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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 09 de agosto de 2019.Of. n° 202/19-GPC

C*oecARMUNICIPALExcelentíssimo Senhor,
Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Pwiocntrtn*
Hor,i I0)

I 3 ASO,

Encaminha Projeto de Lei n° 060/19
tJ-eJUyUrLsRea.;___

Ass.;___

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 

060/19, desta data, que Autoriza concessão de uso de bem público municipal e dá 

outras providências.

Exposição de Motivos:

O presente projeto de lei atende solicitação da Delegacia de Polícia de 

Carazinho e visa melhor equipar a investigação policial. O licenciamento de Drones, 

bem como a autorização de vôo depende de autorização perante a Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC) e deverá ser obtida pela própria Delegacia que será 

responsável, também, pelo treinamento de agentes que irão operá-los. Posteriormente 

a aquisição do equipamento, será celebrado termo de concessão de uso, regulando as 

responsabilidades de cada parte no presente acordo. O presente ato dispensa a 

elaboração de estimativa de impacto, nos termos do art. 16, § 1o da Lei Municipal n° 

8.398/2018, tendo em vista o custo estimado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). ^ 

Atenciosamente,

/
Milton Schmitz 
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PROJETO DE LEI N° 060, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Autoriza concessão de uso de bem público 
municipal e dá outras providências.

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir e conceder o uso de 
equipamento intitulado “Drone” para a Delegacia de Polícia de Carazinho no 
desenvolvimento de suas atribuições.

Art. 2o Compete à Delegacia de Polícia de Carazinho a obtenção do 
licenciamento e a autorização para operação do equipamento perante aos órgãos de 
controle, bem como, a habilitação de agentes para operá-lo.

Art. 3o A concessão de uso será gratuita e com prazo de cinco anos e será 
prorrogada por igual período e será formalizada em instrumento próprio

Art. 4o As despesas da presente Lei serão suportadas por dotações 
consignadas no orçamento vigente.

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

Gabinete do Prefeito, 09 de agosto de 2019.
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