
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

PROJETO DE LEI Nº 074-01/2021 
  

Autoriza o Município de Estrela a aderir ao 
Programa PAVIMENTA, instituído pelo 
Estado do Rio Grande do Sul, através da 
Lei n.º 55.951/2021, de 21 de junho de 
2021, através do Edital PP/RS Nº 
001/202/SAAM, e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica autorizado o Município de Estrela a aderir ao Programa 

PAVIMENTA, instituído pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei n.º 
55.951/2021, de 21 de junho de 2021, através do Edital PP/RS Nº 001/202/SAAM, a 
participar do Edital, para receber recursos financeiros para a pavimentação de ruas no 
município de Estrela.  

 
Art. 2º  O Programa PAVIMENTA do Estado do Rio Grande do Sul tem como 

objetivo realizar as análises técnicas para futuras parcerias entre o Estado e os 
Municípios para a realização de determinadas obras de infraestrutura, por meio da 
pavimentação de qualidade, seja de pedras irregulares, seja asfáltica, proporcionando 
níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia na circulação e no transporte 
de mercadorias e pessoas, inclusive no acesso a serviços públicos.   

 
Art. 3º O Programa PAVIMENTA tem como objeto a avaliação e habilitação de 

projetos de municípios que visem viabilizar a infraestrutura rodoviária em seus 
territórios, incluindo obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização e 
acessibilidade, para posterior deliberação e celebração de TERMO DE CONVÊNIO. 

 
Parágrafo único.  O município de Estrela, se enquadrará no Eixo B: análise da 

viabilidade técnica dos projetos de engenharia apresentados pelos municípios para 
futura deliberação e celebração de Termo de Convênio para realizar investimentos em 
obras de infraestrutura conforme o Edital PP/RS Nº 001/2020/SAAM.  

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações 

orçamentárias próprias. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo regulamentada 

por Decreto no que couber. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 14 de julho de 2021. 

 

 

 

 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 

_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 

 
Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
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Estrela, 14 de julho de 2021. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 074-01/2021 
 
 
 
 
 

Senhor Presidente e 

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

Projeto de Lei nº 074-01/2021, que autoriza o Município de Estrela a aderir ao 
Programa PAVIMENTA, instituído pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei 
n.º 55.951/2021, de 21 de junho de 2021, através do Edital PP/RS Nº 001/202/SAAM, 
e dá outras providências. 

O presente projeto tem por objetivo autorizar o Município 
de Estrela a aderir ao Programa PAVIMENTA, para receber recursos financeiros para 
a pavimentação de ruas no município de Estrela. 

O Programa PAVIMENTA permitirá a realização de obras 
de infraestrutura, por meio da pavimentação de qualidade, seja de pedras irregulares, 
seja asfáltica, proporcionando níveis satisfatórios de segurança, velocidade e 
economia na circulação e no transporte de mercadorias e pessoas, inclusive no 
acesso a serviços públicos 

Assim, o objetivo é melhorar a infraestrutura viária do 
nosso município para acelerar o crescimento econômico e melhorar a qualidade da 
prestação de serviços à população. 

Diante do exposto e na certeza da análise favorável dos 
Senhores Vereadores, solicitamos aprovação deste Projeto de Lei. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 

 
 
 

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


