
PROJETO DE LEI N° 051/2020 

 

Altera parcialmente o art. 1° da Lei 

Municipal n° 4.601, de 04 de abril de 2008. 
 

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 Altera parcialmente o art. 1° da Lei Municipal n° 4,601, de 04 de abril de 2008, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 1º Fica concedido aos Servidores Municipais ativos detentores de cargos de 

provimento efetivo ou empregos públicos, sob o regime estatutário ou celetista, no âmbito da 

Administração Direta e Indireta, a título de Auxílio-Alimentação, a quantia de R$ 18,15 (dezoito 

reais e quinze centavos) por dia efetivamente trabalhado, bem como aos servidores afastados e 

que forem do grupo de risco definidos em decreto do executivo em relação exclusivamente 

acerca do COVID-19 enquanto perdurar a situação de calamidade.” 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 10 DE JUNHO 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 servidores públicos municipais. 

Lembrando que diversas medidas estão sendo adotadas pelas autoridades, em todas as 

esferas governamentais, sendo a mais importante delas o recolhimento domiciliar das pessoas de 

modo a evitar o contato e a propagação da doença. A medida de caráter excepcional tem como 

finalidade garantir que os servidores e funcionários públicos municipais não percam seus direitos 

em virtude do isolamento, e continuem recebendo Auxílio-Alimentação. 

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, 10 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 


