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PROJETO DE LEI Nº 069, DE 25 DE MAIO DE 2018. 
 
 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a realizar obra de reforma da calçada de 
passeio da Rua Júlio de Castilhos. 

 
 

                                 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 realizar a obra de reforma da 
calçada de passeio da Rua Júlio de Castilhos, no trecho compreendido entre a Rua 
Marechal Deodoro e a Avenida Senador Alberto Pasqualini, para substituição e 
conserto das pedras, com utilização de argamassa colante e mão-de-obra de 
pedreiro e ajudante de pedreiro, com a utilização de até 200m² (duzentos metros 
quadrados) de pedra. 

 
Parágrafo único. As despesas com o material necessário para a reforma e 

mão-de-obra custarão ao Município a importância de até R$ 9.181,00 (nove mil, 
cento e oitenta e um reais). 

 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
 
07.01 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
26.782.0011.2022 – Conservação e Manutenção de Vias Urbanas e Rurais 
3.3.90.30 – Material de Consumo (165) 
3.3.90.39 – Outro Serviços de Terceiros – PJ (167) 

 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 069/2018. 

             Expediente: 27611/2017. 
 

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

autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar obra de reforma da calçada de 
passeio da Rua Júlio de Castilhos, no trecho compreendido entre a Rua Marechal 
Deodoro e a Avenida Senador Alberto Pasqualini, para a substituição e o conserto 
das pedras, com utilização de argamassa colante e mão-de-obra de pedreiro e 
ajudante de pedreiro, com a utilização de até 200 m² (duzentos metros quadrados) 
de pedra. 

Após realizar vistorias, a Secretaria de Obras do Município verificou a 
necessidade de substituição e o conserto de pedras da calçada de passeio da Rua 
Júlio de Castilhos. A obra de reforma foi orçada em R$ 9.181,00 (nove mil, cento e 
oitenta e um reais) pela Secretaria de Planejamento do Município, conforme planilha 
orçamentária anexa. 

A reforma da calçada de passeio ocorrerá em ambos os lados da Rua 
Júlio de Castilhos, no trecho citado, sendo realizada a substituição das pedras 
quebradas por novas, ao passo que as pedras soltas serão coladas com argamassa 
colante. Importante destacar, que a mão-de-obra será realizada por servidores 
efetivos do Município e os 200m² de pedras estão disponíveis entre os materiais 
rotineiramente utilizados pela Secretaria de Obras. 

A Rua Júlio de Castilhos é a principal via pública do Município e nela 
transitam milhares de cidadãos diariamente. Com a proximidade do inverno e o 
maior nível de precipitação, urge o conserto da calçada de passeio dessa via 
pública, para que nossos munícipes possam trafegar com tranquilidade. Desde já, 
destacamos que a reforma evitará que os transeuntes se acidentem nos locais 
danificados e que se molhem nas poças d’água formadas em decorrência das 
pedras soltas. 

No ano de 2011, foi aprovada a Lei Municipal nº 8660, de 20 de julho de 
2011, que “autorizou o Poder Executivo a participar, na proporção de 50%, em obras 
de reforma da calçada de passeio da Rua Júlio de Castilhos”. Em razão desta lei, foi 
possível reformar uma extensão de 1000 (mil) metros de comprimento da calçada de 
passeio da Rua Júlio de Castilhos. 

Assim, passados mais de 07 anos, a calçada de passeio da Rua Júlio de 
Castilhos, necessita reformas urgentes. Para que o Município possa realizar a 
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reforma dos trechos danificados da calçada de passeio da Rua Júlio de Castilhos, 
solicitamos que o projeto de lei seja analisado e aprovado por esta Casa, em regime 
de urgência, conforme disciplina o art. 89 da Lei Orgânica do Município. 

Atenciosamente, 

 

LAJEADO, 25 DE MAIO DE 2018. 
 
 
 

MARCELO CAUMO, 
PREFEITO 

 



 

 

 
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 

 


