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PROJETO DE LEI Nº 067, DE 03 DE JUNHO DE 2022. 
 
 

Autoriza a concessão, pelo Poder 
Executivo, de serviço público 
consistente na implantação, execução 
e operacionalização de central de 
tratamento de resíduos sólidos, e 
autoriza a concessão de direito real 
de uso de imóveis de propriedade do  
Município. 

 
 

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 conceder serviço público, de 

forma onerosa, consistente na implantação, execução e operacionalização de 
central de tratamento de resíduos sólidos, pelo prazo de 10 anos, prorrogável uma 
vez, por igual período.  

 
Parágrafo único. O Município se resguarda o direito de, em havendo 

interesse justificado e relevante, ou sendo ignorada a finalidade desta concessão, 
demonstrados, em qualquer dos casos, a partir de processo próprio em que seja 
garantido o contraditório e a ampla defesa, revogá-la a qualquer tempo. 

 
Art. 2º A formalização do negócio de que trata o artigo anterior deve ser 

objeto de contrato de concessão.  
 
Parágrafo único. O contrato referido no caput submete-se às regras 

estabelecidas do edital da concorrência. 
 
Art. 3º Para a execução do serviço mencionado no art. 1º, fica autorizada 

a concessão, pelo Poder Executivo, do direito real de uso dos imóveis onde situa-se 
e os destinados à ampliação do Aterro Sanitário Municipal, a seguir descritos: 

 
MATRÍCULA 30.846 

I – uma área de terras com a superfície de 79.750,00m² (setenta e nove 
mil, setecentos e cinquenta metros quadrados), localizada em Conventos, Município 
de Lajeado-RS, com as seguintes dimensões: ao NORTE, na extensão de 113,00 
metros com área remanescente de propriedade de Olinto Schmatz, Paulo Gunther 
Koch e Paulo Germano Becker; ao SUL, na extensão de 113,00 metros com o 
Travessão Geral da Picada Moinhos; ao LESTE, na extensão de 705,66 metros com 
propriedade de Irio Schmitt e ao OESTE, na extensão de 705,85 metros com 
propriedade de Valdir Scherer. 

 
MATRÍCULA 50.917 

II – uma área de terras rural com a superfície de 52.315,26m² (cinquenta 
e dois mil, trezentos e quinze metros e vinte e seis decímetros quadrados), sem 
edificações, situada na Estrada Municipal (Travessão São Bento), em São Bento, 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

__________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Rua Júlio May, nº 242 – Bairro Centro – CEP 95.900-178 

E-mail: sead.legislacao@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1013 

Lajeado(RS), distante 99,00 metros da esquina com a Rua Sem Nome, com as 
seguintes dimensões e confrontações: ao SUL, confronta-se com eixo da Estrada 
Municipal (Travessão São Bento), na extensão de 128,40 metros, seguindo no 
sentido horário, forma ângulo interno de 90º42’, rumo Sul-Norte; confronta-se ao 
OESTE, na extensão de 405,07 metros, com propriedade do Município de Lajeado; 
a seguir, forma ângulo interno de 89º26’ rumo Oeste-Leste; confronta-se ao NORTE 
com propriedade de Irio Schmitt e propriedade de Rodolfo Bischoff, na extensão de 
130,69 metros; a seguir, forma ângulo interno de 90º11’, rumo Norte-Sul; confronta-
se ao LESTE, na extensão de 405,02 metros com propriedade de Ivo Müller, 
encontrando o ponto inicial, onde forma ângulo interno de 89º41’. 

 
MATRÍCULA 93.605 

III – um terreno urbano com superfície de 9.854,85m² (nove mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), 
sem edificações, localizado nesta Cidade, Bairro Conventos, na Avenida Benjamin 
Constant, esquina com a Rua Sem Denominação, com as seguintes dimensões e 
confrontações: ao SUL, na extensão de 54,30 metros confronta-se com Av. Benjamin 
Constant, segue no sentido anti-horário, formando ângulo interno de 90º00´00´´, ao 
LESTE, na extensão de 217,00 metros, confronta-se com o imóvel matriculado sob o 
nº 30.846, parcialmente ocupada pela Rua Sem Denominação; a seguir forma 
ângulo interno de 42º09´05´´, ao NOROESTE, na extensão de 55,94 metros, 
confronta-se com a sanga; a seguir forma ângulo interno de 160º26´13´´, ao OESTE, 
na extensão de 125,00 metros, confronta-se com o imóvel de  propriedade de Pedro 
Elmo Gattermann, encontrando o ponto inicial onde forma ângulo interno de 
90º00´00´´. 

