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PROJETO DE LEI Nº 182-01/2013 
  

Cria o Fundo Municipal de 
Pavimentação e Infraestrutura e dá 
outras providências. 

  
Art. 1º  Fica criado o Fundo Municipal de Pavimentação e Infraestrutura 

(FUMPAVI), destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de 
projetos de pavimentação e correlatos. 
 

Art. 2º  Os recursos do fundo, em consonância com as diretrizes e normas da 
legislação orçamentária, serão aplicados em: 

I. preparação do leito viário e obras preliminares e complementares à 
pavimentação; 

II. pavimentação de vias públicas com asfalto; 
III. pavimentação de vias públicas com calçamento com pedra irregular; 
IV. pavimentação de vias públicas com blocos de concreto; 
V. pavimentação de vias públicas com outros materiais de engenharia, que 

não os citados anteriormente; 
VI. recuperação e construção de passeios públicos; 
VII. sinalização de trânsito vertical e horizontal; 
VIII. projetos de engenharia para pavimentações. 

 
                 Art. 3º  - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Pavimentação e 
Infraestrutura: 

I. dotações a ele consignadas no orçamento do Município; 
II. recursos oriundos de contribuições de melhoria; 
III. recursos financeiros oriundos do Governo Federal, Estadual e outros 

órgãos públicos, recebidos diretamente ou através de convênios para este fim; 
IV. recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de 

cooperação, recebidos diretamente ou através de convênios; 
V. aporte de capital decorrente da realização de crédito em instituições 

financeiras oficiais, quando previamente autorizadas em lei específica; 
VI. rendimentos obtidos com a aplicação financeira dos recursos do Fundo;  
VII. doações de particulares e/ou de empresas privadas; 
VIII. receitas ou doações provenientes de outras fontes, que não as 

anteriormente especificadas; 
IX. receitas oriundas da cobrança de tributos que tenham como fato gerador 

o benefício decorrente da realização de obras públicas de pavimentação de vias ou 
logradouros urbanos; 

X. receitas arrecadadas de empreiteiras oriundas de multas por não 
execução ou em desacordo com as disposições contratuais, referente a 
pavimentações; 

XI. receitas da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico; 
XII. receitas do Fundo Especial do Petróleo; 

 
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em 

conta especial a ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito.  
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§ 2º Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os 
recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, objetivando o 
aumento das receitas do fundo, cujos resultados a ele reverterão.  
 

§ 3º Os recursos serão destinados, preferencialmente, a projetos que tenham 
como objetivo a pavimentação em bairros, que apresentem maior necessidade de 
investimento em pavimentação e infraestrutura, beneficiando os locais onde se 
localizam escolas e postos de saúde.  
 
 § 4º Serão ainda considerados na definição dos locais a serem pavimentados, 
os seguintes critérios: a densidade demográfica da comunidade e as ruas por onde 
passa o transporte coletivo. 
 
 § 5º Os locais considerados estratégicos pelo município, seja pelo planejamento 
urbano ou ordenamento adequado de fluxo de trânsito e engenharia de tráfego e, 
ainda, em caso de interesse público devidamente justificado, fica o Prefeito autorizado 
a executar os serviços e obras constantes desta lei, sem a consulta dos proprietários 
dos imóveis lindeiros. 
  
 § 6º Para efeito deste artigo, considera-se imóvel lindeiro aquele que venha a 
ser beneficiado diretamente pela execução dos serviços ou de obras preliminares e 
complementares.  
 
 § 7° O custo das obras e serviços previstos nesta lei serão pagos pelos 
proprietários, de acordo com o previsto no Código Tributário Municipal. 
 
 § 8º O pagamento previsto no § 7º deverá retornar para a conta do Fundo 
Municipal de Pavimentação e Infraestrutura. 
 
 Art. 4º  O fundo de que trata esta lei ficará vinculado diretamente à Secretaria do 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLADE.  
 

Art. 5º  - Compete ao Prefeito: 
I. administrar o Fundo Municipal de Pavimentação; 
II. ordenar empenhos e emitir termos de liberação de pagamentos das 

despesas do fundo; 
III. acompanhar e supervisionar convênios e contratos, inclusive de 

empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal. 
 

Art. 6º  O fundo de que trata esta lei terá vigência por tempo ilimitado.  
 

Art. 7º  Os planos de investimentos anuais e plurianuais destinados a absorver 
recursos do fundo devem estar vinculados a projetos específicos e determinados no 
tempo e no espaço, bem como ter orçamento determinado, indicando eventuais 
convênios e/ou financiamentos, se houver.  
 
 Art. 8º  Fica autorizada a transferência dos recursos e dotações orçamentárias 
disponíveis na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dos recursos da 
CIDE e do Fundo Especial do Petróleo. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 
 
 
 
 Art. 9º Esta lei poderá ser regulamentada por Decreto. 
 
 Art. 10.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO , em 19 de setembro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 19 de setembro de 2013. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 182-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 182-01/2013, que cria o Fundo Municipal de Pavimentação e 
Infraestrutura e dá outras providências. 

Considerando o déficit em pavimentação no município, que 
expandiu a área de ocupação nos últimos anos, sem a infra-estrutura adequada; 

Considerando os constantes transtornos com a questão da 
seca, que nos últimos anos foi freqüente, e com esta todos os problemas respiratórios 
resultantes da poeira advinda das vias não pavimentadas; 

Considerando os transtornos de locomoção de veículos e 
pessoas, entupimentos de bueiros, assoreamento dos córregos e a sujeira gerada nas 
vias, sem pavimentação, na época das chuvas; 

Considerando a pavimentação ser a principal demanda dos 
moradores dos bairros e associações de moradores junto a Prefeitura de Estrela; 

Considerando que na proposta em questão os recursos 
serão destinados, com prioridade, a projetos que tenham como objetivo a pavimentação 
em bairros, que apresentem maior necessidade de investimento em pavimentação e infra-
estrutura, beneficiando principalmente as comunidades comprovadamente mais carentes 
do município e que não seriam contempladas com o "calçamento comunitário"; 

Considerando que serão, também, priorizadas as ruas e 
comunidades por onde passa o transporte coletivo, com isso atendendo uma grande 
parcela da população, proporcionando conforto e melhor qualidade de vida; 

Considerando que os locais considerados estratégicos pelo 
município, seja pelo planejamento urbano ou ordenamento adequado de fluxo de trânsito 
e engenharia de tráfego, a sua pavimentação, dará maior fluência e vazão ao trânsito, 
prevenindo e evitando transtornos futuros aos munícipes; 

Propõe-se, através do presente Projeto de Lei, a criação do 
Fundo Municipal de Pavimentação e Infraestrutura, que objetiva de dotar o Município de 
mais uma ferramenta para auxiliar na solução dos problemas de pavimentação no 
Município de Estrela. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo da emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


