
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

 

 

 

Os vereadores infra-assinados, membros da Mesa Diretora desta Casa 

Legislativa, apresentam à apreciação de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte 

 

PROJETO DE LEI Nº. 054/2020 

Acrescenta o parágrafo único no art. 

4º da Lei Municipal nº 5.504, de 24 de 

julho de 2015, que autoriza a Câmara 

Municipal de Vereadores de Bagé a 

conceder vale alimentação aos 

servidores. 

 

Art. 1º  Fica criado o parágrafo único no art. 4º da Lei Municipal nº 5.504, de 24 

de julho de 2015, com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º  ................................................................................................................... 

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

 

Parágrafo único. Nos casos de calamidade pública reconhecida, quando a 

situação exigir, bem como a critério da Mesa Diretora, o cumprimento do expediente 

diário de trabalho poderá ocorrer de forma híbrida, parcialmente presencial e 

parcialmente à distância (home office), a fim de garantir o pagamento do vale 

alimentação criado por esta Lei.” 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com a produção de 

seus efeitos a partir 1º de março de 2020. 

 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2020. 

Vereadores: 

 

 

 

CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO - PTB 

Presidente 



(Projeto de Lei - Altera  o parágrafo único do art. 4º da Lei Municipal 5.504, de 24 de 

julho de 2015, que autoriza a Câmara de Vereadores a conceder vale alimentação aos 

servidores)  

 

ANTÔNIO CARLOS GOMES GARCIA  ___________________________ 

EDIMAR FAGUNDES CARDOSO  ___________________________ 

GRACIANO ARISTIMUNHA PEREIRA  ___________________________ 

GRAZIANE LARA MARTINS   ___________________________ 

JEFERSON DOS SANTOS DUTRA  ___________________________ 

JOÃO BATISTA SCHARDOSIM JÚNIOR ___________________________ 

LÉLIO NUNES LOPES FILHO   ___________________________ 

LUIS ALBERTO GONÇALVES SILVA  ___________________________ 

MARIA BEATRIZ SILVEIRA DE SOUZA ___________________________ 

MÁRIO AUGUSTO LARA DIAS  ___________________________ 

OMAR SOARES ABDEL GHANI  ___________________________ 

RAFAEL DA SILVA RODRIGUES  ___________________________ 

RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO  ___________________________ 

RONALDO HOBUSS HOESEL   ___________________________ 

SONIA MARA GOMES LEITE   ___________________________ 

 



JUSTIFICATIVA 

 

  Senhores vereadores, a presente proposição tem o objetivo de permitir que seja 

pago o vale alimentação aos servidores desta Câmara de Vereadores, o qual foi 

instituído pela Lei Municipal nº 5.504, de 24 d julho de 2015, nas situações de 

calamidade pública reconhecida, quando as circunstâncias exigirem, como também a 

critério da Mesa Diretora, desde que o expediente seja cumprido de maneira híbrida, ou 

seja, em parte presencialmente e em parte pelo sistema home office, haja vista o art. 4º, 

IV, da mesma lei prever que não será efetuado o pagamento do vale alimentação quando 

houver “falta ao trabalho com motivo justificado ou não”. 

 

 Logo, a situação supramencionada, por exemplo, é a que atualmente estamos 

vivendo com a pandemia acarretada pelo coronavírus (COVID-19), cujo estado de 

calamidade pública foi reconhecido pelas três esferas de governo da federação. 

 

Portanto, pelas razões antes expostas, solicitamos o apoio dos colegas 

vereadores para a aprovação da presente matéria. 

 

Sala das Sessões, 18 de junho de 2020. 

 

Vereadores: 

 

 

 

 

CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO - PTB 

Presidente 

 

 

ANTENOR DUTRA TEIXEIRA   ___________________________ 

ANTÔNIO CARLOS GOMES GARCIA  ___________________________ 

EDIMAR FAGUNDES CARDOSO  ___________________________ 



(Justificativa ao Projeto de Lei - Altera  o parágrafo único do art. 4º da Lei Municipal 

5.504, de 24 de julho de 2015, que autoriza a Câmara de Vereadores a conceder vale 

alimentação aos servidores)  

 

GRACIANO ARISTIMUNHA PEREIRA  ___________________________ 

GRAZIANE LARA MARTINS   ___________________________ 

JEFERSON DOS SANTOS DUTRA  ___________________________ 

JOÃO BATISTA SCHARDOSIM JÚNIOR ___________________________ 

LÉLIO NUNES LOPES FILHO   ___________________________ 

LUIS ALBERTO GONÇALVES SILVA  ___________________________ 

MARIA BEATRIZ SILVEIRA DE SOUZA ___________________________ 

MÁRIO AUGUSTO LARA DIAS  ___________________________ 

OMAR SOARES ABDEL GHANI  ___________________________ 

RAFAEL DA SILVA RODRIGUES  ___________________________ 

RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO  ___________________________ 

RONALDO HOBUSS HOESEL   ___________________________ 

SONIA MARA GOMES LEITE   ___________________________ 


