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PROJETO DE LEI Nº 241-01/2013 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
6.146, de 01 de outubro de 2013, que cria o 
Fundo Municipal de Pavimentação e 
Infraestrutura e dá outras providências. 

 
Art. 1º  Acrescenta os incisos IX e X ao art. 2º da Lei Municipal nº 6.146, de 01 

de outubro de 2013, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
 “IX      recuperação e reforma de vias públicas; 

X        pagamento de empréstimos/financiamentos destinados exclusivamente a 
pavimentações ou melhorias de vias públicas.” 

 
Art. 2º Altera o inciso segundo do art. 3º da Lei Municipal n° 6.146, de 01 de 

outubro de 2013, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
 “II. recursos oriundos de contribuições de melhoria, inclusive dívida ativa, 
multas e juros;” 
 

Art. 3º  Altera o art. 5º da Lei Municipal n° 6.146, de 01 de outubro de 2013, o 
qual passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 5º Compete ao Prefeito ou ao Secretário do Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico: 

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.” 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO , em 20 de novembro de 2013. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

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

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 241-01/2013 

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

Projeto de Lei nº 241-01/2013, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.146, de 01 
de outubro de 2013, que cria o Fundo Municipal de Pavimentação e Infraestrutura e dá 
outras providências. 

A presente medida se faz necessária para adequar alguns 
termos da Lei Municipal nº 6.146, de 01 de outubro de 2013, os quais foram apontados 
pela Secretaria da Fazenda ao darmos andamento do processo de criação do Fundo. 

Estamos propondo o acréscimo de dois incisos ao artigo 
segundo, permitindo com isso o uso dos valores do fundo para recuperação e 
reformas de vias públicas, bem como para pagamento de empréstimos/financiamentos 
destinados a pavimentação. 

Além do acréscimo dos incisos acima mencionados, 
propomos a inclusão do inciso segundo do artigo terceiro a seguinte complementação: 
“inclusive dívida ativa, multa e juros”. 

De igual forma, propomos a alteração do artigo quinto, 
incluindo “ou do Secretario do Planejamento e Desenvolvimento Econômico” e 
suprimindo no inciso terceiro do texto “juntamente com o Prefeito Municipal”. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual necessitamos a devida apreciação para que se possa dar prosseguimento nos 
trâmites necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 

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


