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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 35/2019 

 

 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.255/2017, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

Art. 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.255, de 14 de março de 2017, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer com sua frota e funcionário ou 

contratar serviço de terceiros para a realização de transporte de funcionários de empresa (s) 

estabelecida (s) no município de Seberi/RS, nos seguintes itinerários: 

I – Saída do ponto de referência km 43 da 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 posto Seberi); 

II – Saída do ponto de referência Praça da Paz passando na Avenida General Flores da Cunha, 

em direção a Linha Progresso até a sede da comunidade da Linha Nova, retornando até o ponto 

de referência Km 52/BR 386 (próximo ao posto Seberi). 

Art. 2º. O caput do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.255, de 14 de março de 2017, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 2° Em caso de terceirização dos serviços, fica autorizada a contratação de até 03 (três) 

veículos de no mínimo 40 (quarenta) lugares cada um, em bom estado de conservação, para a 

realização de até 10 (dez) viagens por dia, em obediência aos ditames das Leis Federais nº 

8.666/1993 e nº 10.520/2002. 

[...] 

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando convalidados os atos 

praticados até a presente data. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI - RS, 26 DE ABRIL DE 2019. 

 
  

 CLEITON BONADIMAN 

       PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 35/2019 

 

 

O Projeto de Lei em questão altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.255/2017, que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a fazer com sua frota e servidores ou contratar serviços de terceiros 

para o transporte de funcionários de empresas estabelecidas em Seberi. 

 

Salientar que a alteração do artigo 1º visa incluir mais um trajeto para atender as necessidades 

de transporte de trabalhadores do município que sai do ponto de referência Praça da Paz 

passando na Avenida General Flores da Cunha, em direção a Linha Progresso até a sede da 

comunidade da Linha Nova, retornando até o ponto de referência Km 52/BR 386 (próximo ao 

posto Seberi). 

 

Já com relação ao artigo 2º, está sendo ampliado de 02 (dois) veículos para 03 (três) veículos, 

bem como o nº de viagens, haja vista a ampliação de mais um trajeto e o número de 

trabalhadores transportados.   

 

Convicto do bom-senso dos Nobres Edis, solicito aprovação do presente Projeto de Lei, que 

certamente reverterá em condições ainda mais favoráveis a comunidade seberiense. 

 

 

 

CLEITON BONADIMAN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 


