
PROJETO DE LEI Nº 179/2018. 

 

 

 

 

Fica o Poder Executivo isento do pagamento 

de 50%(cinquenta por cento) do vale 

transporte dos servidores públicos municipais. 

 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo 

Plenário o seguinte. 

 

 

PROJETO DE LEI 

Fica o Poder Executivo isento do pagamento de 

50%(cinquenta por cento) do vale transporte dos 

servidores Públicos Municipais. 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo isento do pagamento de 50%(cinquenta por cento) do 

vale transporte dos servidores Públicos Municipais. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 13 de Novembro de 2018. 

 

     

 

   DIVALDO LARA 

                                                                                     Prefeito Municipal 

 

 



 

CLEMENTINO MOLINA 

     Chefe de Gabinete   

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Vereadores, 

 

O projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores tem 

como objetivo, a isenção do Poder Executivo do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do vale 

transporte dos Servidores Públicos Municipais. 

A comissão Especial de Licitação do Transporte Público, criada pela Portaria nº. 3.230, de 

18/10/2017, obteve a concordância dos representantes das Empresas Stadtbus e Anversa para a 

isenção de 50% (cinquenta por cento) do Vale Transporte do Servidores Públicos Municipais, 

gerando uma economia mensal de cerca de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), uma economia anual 

de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e uma economia total de mais de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), nos próximos 10 (dez) anos. 

Para demonstrar a enorme vantagem para o Município basta levarmos em consideração que 

o processo licitatório instaurado em 2008 obteve uma outorga total de cerca de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) entre as duas empresas, por um período de 10 (dez) anos. 

Cumpre ressaltar que tal iniciativa contou com aprovação popular, manifestada em 

Audiência Pública (realizada na Câmara Municipal de Vereadores no dia 20/06/2018) e aprovação 

do Concelho Municipal de Trânsito e Transporte Urbano e Rural (manifestada em reunião realizada 

no dia 25/07/2018, no Salão Oval da Prefeitura Municipal). 

Ademais, além da isenção referida, foi obtido das empresas e modernização do sistema de 

bilhetagem eletrônica, implantando sistema de biometria e reconhecimento facial e a 

disponibilização de aplicativo gratuito para telefone celular com a capacidade de informar os 

usuários a hora prevista de chegada dos veículos, medidas que melhoram a qualidade do serviço e a 

segurança dos usuários. 

Pelo exposto, formulamos apelo aos nobres edis e vênia ao Douto Plenário para aprovação 

desta importante matéria. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 13 de novembro de 2018. 

 

 

DIVALDO LARA 

                                                                                                                 

Prefeito Municipal 



 

 

                       CLEMENTINO MOLINA  

                              Chefe de Gabinete 


