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PROJETO DE LEI Nº 060, DE 19 DE MAIO DE 2022. 

 
 
 

Autoriza o Município de Lajeado a 
contratar, custear e doar ao Estado 
do Rio Grande do Sul o projeto 
executivo da edificação da Central de 
Polícia.  
 
 

 

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 contratar, custear e doar ao 
Estado do Rio Grande do Sul, com sede administrativa na Praça Marechal Deodoro, 
s/n., Porto Alegre/RS, inscrito no CNPJ sob nº 87.934.675/0001-96, o projeto 
executivo da edificação da Central de Polícia de Lajeado. 

 
Art. 2º O projeto executivo da edificação compreende o projeto 

arquitetônico, estrutural, elétrico, cabeamento, hidráulico, hidrossanitário, PPCI, 
climatização, SPDA, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro. 

 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de todas 

as taxas e emolumentos atinentes ao projeto executivo da edificação. 
 
Art. 4º A Central de Polícia será edificada no imóvel doado ao Estado do 

Rio Grande do Sul, por meio da Lei Municipal nº 11.335/2022. 
 
Art. 5º As especificações da doação do projeto executivo da edificação, 

constarão em instrumento próprio. 
 

Art. 6º As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pela doadora 
e correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 060/2022 
               Expediente: 28993/2021 

 
 
SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORES VEREADORES. 
 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei que 
autoriza o Poder Executivo a contratar, custear e doar ao Estado do Rio Grande do 
Sul, com sede administrativa na Praça Marechal Deodoro, s/n., Porto Alegre/RS, 
inscrito no CNPJ sob nº 87.934.675/0001-96, o projeto executivo da edificação da 
nova Central de Polícia de Lajeado. 

O projeto executivo da edificação compreende o projeto arquitetônico, 
estrutural, elétrico, cabeamento, hidráulico, hidrossanitário, PPCI, climatização, 
SPDA, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.  

Como é do conhecimento dos Nobres Edis, o Município de Lajeado doou 
ao Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Lei Municipal nº 11.335/2022, o imóvel 
em que será edificada a nova Central de Polícia de Lajeado. Para que a construção 
possa ser viabilizada, imprescindível que o Município de Lajeado também efetue a 
doação do projeto da edificação. 

Os referidos projetos constituem etapa preparatória para a realização do 
procedimento licitatório necessário para a contratação da obra, que ficará a cargo do 
Estado do Rio Grande do sul.  

A construção da nova Central de Polícia de Lajeado está lastreada no 
interesse público, portanto, fundamental que o Município de Lajeado auxilie com o 
fornecimento do projeto executivo da edificação da obra. Além disso, reiteram-se as 
justificativas constantes do PL 026/2022, que foi aprovado por esta Casa. 

Diante dos argumentos expostos e com o intuito de contribuir para que 
seja construído um local adequado para abrigar todas as Delegacias de Polícia 
instaladas em Lajeado e, consequentemente, propiciar atendimento digno e eficiente 
à população, solicitamos apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime 
de urgência, conforme disposto no Art. 41 da Lei Orgânica Municipal.  

 
LAJEADO, 19 DE MAIO DE 2022. 

 

 
MARCELO CAUMO 

PREFEITO 
 

 

 

 

 

 


