
 

 

   Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

   O Vereador que este subscreve  apresenta à consideração  do Colendo 

Plenário o seguinte, 

PROJETO DE LEI Nº 005/19 

Altera a redação do art. 3º da Lei Municipal 

nº2.508/1988, que concedeu gratificação especial aos 

servidores. 

 

  Art. 1º Fica alterada a redação do Art. 3º da Lei Municipal nº 2.508/1988 para 

o seguinte: 

  “Art. 3º A gratificação de que trata esta Lei terá caráter permanente, e será 

extensiva aos motoristas do Poder Legislativo, inclusive aos adidos com ônus para a Câmara, 

enquanto durar a cedência, independente da unidade administrativa de origem.” (NR) 

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

  Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2019. 

            

               ........................................................ 

       Ver. Carlos Adriano Carneiro 

..............................................................     ......................................................... 

Ver. Antonio Carlos Gomes Garcia   Edimar Fagundes Cardoso 

............................................................... 

Ver. Omar Ghani 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 O presente Projeto de Lei pretende alterar a redação do Art. 3º da Lei Municipal nº 

2.508/1988, que concedeu gratificação especial aos servidores, ou seja, instituiu gratificação 

a determinados servidores de duas secretarias municipais, inclusive aos motoristas. 

 O benefício estabelecido na lei em epígrafe estende a gratificação aos motoristas do 

Poder Legislativo, permitindo interpretação que seria apenas aos motoristas do quadro da 

Câmara de Vereadores. Ocorre que o Poder Legislativo tem utilizado servidores lotados no 

Poder Executivo e que são cedidos ao Poder Legislativos e que por via de consequência não 

alcançariam o benefício. 

 Para efeito de dar a devida segurança jurídica ao pagamento da gratificação a estes 

servidores que estão a serviço do Poder Legislativo, vindos por cedência do Executivo é que 

propõe-se a alteração na Lei, em seu ar. 3º, permitindo que a mesma seja paga a motoristas 

que estejam lotados em outros setores da administração, uma vez que a Lei especifica  

servidores de apenas duas Secretarias. 

 Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2019. 

.......................................................... 

       Ver. Carlos Adriano Carneiro 

...............................................................       ......................................................... 

Ver. Antonio Carlos Gomes Garcia            Edimar Fagundes Cardoso 

............................................................... 

Ver. Omar Ghani 

 


