
PROJETO DE LEI N° 075/2020. 

 

Autoriza o Município de Bagé a subsidiar os 

profissionais credenciados do transporte 

escolar por três meses ocasionados pela 

Pandemia do COVID-19, e dá outras 

providências. 

 

 DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo 

Plenário o seguinte, 

 PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Fica o Município de Bagé autorizado a subsidiar os profissionais do 

transporte escolar, credenciados e contratados para atuar em sua área territorial, no 

montante de R$ 700,00 (setecentos reais), em decorrência dos danos ocasionados pela 

pandemia de COVID-19. 

§1º O auxílio de que dispõe essa Lei se dará em 3 (três) parcelas de igual valor. 

§2º São condições para fazer jus ao subsídio de que trata o caput: 

I - estar devidamente cadastrado no Cadastro do Transporte Escolar da Secretaria 

Municipal de Segurança Pública e Mobilidade - SSM, até o dia 18 de março de 2020; 

II - estar regularmente registrado, junto ao Departamento de Trânsito do Rio 

Grande do Sul - DETRAN/RS; 

III - não estar inscrito em dívida ativa do Município de Bagé. 

Art. 2º O auxílio que versa o art. 1º será concedido mediante requerimento 

protocolado junto à Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos - 

SEFIR, devidamente instruído com os documentos comprovatórios. 

Art. 3º O auxílio elencado no art. 1º será custeado com recursos livres do 

Município. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 06 DE JULHO 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 autorizar o Município de Bagé a subsidiar os profissionais do 

transporte escolar, por meio de benefício no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), durante 

3 (três) meses, em virtude dos danos ocasionados pela Pandemia de Covid-19. 

Tal medida constitui-se de extrema relevância, vez que esses profissionais não estão 

atendidos, até o momento, por nenhuma medida emergencial de empréstimo, recebimento 

de auxílios emergenciais ou qualquer outro subsídio por parte do poder público. 

Veja-se que, com a imposição de restrições de circulação de pessoas nas ruas, 

comércio e instituições de educação (seja educação infantil, fundamental ou superior), 

esses profissionais tiveram sua renda reduzida a zero, sem que tivessem outra alternativa 

de renda nesse período de pandemia. 

Ademais, tem-se que o pacote de auxílio fornecido atualmente pelo Estado não 

abrange especificamente essa classe de trabalhadores, sendo necessária, portanto, uma 

medida direta, desburocratizada, para que toda essa classe possa manter-se com dignidade, 

sem correr o risco de, inclusive, perder o bem material mais valioso para seu sustento, que 

é o veículo profissional que utiliza. 

Outrossim, salienta-se que foram estabelecidos critérios objetivos para fazer jus ao 

benefício estipulado pelo presente PL, conforme determina a CF/88. 

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, 06 DE JULHO DE 2020 

 

 

 

DIVALDO LARA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


