
 
 
 
 

         PROJETO DE LEI Nº 077/ 2018. 
 

        
Cria a Bonificação para o Cargo de 

Servente Merendeira. 

 

 

 
 DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração desta Colenda Casa Legislativa, o 

seguinte: 
 
 

     PROJETO DE LEI 
 
 

 Art. 1º Cria a Bonificação para os Servidores que exercerem o Cargo de Servente  

Merendeira, que estejam no efetivo exercício de suas funções, correspondente ao valor de 

R$ 150,00(cento e cinquenta reais). 
 

 

Art. 2
o
 A Bonificação instituída por esta Lei não é cumulativa, mas passível de 

incorporação, após 10(dez) anos consecutivos de seu recebimento. 
 

Art. 3
o
 As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta de 

dotações próprias conforme Legislação vigente. 
 

Art. 4
o
 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 18 de Abril de 2018. 
 
 

            DIVALDO LARA  

       PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
CLEMENTINO MOLINA 

 CHEFE DE GABINETE 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação dessa Egrégia Casa 

Legislativa, cria a Bonificação para o cargo de Servente Merendeira aos Servidores, que 

estejam no efetivo exercício de suas funções, correspondente ao valor de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais). 

 

Há algumas décadas, o governo enviava alimentos praticamente prontos para as 

escolas. As merendeiras apenas os colocavam na água fervente, misturavam e esperavam 

que cozinhassem. Após 1994, ao invés de enviar alimentos, o governo passou a enviar 

verbas para que alguns municípios e estados os comprassem. A partir de então, a 

alimentação escolar passou a ser servida segundo o hábito dos alunos, preparada com 

alimentos in natura. Em 2009, as escolas passaram definitivamente a receber alimentos 

frescos e, com isso, a manipulação dos alimentos tornou-se maior, exigindo da merendeira 

escolar muito mais trabalho e cuidados. 

 

Década após década, o trabalho da merendeira vem sofrendo diversas 

transformações, tornando-se muito mais intenso e complexo. Do preparo de uma simples 

merenda, que constava à base de leite com achocolatado e biscoitos, arroz-doce, mingaus e 

polenta, a merendeira escolar prepara refeições em período integral, seguindo cardápios 

balanceados por nutricionistas e utilizando alimentos frescos. 

 

Hoje, além de elaborar o alimento escolar, a boa merendeira dá importância ao 

cuidado e ao afeto na relação com os alunos, o que deve ser reconhecido. Por isso, é 

importante que essa profissional receba a bonificação. 

 

Atualmente, nas escolas brasileiras, são inúmeras as funções da merendeira, desde a 

limpeza e organização da cozinha até os cuidados com os insumos usados na confecção dos 

alimentos. 

 

Sabemos que o valor não é muito, mas é uma forma de agradecer o trabalho, carinho 

e comprometimento que todas as merendeiras têm com as crianças de Bagé, nosso lema é 

cuidar das pessoas que precisam. Temos ainda muito o que fazer, e trabalharemos até o 

último dia de mandato. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 18 DE ABRIL DE 2018.                                                                    
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PREFEITO MUNICIPAL 

 

CLEMENTINO MOLINA  

 CHEFE DE GABINETE 


