
PROJETO DE LEI Nº 064/2019. 

                                                                     

Altera parcialmente a Lei Municipal 

nº. 4.328 de 17 de Janeiro de 2006, 

dando nova redação ao Parágrafo 

único do art. 24. 

 

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. 1
o
  Altera parcialmente a Lei Municipal nº4.328 de Janeiro de 2006, dando nova 

redação ao Parágrafo único do art. 24, que passa a ser a seguinte: 

 

“Art.24………………………………………………………………………………… 

  

Parágrafo único - Os agentes de fiscalização de trânsito e transportes que estão no  

exercício de suas funções, terão direito a perceber adicional de risco de vida, calculado em 75% 

(setenta e cinco por cento) sobre seu Nível Básico. 

 

  Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 04 de Junho de 2019. 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 



JUSTIFICATIVA 
 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores,  

tem como objetivo alterar parcialmente a Lei Municipal nº. 4.328 de 17 de Janeiro de 2006, dando 

nova redação ao Parágrafo único do art. 24 onde os Agentes de Trânsito e Transporte terão direito a 

perceber adicional de risco de vida calculado em 75%, sobre seu Nível Básico. 

 

Considerando-se, para a formulação deste projeto, a necessidade de concessão de 

proteção e de garantias mínimas aos profissionais envolvidos no trabalho diário com o Fenômeno 

Trânsito em nossos Municípios.  

 

Considerando que o Agente de Fiscalização de Trânsito está em constante estresse, 

arriscando sua vida diariamente no caótico trânsito, através de blitzes, apoio em sinalização de 

trânsito diretamente na via ou em cruzamentos, é que contamos com a compreensão para a 

aprovação deste Projeto. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância, em vista disso é que 

contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Excelências na análise desta importante 

matéria. 

           Diante do Exposto, pedimos venia ao Douto Plenário para aprovação desta 

importante matéria. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 04 de Junho de 2019. 

 

 

 

                                                                                            Divaldo 

Lara 



                                                                                                  

Prefeito Municipal  


