
  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
  PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

PROJETO DE LEI Nº ________
LEI Nº________de___de________de 2020.

Dispõe sobre a parceria do Município com a empresa
Santa Catharina Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
para  autorizar  a  realização  de  obra  pública  em
conjunto  e  a  firmatura  do  termo  estabelecendo
obrigações  e  deveres  das  partes  e  dá  outras
providências. 

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a firmar parceria com a
empresa Santa Catharina Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ n°
90.010.158/0001-35,  com sede na Rua 24 de Outubro,  n°  636,  loja  04,  Bairro
Moinhos  de  Vento,  Porto  Alegre/RS,  neste  ato  representada  pelo  seu  sócio
Roberto Santa Catharina Haesbaert, com a finalidade de realizar obra pública no
âmbito territorial do Município, atuando em conjunto e no interessa da comunidade
local e regional. 

Art.  2º.  A obra pública realizada em parceria será a pavimentação
com bloquetos em rua Lateral da Estrada do Mar, trecho entre o Paradouro KM1 e
a rótula da Estrada do Mar com a Avenida Santos Dumont,  com área total  de
2.934,90m². 

§1º A largura da área pavimentada será 8,00 (oito) metros ao longo da extensão,
entre o Paradouro do KM 1 e da Rua Major João Marques; 

§2° Entre a Rua Major João Marques e o trevo da Estrada do Mar com a Avenida
Santos Dumont, com largura de 6,00 (seis) metros. 

Art. 3º. Caberá a cada uma das partes, conforme expresso no Termo
de Parceria:
I – Ao Município caberá:
a) Fornecimento dos bloquetos de concreto, tipo unistein com espessura de 8cm,
posto no local da obra; 

II – A empresa Santa Catharina se obriga:
a)  Fornecimento  de mão de obra  (inclusive  leis  Sociais),  terraplanagem, base,
areia,  meios  fios  de  concreto  e  tudo  o  mais  necessário  para  implantação dos
bloquetos; 
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Art.  4º.  As  despesas decorrentes  desta  Lei  correrão por  dotações
orçamentárias de cada exercício financeiro. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  OSÓRIO,
em_____de___________________de 2020.

Prefeito Municipal
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Projeto  de  Lei  que  ora  submetemos  a  apreciação  dos  Nobres

Vereadores tem por objetivo a autorização legislativa para instituição de parceria

entre o Poder Executivo e o Município de Osório com a finalidade de realizar obra

pública no âmbito territorial do Município, atuando em conjunto e no interessa da

comunidade local e regional. 

A obra  pública  realizada  em  parceria  será  a  pavimentação  com

bloquetos em Rua Lateral da Estrada do Mar, trecho entre o Paradouro KM1 e a

rótula  da  Estrada  do  Mar  com  a  Avenida  Santos  Dumont,  com área  total  de

2.934,90m². 

A  solicitação  também  é  referendada  pelos  moradores  daquela

localidade, conforme abaixo-assinado que acompanha o presente projeto de lei. 

Pelos motivos acima expostos, aguardamos a aprovação do presente

Projeto de Lei, em regime de urgência. 

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL DE  OSÓRIO,  em  02  de
outubro de 2020. 

Eduardo Aluísio Cardoso Abrahão
Prefeito Municipal
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