
 
PROJETO DE LEI Nº  040/2019. 

 

 

 

Altera o §4º do art. 53; altera a alínea “f” do 

inciso IV, e o inciso VI, ambos do §3º do art. 

58; e altera o art. 63-A, todos da Lei 

Municipal nº 5.134, de 04 de maio de 2012, 

que “Dispõe sobre a reestruturação do 

Regime de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Bagé, instituído pelo 

FUNPAS”. 
 

 

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-se o §4º do art. 53 da Lei Municipal nº 5.134, de 04 de maio de 

2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 53  ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

§4
o
 Ficam criadas as funções de Responsável pelos Setores de Aposentadoria, 

Financeiro, Administrativo e de Assessoria da Presidência, que serão remunerados de 

acordo com o inciso IV do § 3
o
 do art. 58.” (NR) 

 

Art. 2º Altera-se a aliena “f” do inciso IV, e o inciso VI, ambos do §3º do art. 58 

da Lei Municipal nº 5.134, de 04 de maio de 2012, que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 58  ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

§3º  .......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 



IV -  ......................................................................................................................... 

 

f) o Vice-Presidente perceberá o valor correspondente a 05 (cinco) PMS, desde 

que declarada a efetividade, creditados em conta-corrente do titular, mensalmente; 

............................................................................................................................................. 

 

VI -  os Coordenadores Técnicos, que são em número de 02 (dois), perceberão 

verba de representação correspondente a 05 (cinco) PMS e terão efetividade declarada 

no mínimo de 15 (quinze) horas semanais, devendo o mesmo ser Conselheiro Titular.” 

(NR) 

 

Art. 3º Altera-se o art. 63-A da Lei Municipal nº 5.134, de 04 de maio de 2012, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 63-A  Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente nas ausências ou 

impedimentos temporários, de conformidade com o art. 63, como também ser o 

responsável pelo controle patrimonial do FUNPAS e pelas contribuições 

previdenciárias.” (NR) 

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bagé, 12 de abril de 2019. 
 

 

 

 

               DIVALDO LARA 
                 Prefeito Municipal 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

  Senhores vereadores,  

 

 

O Projeto de Lei, que ora estamos submetendo à apreciação dessa Câmara de 

Vereadores, tem como objetivo realizar modificações na Lei Municipal nº 5.134, de 04 

de maio de 2012. 

 

Pretende-se corrigir o erro material do §4º do art. 53, onde consta a menção ao 

inciso V do §3º do art. 58, quando deve ser o inciso IV. 

 

 Sobre o Vice-Presidente do FUNPAS, ser-lhe-ão adicionadas atribuições de 

caráter contínuo, sendo, por essa razão, modificada a natureza da verba de representação, 

de provisória, nos casos de substituição ao Presidente, para permanente. 

 

 Por fim, com relação ao Coordenador Técnico do FUNPAS, o objetivo é 

estabelecer dois Coordenadores, para melhor funcionamento do Fundo, e determinar que 

os mesmos perceberão uma verba de representação de 05 (cinco) PMS, em vez de FG 5, 

como consta no inciso VI do §3º do art. 58. 

 

Diante do exposto, por se tratar de um Projeto de relevância, solicitamos o apoio 

e a aprovação desse Colendo Plenário a esta matéria. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bagé, 12 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

                                                                                                               Prefeito Municipal 

 
 


