
 

                                                                                                                                                            

 

 

 

PROJETO DE LEI  Nº 116/ 2017  

 

 

     Altera parcialmente a Lei Municipal nº 3.375/1997, 

     criando § único ao art. 10, criando cargo no art. 46, 

     no art. 48 e no art. 49, alterados pelos arts. 17, 19  e 

     20 da Lei nº 5.680/2017 e altera o art. 61. 

 

 

 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. Altera o Art. 10 da Lei Municipal nº. 3.375/1997, acrescentando parágrafo 

único com a seguinte redação: 

 

 “Art. 10.......................................................................................................................... 

 

 Parágrafo único. O Salário Base dos Auxiliares de Câmara Escura e dos Técnicos em 

Raio X passa a ser de R$ 1.995,45 (um mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e 

cinco centavos). 

 

Art. 2º. Cria cargos no quadro da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 

Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência, constante do art. 46 da Lei nº 3.375/97, alterado 

pelo art. 17 da Lei nº 5.680/17.  

 

Nome     Nº FG / GF CC 

Coordenador do Bem Estar Animal     01        06     06 

Coordenador de Recursos Humanos     01        06      - 

  

Art. 3º. Cria cargo, no quadro da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 

Segurança e Mobilidade Urbana, constante no Art. 48 da Lei nº 3.375/97, alterado pelo Art. 

19 da Lei nº. 5.680/17:  

           

NOME                        Nº.        FG/GF       CC 

 Chefe do SISTRAN            01      05        05 

  

Art. 4º. Extingue o cargo de Coordenador do Bem estar Animal, constante do quadro 

da estrutura administrativa da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, 

referido no Art. 49 da Lei nº 3.375/1999, alterado pelo art. 20 da Lei nº 5.680/17. 

 

 



 

 

 

 

 Art. 5º. Altera a redação do art. 61, caput, e suprime os §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 

3.375/1999. 

 

  “Art. 61. É exigida a formação do ensino fundamental completo para os ocupantes 

de CCs e AGs  de 1 a 6 e do ensino médio completo para ocupação de CCs e AGs 7 e 8. 

NR. 

 

  § 1º.  Suprimido. 

 

  § 2º. Suprimido. 

 

Art. 6º. Fica revogado o art. 1º da Lei Municipal nº 3.562/1999. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bagé, 09 de maio de 2017. 

 

 

 

 

   Eduardo Deibler                                                                    Divaldo Lara 

Secretário/GEPLAN                                                          Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Senhores Vereadores! 

 

 O Projeto de Lei que ora apresentamos à essa Colenda Casa Legislativa tem por 

objetivo proceder “Alteração na Lei Municipal  n. 3.375/1997, modificada parcialmente 

pela Lei Municipal nº5.680/17, por rigorosa necessidade de adaptarmos as  atividades desta 

administração para o atendimento das necessidades na prestação dos serviços públicos. 

 

 A Primeira alteração  propõe a regulamentação do Salário  Base de Salários dos 

servidores que atuam na atividades de Raio X na rede municipal de saúde, como os Técnicos 

em Raio X e os Auxiliares de Câmara Escura, por força de disposição da Lei Federal nº 

7.394/l985, consoantes seus art. 7º e 8º, que fixou este Piso em 2 Salários Profissionais da 

Categoria confortado e ajustado em decisão do STF, coisa que até então não era observado 

pelas gestões passadas. 

 

 A segunda alteração visa simplesmente transferir o cargo de Coordenação do Bem 

Estar Animal , anteriormente lotado na Secretaria do Meio Ambiente para a Secretaria de 

Saúde, por uma lógica simples, a política de atenção aos animais está diretamente ligada às 

questões de saúde pública. 

 

 A terceira alteração propõe a criação do cargo de Coordenador de Recurso Humanos 

na Secretaria de Saúde, pois esta Unidade Administrativa constitui-se numa das mais 

importantes peças das políticas públicas do Município, integrada por grande número de 

servidores, por isso  é indispensável a criação do cargo de coordenador de pessoal que será 

exercido por um servidor de carreira. 

 

 A quarta alteração, absolutamente necessária,  é com relação a criação  do cargo de 

Chefe do SISTRAN vinculado à Secretária e Segurança e Mobilidade, de vez que este setor 

tem grande  importância pelo atendimento de mais de 15 mil estudantes que necessitam da 

meia passagem estudantil, além de atuar no atendimento das marcações de perícias médica 

para os portadores de necessidades especiais que buscam o benefício da isenção do transporte 

coletivo, bem como o agendamento do cadastro e horário dos usuários do transporte porta a 

porta, além de outras complexas atividades, daí a necessidade de ter um servidor responsável 

pelo setor. 

 Por fim, a quinta e última alteração, vem ao encontro de um novo modelo de 

administração adotado por esta gestão, que busca reduzir despesas com o fito de incrementar 

a capacidade de investimentos nos serviços prestados diretamente à população, por isso 

cortamos a gratificação de 30% dos servidores comissionados detentores de curso superior. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Bagé, 09 de maio de 2017. 

 

 

 

 Eduardo Deibler                                                                  Divaldo Lara 

        Secretário/GEPLAN                                                          Prefeito Municipal 


