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PROJETO DE LEI Nº 132-03/2015 
  

Autoriza a execução de serviços de calçamento 
por terceiros na Rua José Leopoldo Keller, 
localizada no Bairro das Indústrias, neste 
Município de Estrela. 

 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a permitir a execução de pavimentação asfáltica, 
observando os critérios determinados pelo Executivo, por empresa legalmente constituída, de 
imóveis situados na Rua José Leopoldo Keller, Bairro das Indústrias, numa área total de 
1.422,11m², conforme projeto específico. 
 

Art. 2º Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear os valores relativos às obras de 
calçamento na Rua José Leopoldo Keller, localizada no Bairro das Indústrias, neste Município 
Estrela. 
 

Art. 3º O valor relativo à obra de calçamento será repassado diretamente à empresa 
executora da obra, em parcela única, mediante apresentação da documentação necessária, 
em conformidade com o constante no Processo Administrativo nº 1767/2011. 
 

Art. 4º As despesas originárias do presente Projeto de Lei serão suportadas pela 
seguinte dotação orçamentária. 
Orgao .......: 10  SECR MUN PLANEJAMENTO E DESENV ECONOMICO 
Unidade .....:  03  FUNDO MUN PAVIM. INFRAESTRUTURA 
15.451.1021.2164      F.M. PAVIMENTAÇÃO/MELHORIAS E INFRAEST VIAS URBA 
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                                           10054 
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                                           10055 
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES                                                                           10058 
 

Art. 5º As demais disposições para a execução dos serviços de calçamento, 
autorizados pela presente Lei, seguirão os preceitos da Lei Municipal nº 4.167, de 22 de 
dezembro de 2005. 
  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 31 de julho de 2015. 
 

 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 

            Visto da Assessoria Jurídica 
 

______________________ 
 

Data:  _____/_____/20____ 
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Estrela, 31 de julho de 2015. 
  
 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 132-03/2015 
  

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos apresentar o Projeto de 

Lei nº 132-03/2015, originário do Processo Administrativo no 1767/2011, que autoriza o Poder 
xecutivo a permitir e custear a execução de pavimentação asfáltica, por empresa legalmente 
constituída, de imóveis situados na Rua José Leopoldo Keller, Bairro das Indústrias, neste 
Município de Estrela. 

A presente proposta tem por objetivo autorizar a pavimentação da 
Rua José Leopoldo Keller, situada no Bairro das Indústrias, proporcionando melhorias em 
uma via em que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico constatou a situação precária. 

A permissão que visa autorizar esta Lei acarretará à empresa 
contratada toda execução da obra, que deverá ser executada observados os critérios 
determinados pelo Executivo 

Igualmente, este Projeto autoriza o Município a custear os valores 
relativos ao calçamento, acarretando ao Município o valor estimado de R$ 132.967,81 (cento 
e trinta e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). 

Informamos que os serviços de pavimentação serão licitados, 
com isso, não temos como informar o valor correto da obra, apenas um valor estimado para 
fins de realização do Processo Licitatório. 

Esclarecemos que o valor referente ao pagamento das cotas 
destes imóveis será ressarcido ao Município por intermédio da instituição da tributação de 
Contribuição de Melhoria dos lotes que receberam a melhoria, conforme projeto que será 
encaminhado ao Legislativo. 

Deste modo, tendo em vista a importância do presente Projeto de 
Lei ao desenvolvimento do Município de Estrela, aguardamos emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


