
PROJETO DE LEI Nº 127/2019. 

                                                                     

Altera parcialmente a Lei Municipal 

nº. 6.001, de 13 de Novembro de 

2018, dando nova redação ao §1° do 

Artigo 1°. 

 

MANOEL MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé em exercício, 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 nº. 6.001, de 13 de Novembro de 2018, 

dando nova redação ao §1° do Artigo 1°, que passa a ser a seguinte: 

 

“ §1° A prorrogação da contratação emergencial referida no caput será até o dia 09 de 

dezembro de 2019”. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 01 de Outubro de 2019. 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício. 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Vereadores, 

 

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

consiste na alteração da prorrogação dos contratos objetos da Lei Municipal n° 5.643 de 15 de 

Setembro de 2016, em caráter emergencial e temporário, nos termos do inciso IX do art. 37 da 

Constituição Federal e do inciso IV do art. 19 da Constituição Estadual, de 14 (quatorze) servidores 

para ceder ao Poder Judiciário da Comarca Legal. 

 

Faz-se necessário ressaltar, que a cedência ao Poder Judiciário está amparada no 

Convênio n° 126/2014 DEC, Processo n° 2192-140006000-0, tendo como convenentes o Poder 

Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Bagé.  

 

O referido Convênio é a parceria entre o Município e o Poder Judiciário, visando a 

qualificação e instrumentalização das Varas Cíveis do Foro da Comarca de Bagé, para atender aos 

objetivos comuns de eficiência administrativa e jurisdicional, justiça fiscal e celeridade no 

atendimento ao contribuinte, em vista disso necessitamos prorrogar os contratos autorizados pela 

Lei Municipal n° 5.643/2016.  

 

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância, em virtude dos aspectos 

citados acima. Sendo assim, 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, 01 de Outubro de 2019. 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício. 


