
PROJETO DE LEI Nº 112/2019. 

 

               Altera parcialmente o quadro descritivo 

do Artigo 47 da Lei Municipal nº. 3.375, de 

25 de Fevereiro de 1997. 

 

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. 1
o
  Altera parcialmente o quadro descritivo do Artigo 47 da Lei Municipal nº. 

3.375, de 25 de Fevereiro de 1997, alterando o CC concernente ao Cargo de Coordenador de 

Turismo que passa a ser a seguinte: 

 

“Art. 47........................................................................................................................... 

 

NOME  N°. FG/GF CC 

Assessor Especial  2 4 5 

Coordenador de Turismo  1 5 8 

”. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 02 de Setembro de 2019. 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

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

tem por finalidade alterar parcialmente no Quadro Descritivo do art. 47 da Lei Municipal nº. 3.375, 

de 25 de Fevereiro de 1997, a faixa salarial no piso municipal do Cargo de Coordenador de Turismo, 

vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, que passa da faixa CC5 para a faixa de CC8. 

 

Primeiramente, é necessário esclarecer que o Coordenador de Turismo possui carga 

horária de 40 horas semanais, sendo responsável pela gestão de eventos vinculados ao turismo, 

planejamento de passeios educacionais, elaboração, encaminhamento e revisão de Projetos, 

formulação e encaminhamento de legislações, planejamento de ações junto ao Ministério do 

Turismo e ainda a participação junto ao Conselho de turismo de Bagé com a finalidade de 

compartilhar e assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas visando o 

desenvolvimento e respectivo progresso do Turismo do Município.  

 

Sendo assim, para o desempenho satisfatório de todas as atividades acima 

mencionadas e dos inúmeros eventos realizados aos finais de semana, onde e o servidor deverá estar 

presente, administrando conflitos e assegurando o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas 

é que se justifica e solicita a alteração da faixa para o Cargo de Coordenador de Turismo. 

 

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, 02 de Setembro de 2019. 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 


