
PROJETO DE LEI Nº 039/2020 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS 

TUTELARES DO MUNICÍPIO. 
 

 DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do 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 concedido aos Conselheiros Tutelares da cidade de Bagé a título de Auxílio-

Alimentação, a quantia de R$ 18,15 (dezoito reais e quinze centavos) por dia efetivamente 

trabalhado.  

 

 Art. 2º O pagamento do Auxílio-Alimentação deverá ser feito até o 15º (décimo quinto) 

dia útil de cada mês e poderá ser pago em pecúnia.  

 § 1º O Conselheiro poderá optar receber em pecúnia ou através de cartão magnético de 

empresa especializada. 

 § 2º O reajuste anual do auxílio-alimentação dos Conselheiros Tutelares de cidade de 

Bagé far-se-á sempre em janeiro de cada ano.  

 

 Art. 3º O benefício de que trata esta Lei tem natureza indenizatória, não integrando, 

portanto, a remuneração dos Conselheiros, bem como não será computado para efeito de cálculo 

de quaisquer vantagens funcionais, não configurando rendimento tributável e nem integrando o 

salário de contribuição previdenciário. 

  

 Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

 

 



050104.122.10.2020.339046; 

140110.122.09.2145.339046; 

080112.122.46.2067.339046; 

080212.361.46.2091.339046; 

080312.122.46.2067.339046; 

170104.122.10.2197.339046. 

 

 Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei através de Decreto.  

 

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 05 de Maio de 2020.  

  

  

  

 DIVALDO LARA  

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

O presente Projeto de Lei, que ora, encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa 

Legislativa visa concessão de auxílio-alimentação aos integrantes do Conselho Tutelar, como 

forma de estabelecer tratamento igualitário entre os servidores municipais e os conselheiros 

tutelares, tendo em vista que somente estes últimos não percebiam o benefício. 

Da mesma forma, este benefício proporcionará uma valorização a esta parcela de 

colaboradores que fazem o trabalho social em prol das crianças e adolescentes do Município de 

Bagé.  

Diante ao exposto, estas são as razões pelo qual submetemos o presente projeto de lei à 

elevada apreciação dessa Casa Legislativa, solicitando desde já a sua aprovação, diante da 

justificativa acima prestada e contando com a compreensão de Vossas Excelências para 

apreciação desta importante matéria, pedimos a devida vênia para aprovação deste projeto de lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 05 de Maio de 2020.  

  

  

  

 DIVALDO LARA  

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


