem de forma 
harmônica e saudável, além de atuar de forma efetiva na defesa de direitos das 
pessoas com deficiência. 

 
Desde a sua fundação, a entidade vem prestando relevantes serviços 

para a comunidade Lajeadense e para outros 10 Municípios do Vale do Taquari. A 
APAE é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua de forma gratuita 
nas áreas da educação, saúde e assistência social para a inclusão de alunos e 
usuários com as mais diversas síndromes, deficiências e limitações. 

 
 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajeado é uma 

entidade de referência no Município, pois presta relevantes serviços, com excelência 
e reconhecimento da comunidade. 

 

  A entidade tem como um de seus objetivos, a busca contínua pela 
qualificação de sua equipe técnica interdisciplinar, por isso, desde o mês de maio de 
2008, vem desenvolvendo atendimentos de Equoterapia, através do Projeto 
Equovita, que acontece todas as quintas-feiras no Parque do Imigrante de Lajeado. 
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  Para qualificar ainda mais o Projeto Equovita, a APAE está projetando 
a construção de seu Centro de Equoterapia no imóvel de sua propriedade localizado 
na Rua José Bonifácio, s/n, Bairro Hidráulica, neste Município. Para que isso seja 
possível, a entidade solicitou ao Município a realização dos serviços de limpeza, 
escavação, espalhamento e transporte de material no imóvel onde será construído o 
Centro de Equoterapia. 
 

Desde já, esclarecemos que a entidade indicará o imóvel particular 
localizado no perímetro urbano do Município, de onde será retirado o material a ser 
transportado pelo ente público para o imóvel de sua propriedade. Destacamos, que 
a APAE possui autorização da Secretaria do Meio Ambiente, conforme consta na 
anexa “Autorização nº 039-01/2017 – SEMA”, para movimentar o solo do imóvel 
onde será construído o Centro de Equoterapia. 

 

Conforme consta na Planilha Orçamentária anexa, para que o 
Município possa auxiliar a entidade, será necessário realizar a limpeza, escavação, 
espalhamento e transporte de 1.250 m³ de terra para o imóvel da APAE. Para isto, 
serão necessárias até 15 (quinze) horas-máquina de trator de esteira e até 130 
(cento e trinta) horas com caminhão basculante, o que custará aos cofres municipais 
cerca de R$ 12.085,50 (doze mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). 

 
Como se vislumbra, o pedido da APAE merece ser atendido pelo 

Município, pois há grande interesse público na construção do Centro de Equoteria. 
Ademais, a prestação dos serviços realizada para a entidade, retornará à 
comunidade Lajeadense, com os relevantes serviços desenvolvidos pela APAE. 

 

Assim, para que o Município possa realizar os serviços de limpeza, 
escavação, espalhamento e transporte de material no imóvel particular de 
propriedade da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajeado - APAE, 
solicitamos a análise e aprovação do anexo projeto de Lei, em regime de urgência, 
conforme dispõe o artigo 89 da Lei Orgânica do Município. 

 
  

LAJEADO, 18 DE ABRIL DE 2018. 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 