 
MATRÍCULA 93.606 

IV – um terreno urbano com superfície de 17.666,27m² (dezesset mil, 
seiscentos e sessenta e seis metros e vinte sete decímetros quadrados), sem 
edificações, nesta Cidade, Bairro Conventos, na Rua Sem Denominação, distante 
218,49 metros da esquina com o eixo da Av. Benjamin Constant, com as seguintes 
dimensões e confrontações: ao LESTE, na extensão de 290,34 metros confronta-se 
com o imóvel matriculado sob nº 30.846, parcialmente ocupada pela Rua Sem 
Denominação; a seguir forma ângulo interno de 90º00´00´´, ao NORTE, na extensão 
de 54,30 metros, confronta-se com o imóvel matriculado sob nº 10.412; a seguir 
forma ângulo interno de 90º00´00´´, ao OESTE, na extensão de 380,84 metros 
confronta-se com imóvel de propriedade de Pedro Elmo Gattermann; a seguir forma 
ângulo interno de 19º33´47´´, ao SUDESTE, na extensão de 53,29 metros, 
confronta-se com a sanga; a seguir forma ângulo interno de 202º35´18´´, ao 
SUDESTE, na extensão de 54,31 metros, confronta-se com sanga, encontrando o 
ponto inicial onde forma ângulo interno de 137º50´55´´. 

 
Art. 4º Fica vedado ao concessionário: 
 
I – alienar o imóvel e gravar com ônus real de garantia;  
 
II – dar destinação diversa da prevista no plano de negócio original, à 

imóvel concedido por meio desta lei.  
 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

__________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Rua Júlio May, nº 242 – Bairro Centro – CEP 95.900-178 

E-mail: sead.legislacao@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1013 

Parágrafo único. Ficam a cargo do concessionário o pagamento de todas 
e quaisquer despesas:  

 
I – com impostos, taxas, tarifas incidentes sobre imóvel objeto da 

presente autorização;  
 
II – com direitos e encargos trabalhistas e previdenciários;  
 
III – de água, luz, telefone, internet e outras oriundas da implantação e 

funcionamento da empresa concessionária. 
 
Art. 5º Os encargos e obrigações relativos à doação ou concessão de 

direito real de uso serão objeto de contrato, do qual deverá constar, 
obrigatoriamente, cláusulas de reversibilidade das áreas concedidas e das 
benfeitorias nelas construídas, caso não sejam utilizadas para os fins previstos na 
lei. 

 
Art. 6º Reverterá ao Poder Público Municipal a área concedida quando 

não utilizada na finalidade prevista no projeto original, sem ônus para o Município, e 
as benfeitorias não removíveis serão incorporadas ao patrimônio público municipal.  

 
Art. 7º A concessão de que trata a presente Lei fica condicionada a 

observância de todas as leis, normas e regras ambientais, de saúde pública, higiene, 
segurança do trabalho e obtenção de licença perante os órgãos competentes.  

 
§1º O não comprimento da exigência deste artigo revogará, de imediato, a 

concessão de que trata esta Lei, sem qualquer indenização ao concessionário. 
 
§2º O Município, anualmente, verificará o comprimento dos objetivos da 

concessão, do cumprimento das cláusulas do contrato e normas ambientais e de 
saúde pública, podendo proceder na forma do parágrafo anterior caso a finalidade 
não seja cumprida.  

 
Art. 8º O concessionário fica autorizado a firmar parcerias, convênios e/ou 

contratos com outras empresas, associações e/ou instituições de ensino, públicas ou 
privadas, para execução dos objetivos desta autorização, desde que sem ônus para 
o município.  

 
Art. 9º As despesas decorrentes da execução da presente lei, tais como 

as provenientes da adequação do imóvel a finalidade pactuada, operação e 
manutenção do aterro sanitário ficarão a cargo do concessionário.  

 
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

quaisquer disposições em contrário. 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 067/2022 
     Expediente: 10789/2022 

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

autoriza a concessão, pelo Poder Executivo, de serviço consistente na implantação, 
execução e operacionalização de central de tratamento de resíduos sólidos, e 
autoriza a concessão de direito real de uso de imóveis de propriedade do Município. 

Cabe ressaltar que tal medida é necessária para a efetiva conclusão do 
Processo de Manifestação de Interesse n° 01/2017, antes da submissão do 
procedimento à análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 
atendendo aos dispositivos da Resolução n° 1.111/2019 do TCE/RS. 

Além disso, cabe destacar que o projeto de lei ora apresentado atende às 
disposições da Lei Orgânica do Município, uma vez que está consonância com o art. 
28, VII e VIII da mencionada norma. 

Outro ponto abordado neste projeto de lei de concessão, envolve a 
consequente e necessária concessão de direito real de uso dos imóveis afetos ao 
Aterro Sanitário. Ressalta-se que a efetivação das soluções propostas depende do 
aproveitamento de construções já existentes, bem como a implantação de outras 
estruturas, todas inseridas no projeto vencedor do PMI 01/2017. 

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da 
proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, conforme dispõe o Art. 41 da 
Lei Orgânica Municipal. 

Atenciosamente, 

 
LAJEADO, 03 DE JUNHO DE 2022. 

 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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