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PROJETO DE LEI Nº 11/2022, DE 01 DE ABRIL DE 2022 

 

Autoriza o Executivo Municipal a Firmar Convênio 

com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

através da Secretaria Estadual de Articulação e Apoio 

aos Municípios – SAAM e dá outras providências. 

 

   VANTUIR DUTRA, Prefeito Municipal de Santo Expedito do Sul, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica do 

Município, 

    Faço saber, em cumprimento ao disposto na Legislação em vigor, que 

enviou para a apreciação do Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de Lei: 

  Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Firmar Convênio 

com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de 

Articulação e Apoio aos Municípios – SAAM. 

  Art.2º - Os objetivos da presente Lei, ficam incluídos na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias no exercício de 2022 e no Plano Plurianual de Investimento a vigor. 

  Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO DO SUL/RS, EM 01 DE 

ABRIL DE 2022. 

 

 

VANTUIR DUTRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registre-se 

Publique-se 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

    Senhor Presidente, 

    Senhoras Vereadoras,  

    Senhores Vereadores: 

  Apraz-me cumprimentá-los e na oportunidade passar a esta Colenda 

Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, que trata sobre A Assinatura de Convênio com 

o Governo do Estado do RS, através da Secretaria Estadual de Articulação e Apoio aos 

Municípios - SAAM. 

     O Convênio a ser assinado prevê a participação do município no 

Programa PAVIMENTA, criado pelo Decreto Estadual 55951 (anexo) 

   Como é do conhecimento de todos, a Administração Municipal está 

imbuída em prover a infraestrutura viária no município, especialmente a pavimentação. 

   É de interesse desta administração e da comunidade local que 

tenhamos cada vez mais condições da habitualidade o que a pavimentação se traduz, 

para nossa comunidade, melhores condições de vida e saúde. 

   Assim, nobres Edis, permito-me deixar o assunto à análise de 

Vossas Excelências, esperando que pela necessidade já comprovada, mereça dessa 

Egrégia casa a unânime aprovação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO DO SUL, 

01 DE ABRIL DE 2022. 

 

VANTUIR DUTRA 

PREFEITO MUNICIPAL. 
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TRANSCRIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL  

Nº 55951 DE 21/06/2021 
 

O Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, 
incisos II e VII, da Constituição do Estado, 

Decreta: 

Art. 1º Institui o Programa Pavimenta com vistas à melhoria das condições de infraestrutura urbana, 
rodoviária e rural no Estado, mediante a conjugação de esforços entre o Estado do Rio Grande do Sul 
e Municípios situados no seu território. 

Parágrafo único. O Programa Pavimenta é instituído em face da necessidade de fomentar as relações 
entre o Estado e os Municípios para incrementar a infraestrutura urbana, rodoviária e rural nos 
municípios gaúchos, incluindo obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização, bem 
como em razão da relevância destas obras de infraestrutura para a segurança e a economia do 
Estado e de seus municípios, fomentando a cultura e o turismo, aprimorando as condições para 
escoamento de produção, e por consequência, melhorando a qualidade de vida das pessoas 
alcançadas pelo Programa. 

Art. 2º O Programa Pavimenta tem por finalidades: 

I - prestar apoio aos municípios para o desenvolvimento de projetos de engenharia de infraestrutura 
urbana, rodoviária e rural, mediante a celebração de Termo de Cooperação com o Estado; 

II - analisar a viabilidade técnica dos projetos de engenharia de infraestrutura urbana, rodoviária e 
rural apresentados pelos municípios e celebrar Convênios com esses para a realização de 
investimentos nas obras aprovadas e selecionadas. 

Art. 3º A celebração de Termo de Cooperação ou de Convênio será precedida de chamamento 
público para a aprovação e a seleção dos projetos apresentados pelos municípios, mediante 
manifestação de interesse de adesão, observados os critérios objetivos a serem definidos em edital. 

§ 1º Para fins de celebração de Termo de Cooperação, o Edital de Chamamento Público indicará: 

I - os requisitos de habilitação; 

II - as condições de participação no Programa; 

III - as atividades de apoio técnico a serem prestadas aos municípios; 

IV - sendo o caso, as contrapartidas exigidas dos municípios; 

V - os documentos que devem instruir o pedido e a forma de apresentação pelos municípios; 

VI - os critérios objetivos de análise e seleção das propostas; 

VII - a forma e os prazos para a apresentação das propostas pelos interessados, bem como de 
recurso ou de pedido de reconsideração em face da decisão que rejeitar o projeto; e 

VIII - a minuta do instrumento a ser celebrado. 

