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PROJETO DE LEI Nº 081, DE 25 DE JUNHO DE 2018. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
realizar serviços de demolição, limpeza e 
transporte de material em imóvel particular. 
 
 

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 realizar serviços de horas 

máquina para demolição de construção antiga, limpeza e terraplenagem do terreno e 
transporte do material de demolição com caminhão caçamba no imóvel matriculado 
sob nº 36.174, localizado na Rua Edwino Henrique Becker, 85, Bairro Universitário, 
onde situa-se a Comunidade Católica São José Operário. 

 
§1º Os serviços descritos no caput deste artigo, destinam-se à preparação 

do terreno para construção das futuras instalações do salão paroquial da 
Comunidade Católica São José Operário do Bairro Universitário. 

 
§2º Os serviços de demolição, limpeza e terraplenagem no imóvel serão 

realizados pelo Município até o limite de 20 (vinte) horas máquina com escavadeira 
hidráulica. 

 
§3º O serviço de transporte de material de demolição serão realizados 

pelo Município até o limite de 30 (trinta) horas com caminhão caçamba truck. 
 
§4º Os serviços realizados pelo Município no imóvel terão o custo 

aproximado de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), conforme 
Planilha Orçamentária anexa. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações 

da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 081/2018 
            Expediente: 5017/2018 

 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 
 
Encaminhamos para apreciação dessa Câmara de Vereadores presente 

Projeto de Lei que autoriza o Município a realizar serviços de horas máquina para 
demolição de construção antiga, limpeza e terraplenagem do terreno e transporte do 
material de demolição com caminhão caçamba no imóvel matriculado sob nº 36.174, 
localizado na Rua Edwino Henrique Becker, 85, Bairro Universitário, onde situa-se a 
Comunidade Católica São José Operário. 

 

O imóvel de propriedade da Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul é 
ocupado pela Comunidade Católica São José Operário, do Bairro Universitário, onde 
está localizada a Igreja e o salão da comunidade. 

 
Como a comunidade deseja demolir o salão antigo e construir um espaço 

novo, é necessário o auxílio do poder público através da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos para demolição da estrutura atual e preparação do terreno para as 
novas instalações. 

 
Conforme consta na Planilha Orçamentária anexa, para que o Município 

possa auxiliar a comunidade, será necessário realizar demolição de construção 
antiga, limpeza e terraplenagem do terreno e transporte do material de demolição 
com caminhão caçamba. Para isto, serão necessárias até 20 (vinte) horas-máquina 
de escavadeira e até 30 (trinta) horas com caminhão caçamba truck, o que custará 
aos cofres municipais cerca de R$ 5.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). 

 
Como se vislumbra, o pedido da comunidade merece ser atendido pelo 

Município, pois há grande interesse público na construção do novo salão da 
comunidade, que possibilitará a realização de diversos eventos para integração de 
todos os munícipes da região. 

 

Assim, para que o Município possa realizar os serviços de horas máquina 
para demolição de construção antiga, limpeza e terraplenagem do terreno e 
transporte do material de demolição no imóvel particular utilizado pela Comunidade 
Católica São José Operário, do Bairro Universitário, solicitamos a análise e 
aprovação do anexo projeto de Lei, em regime de urgência, conforme dispõe o artigo 
89 da Lei Orgânica do Município. 

 
LAJEADO, 25 DE JUNHO DE 2018. 

 
 

MARCELO CAUMO, 
PREFEITO 
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