
PROJETO DE LEI Nº 281, 13 DE DEZEMBRO DE 2017 

Fica o Poder Executivo autorizado a 

contratar, pelo prazo de 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período 

servidores(as) em quantidades, cargos, 

carga horária e vencimentos mensais 

relacionados neste Projeto de Lei. 
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de o Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte, 
 

PROJETO DE LEI  
 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo prazo de 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição 

Federal, para desempenhar funções na SEMAPA  – Secretaria do Meio Ambiente e 

Proteção ao Bioma Pampa servidor(a)s em quantidades, cargos, carga horária e 

vencimentos mensais a seguir discriminados: 

 

CARGO NR 
CARGA 

HORÁRIA 

ESCOLARIDADE/ 

EXPERIÊNCIA 

REMUNERAÇÃO 

BÁSICA 

Engenheiro 

Civil  

 

01 

 

30h/ 

semana 

Graduação em Engenharia Civil – 

Sênior, com experiência em Projeto 

Estrutural de Barragens e Plano Básico 

Ambiental ou EIA/RIMA. 

R$ 7.541,00 

 

Geólogo  
 

 

01 

 

30h/ 

semana 

Graduação em Geologia – Sênior, com 

experiência em Projeto Estrutural de 

Barragens  e Projeto Básico Ambiental 

ou EIA/RIMA  

R$ 7.541,00 

Engenheiro 

Ambiental  
 

 

01 

 

30h/ 

semana 

Graduação em Engenharia Ambiental, 

Com experiência em Projeto Básico 

Ambiental ou EIA/RIMA 

R$ 7.541,00 

Arqueólogo 

 

01 

 

30h/ 

semana 

Graduação em Arqueologia, Com 

experiência em Projeto Básico 

Ambiental ou EIA/RIMA  

R$ 7.541,00 

 

 § 1º. Os servidores de que trata o caput deste artigo terão como principais 

atribuições no exercício das funções o que segue: 



 I – elaborar o processo de licenciamento ambiental da obra da Barragem da 

Arvorezinha em todas a suas fases; 

 

 II –  executar a fiscalização e o controle da obra da Barragem da Arvorezinha, 

vistoriando seu andamento e execução, emitindo pareceres técnicos quanto à sua 

operacionalização e funcionamento em consonância com o processo de licenciamento 

ambiental; 

 

 III – avaliar Estudos de Impacto Ambiental – EIA, e Relatórios de Impacto 

Ambiental – RIMA, executados no território municipal e Plano Básico Ambiental; 

  

 Art. 2º. A seleção dos(as) profissionais de que trata o art. 1º. será realizada através 

de Processo de Seleção Pública Simplificada. 
 

 Art. 3º. Os Contratos de que trata o art. 1º. será de natureza administrativa, regido 

pelo Regime contratual administrativo  e suas alterações. 

 Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias da SEMAPA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Proteção ao Bioma Pampa. 

 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

a contar da data da contratação dos servidores. 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 11 de Dezembro de 2017. 

 

                                                                                                      DIVALDO LARA 

                                                                                                      Prefeito Municipal 

 

 

 EDUARDO DEIBLER 
              Secretário/GEPLAN 

         
 

                  CLEMENTINO MOLINA 

                         Chefe de Gabinete 
 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores, 
 

O empreendimento é de grande relevância para o Município, tendo em vista que é 

parte integrante do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, no qual é 

mencionada a prioridade do Governo Federal a sua efetivação. 
 

A Barragem Arvorezinha possibilitará a criação de um reservatório de cerca de 18 

milhões de m³, que vai constituir-se na maior fonte hídrica para o abastecimento da 

cidade de Bagé, possibilitando o abastecimento d’água da cidade pelos próximos 30 

anos, complementado pelo sistema ora existente, formado pelas barragens do Piraízinho e 

da Sanga Rasa. 
 

Historicamente, a cidade de Bagé vem sofrendo ao longo das últimas décadas 

com a dificuldade no abastecimento regular de água. Com a variação dos índices 

pluviométricos a cidade enfrentou longos períodos de secas que culminam com a 

escassez e o racionamento na distribuição de água tratada. 
 

Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Bagé junto com o Departamento de 

Água, Arroios e Esgoto de Bagé em cumprimento às ações estruturantes definidas por 

sua equipe diretiva, estabeleceu como prioridade a construção da Barragem da 

Arvorezinha, no Município de Bagé, cujo objetivo primordial é contribuir para a 

resolução ou minimização dos graves problemas socioeconômicos resultantes dos 

prolongados períodos de secas regionais. 
 

Importa trazer ao quadro atual, as mudanças em torno do encaminhamento do 

processo de licenciamento ambiental. Agora não mais devendo ser encaminhado ao 

órgão estadual (FEPAM), mas devendo ser direcionado a Secretaria do Meio Ambiente e 

Proteção ao Bioma Pampa – SEMAPA, do município de Bagé, conforme delegação de 

competência através da Resolução CONSEMA n°. 288 de 02 de outubro de 2014, 

Código 3511,1. 
 

Justificamos a necessidade da contratação temporária dos servidores elencados 

em razão da complexidade da obra e pelo fato das especificidades técnicas exigidas para 

o pleito não englobarem o parâmetro de profissionais existentes no quadro do município. 
  

  
 
 
 



 
 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 13 de Dezembro de 2017. 

 

 

                                                                                                      DIVALDO LARA 
                                                                                                      Prefeito Municipal 
 

 

            EDUARDO DEIBLER 
              Secretário/GEPLAN 

         
 

                  CLEMENTINO MOLINA 
                        Chefe de Gabinete 


