
 

 

PROJETO DE LEI N.º45  DE 02 DE SETEMBRO DE 2015 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o 

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem – 

DAER para administração da Faixa de Domínio da RS 

149 – trecho compreendido entre a Rua Castelo Bran-

co até o Trevo de Acesso ao município de Faxinal do 

Soturno, e dá outras providências. 
 

 

                  Art. 1º - Fica o Poder executivo autorizado a firmar Convênio com o departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER para administração da faixa de domínio de trecho 

de rodovia estadual em área urbanizada – RS 149 – trecho compreendido entre a Rua Castelo 

Branco até o trevo de Acesso ao município de Faxinal do Soturno. 

 

      Art. 2º - Pelo Convênio firmado, passam a ser de responsabilidade do município:  a 

administração da faixa de domínio com serviços de conservação, limpeza e manutenção em ge-

ral. 

     

 Art. 3º -  As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de Dotações Orça-

mentárias próprias. 

 

  

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   

   Justificativa 

Senhores Vereadores 

 

Encaminho para vossa apreciação este Projeto de Lei que visa firmar Convênio junto ao 

DAER  - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, sendo este uma exigência para ga-

rantia da administração da faixa de domínio de trecho de rodovia estadual em área urbanizada – 

RS 149 – trecho compreendido entre a rua Castelo Branco até o trevo de Acesso ao município de 

Faxinal do Soturno. Abrangendo uma área urbana, o referido trecho evoluiu e cresceu de tal forma 

que desconfigurou os limites da rodovia estadual, considerando que grande parte das construções exis-

tentes foram edificadas sobre a faixa de domínio em sua lateral, de responsabilidade do DAER. 

O presente convênio proporcionará ao Município o direito a um atendimento maior e 

mais eficiente ao que se refere a manutenção e controle viário deste trecho, considerado como 

via urbana, sendo um dos acessos à cidade. Diante do exposto encaminho e solicito aprovação.  

Atenciosamente, 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 