§ 2º Para fins de celebração de Convênio, o Edital de Chamamento Público indicará: 
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I - os requisitos de habilitação; 

II - as condições de participação no programa; 

III - o montante que será considerado como limite individual de cada projeto; 

IV - as contrapartidas a serem prestadas pelos municípios, que poderão ser fixadas em recursos 
financeiros, bens ou serviços de valor economicamente mensurável, observado o percentual mínimo 
fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

V - os documentos que devem instruir o pedido e a forma de sua apresentação pelos municípios; 

VI - os critérios objetivos de análise e de seleção das propostas; 

VII - os prazos de análise técnica das propostas; 

VIII - a forma e os prazos para a apresentação das propostas pelos interessados, bem como de 
recurso ou de pedido de reconsideração em face da decisão que rejeitar o projeto; e 

IX - a minuta do instrumento a ser celebrado. 

§ 3º Nas hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, a habilitação dos municípios dependerá do 
cumprimento dos seguintes requisitos mínimos: 

I - regular e eficaz aplicação, no exercício anterior, do mínimo constitucional em ações e serviços 
públicos de saúde e na manutenção e no desenvolvimento do ensino; 

II - regular prestação de contas relativa a convênio em execução ou já executado; 

III - instituição e arrecadação dos tributos de sua competência, previstos na Constituição Federal; e 

IV - adimplência com os órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Estado, segundo o 
disposto na Lei nº 10.697 , de 12 de janeiro de 1996, que autoriza a criação do Cadastro Informativo - 
CADIN/RS das pendências perante órgãos e entidades da administração pública estadual. 

Art. 4º Os projetos apresentados serão avaliados por Comissão Especial Permanente criada no 
âmbito da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, que se manifestará a respeito da 
viabilidade técnica das propostas. 

§ 1º A Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios atuará como órgão de coordenação do 
Programa Pavimenta e presidirá a Comissão Especial Permanente de que trata o "caput" deste artigo. 

§ 2º A Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios poderá celebrar instrumentos de cooperação 
com outros órgãos da administração pública, universidades e entidades representativas de categorias 
profissionais para atuar em colaboração e apoio técnico ao programa. 

§ 3º A Secretaria de Logística e Transportes poderá atuar no Programa de forma supletiva, em 
colaboração com a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, em conformidade com as 
competências previstas na Lei nº 14.733, de 15 de setembro de 2015. 

Art. 5º Compete ao Secretário de Estado de Articulação e Apoio aos Municípios a designação formal 
da Comissão Especial Permanente, bem como a avaliação final de mérito das propostas 
consideradas viáveis do ponto de vista técnico. 

Parágrafo único. A Comissão Especial Permanente contará, entre os seus membros, com 
representante que tenha formação técnica suficiente para a análise dos projetos apresentados. 
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Art. 6º A publicação do Edital de Chamamento Público, bem como o parecer técnico favorável da 
Comissão Especial Permanente, não obrigam o Estado e os municípios a formalizarem a parceria, 
que poderá não ser efetivada por conveniência administrativa ou por insuficiência financeira, sem 
gerar direito a indenização. 

Parágrafo único. Para a deliberação pelo Estado a respeito da formalização de que trata o "caput" 
deste artigo poderão ser considerados os seguintes critérios: 

I - município pertencente a abrangência territorial de Conselho Regional de Desenvolvimento - 
COREDE, de que trata o Decreto nº 54.572, de 14 de abril de 2019 ainda não contemplada pelo 
Programa Pavimenta; 

II - município com menor Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE; ou 

III - projeção de impacto do projeto no desenvolvimento ou fomento econômico, social, urbanístico ou 
ambiental. 

Art. 7º Os dados relacionados ao programa, incluindo os editais lançados e os Termos de 
Cooperação e Convênio firmados, deverão ser amplamente divulgados no sítio eletrônico da 
Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios. 

Art. 8º Os atos previstos neste Decreto e no Edital de Chamamento deverão ser realizados 
exclusivamente com as estruturas administrativas existentes, sem a criação ou a ampliação de 
despesas. 

Parágrafo único. Nos casos de aplicação do § 2º do artigo 3º deste Decreto, cada Convênio deverá 
conter a indicação expressa da dotação orçamentária para o custeio das despesas a cargo do 
Estado, em conformidade com a previsão orçamentária vigente ao tempo do ato. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 21 de junho de 2021. 

EDUARDO LEITE, Governador do Estado. 

Registre-se e publique-se. 

ARTUR DE LEMOS JÚNIOR 

Secretário-Chefe da Casa Civil. 
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