
  PROJETO DE LEI Nº 157/2019 

   

Altera parcialmente a Lei nº 4.154/2004, que 

criou a Estrutura Administrativa do DAEB.  

  

 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. 1º Altera parcialmente o caput do artigo 20-A, mantendo a redação dos §§ 1º e 2º, que 

foi criado pela Lei Municipal 4.762/2009 e alterado pela Lei Municipal 5.117/2012, que passa a ter 

a seguinte redação: 

"Art. 20-A. Fica concedido aos Servidores Municipais Ativos do Daeb, detentores de cargos ou 

empregos públicos, de Provimento Efetivo e Cargo em Comissão, sob Regime Estatutário ou 

Celetista e aos adidos e cedidos, a título de vale-refeição a quantia de 30,00 (trinta reais) por dia 

efetivamente trabalhado, a ser reajustado anualmente no mês de junho de acordo com a variação do 

Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV).” 

  

§   1º O   benefício   de   que   trata   o   caput   tem   natureza   indenizatória, não integrando, 

portanto, a   remuneração   dos   Servidores, bem   como   não   será   computado para efeito de 

cálculo de quaisquer vantagens funcionais, não configurando rendimento tributável e nem 

integrando o salário de contribuição previdenciário. 

§   2º Desse   custo   10% (dez   por   cento) correrão   à   conta   do   servidor beneficiado, 

descontado na folha de pagamento.” 

  

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

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 11 de dezembro de 2019. 

   

 

     MANOEL MACHADO 

     Prefeito Municipal em exercício. 



JUSTIFICATIVA 

             

Senhor Presidente,  

  

                        Senhores vereadores,  

  

 O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade a alteração no valor do Vale-Refeição a ser concedido aos Servidores Municipais 

do DAEB, detentores de cargos ou empregos públicos, de provimento efetivo e cargo em comissão.  

  

 A alimentação é responsável direta pelo bom desempenho do corpo e da mente. Ao adotar 

hábitos saudáveis, o indivíduo consegue não só ter mais qualidade de vida, mas também ser mais 

produtivo, melhorar as suas funções cerebrais e ter um melhor desempenho em todas as atividades 

que se propõe a realizar.  

  

 A motivação dos colaboradores envolve uma série de fatores como reconhecimento, 

recompensa e um clima organizacional de qualidade.  

  

 O vale-refeição é um dos benefícios mais proveitosos nesse sentido. Isso porque o 

colaborador tende a valorizar mais o seu trabalho, pois recebe um estímulo externo, sendo que o 

mesmo pode ser usado também pela família. 

  

 Profissionais motivados e saudáveis tendem a produzir mais. Logo, o sentimento de 

valorização e reconhecimento faz com que o colaborador queira tornar o ambiente ainda mais 

propício para que outros benefícios sejam acrescentados ao seu cotidiano. 

  

Por outro lado, o Vale-Refeição não gera aumento na Despesa de Pessoal. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. Diante 

do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei.  

     Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de dezembro de 2019. 

         

             MANOEL MACHADO 

         Prefeito Municipal em exercício. 


