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PROJETO DE LEI Nº 45/2017 
 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SEBERI A FAZER 
COM SUA FROTA E SERVIDORES OU CONTRATAR SERVIÇO DE 
TERCEIRO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS 
ESTABELECIDAS EM SEBERI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, 

usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
legislação em vigor, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art.1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer com sua 
frota e funcionário ou contratar serviço de terceiros via procedimento licitatório para a 
realização de transporte de funcionários de empresa (s) estabelecida (s) no município de 
Seberi/RS, do ponto de referência KM 43 / BR 386 (próximo ao Auto Posto Kakareko) 
passando pela Avenida Fortaleza, Avenida General Flores da Cunha até o ponto de referência 
KM 52 / BR 386 (próximo ao Complexo Adelle Alimentos Ltda.). 

 
Art.2° - Em caso de contratações de terceiros serão realizadas através 

de processo licitatório, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas até 48 
(quarenta e oito) meses, com até 02 (dois) veículos de no mínimo 40 (quarenta) lugares cada 
um, em bom estado de conservação, em até 06 (seis) viagens por dia. 

 
Parágrafo único. Para a realização de serviços terceirizados fica 

estabelecido o valor máximo de R$ 3,00 (três reais) por quilômetro rodado, o que 
corresponde ao preço médio fixado pela iniciativa privada. 

 
Art. 3º - Fica autorizado o Executivo Municipal a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento vigente, através de Decreto do Executivo, para a 
cobertura das despesas necessárias ao presente projeto. 

 
Art. 4° - A presente lei possui amparo na Lei Municipal nº. 

1.938/2001, que trata da política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do 
Município de Seberi, especialmente em atendimento aos arts. 2º; 3º, V, 4º, V e outros 
correlatos. 

 
§ 1º. A (s) empresa (s) beneficiada (s) deverá (ão), nos termos do art. 

4º, § 3º, da Lei Municipal nº. 1.938/2001, apresentar por escrito, semestralmente, o número 
de empregados a seu serviço. 
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§ 2º. Em respeito a art. 9º da Lei Municipal nº. 1.938/2001, caso 
qualquer das empresas beneficiárias venha a encerrar suas atividades em um período 
inferior a 24 (vinte e quatro) meses após o início da concessão do incentivo, deverá indenizar 
o Executivo Seberiense no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por mês em que recebeu o 
benefício, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M. 

 
§ 3º. O descumprimento de quaisquer compromissos assumidos por 

parte da (s) empresa (s) beneficiária (s) ou desvio de sua finalidade ensejará a revogação 
automática do benefício ora concedido. 

 
Art. 5° - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente 

a Lei Municipal 3.982/5015. 
 
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos a contar de 01/03/2017. 
 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI, 10 DE MARÇO DE 2017 
 
 

    CLEITON BONADIMAN 
                 PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 45/2017 
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores. 
 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas Senhorias e 

encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o Projeto de Lei 
em epígrafe, através do qual solicitamos autorização Legislativa aprovando este projeto de 
lei que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SEBERI A FAZER COM SUA FROTA E 
SERVIDORES OU CONTRATAR SERVIÇO DE TERCEIRO PARA O TRANSPORTE DE 
FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS ESTABELECIDAS EM SEBERI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Município de Seberi, através Lei Municipal nº. 1.938/2001, que trata da 

política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do Município de Seberi, 
formalizou a possibilidade de empresas da iniciativa privada recebem incentivos do Poder 
Público, seja para iniciar suas atividades ou manter as mesmas. 

 
Através de incentivos públicos, podem os empresários ter facilidades no 

desenvolvimento de suas atividades econômicas, fomentando a produção local e, 
especialmente criando e mantendo empregos, resultado este que beneficia a toda a 
população e ao comércio do município de Seberi. 

 
Dentre os incentivos elencados na referida legislação, existe a possibilidade de 

custeio de transporte de funcionários de empresas que possuem representatividade 
econômica, objetivando o fomento de suas atividades e facilidades a seus empregados, os 
quais possuirão transporte seguro e de qualidade, não podendo o Executivo Seberiense 
quedar-se inerte diante do pleito dos empresários. 

 
Tendo o projeto legislativo em liça seguido todas as formalidades exigidas pela 

Lei Municipal nº. 1.938/2001, especialmente quanto às exigências preliminares, merece ser 
aprovado pela Casa Legislativa do Município de Seberi, visto que efetivamente incentiva o 
desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. 

 
Diante do exposto, considerando a legislação vigente, contamos com a 

proverbial atenção dos Nobres Edis, ocasião em que renovamos nossos protestos de 
consideração e respeitoso apreço e solicitamos a aprovação em regime de urgência do 
presente Projeto e Lei.  

   
Atenciosamente 

 
    

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 


