
 
PROJETO DE LEI Nº 005/22, DE 02 MARÇO DE 2022. 

 

Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos 

aos trabalhadores do Município, visando o 

incremento e geração de renda e dá outras 

providências. 

 
EVERALDO BUENO ROLIM, Prefeito Municipal de Inhacorá Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,  

 

 FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU, sanciono e 

promulgo a seguinte Lei:  

  Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos aos 

trabalhadores residentes no Município de Inhacorá e que exerçam suas atividades laborais 

em outra comunidade, visando incrementar a geração de emprego e renda. 

  Art. 2º Os incentivos de que trata esta lei são vinculados ao custeio do 

transporte e deslocamento dos moradores de Inhacorá que exerçam suas atividades de 

trabalho em outro Município, com retorno, num raio máximo de 60 (sessenta) quilômetros 

da sede local, com no mínimo 15 trabalhadores por roteiro. 

  Art. 3º Poderá o Município firmar contrato diretamente com as empresas 

transportadoras ou adquirir passagens individuais para os moradores beneficiados pela 

presente lei, mediante prévio e regular processo licitatório. 

  Art. 4º O período de validade será indeterminado ou enquanto tiver demanda. 

  Parágrafo Único – O contrato poderá ser rescindido, ajustado ou aditado, 

conforme o resultado obtido com a política de geração de empregos e de acordo com os 

interesses da administração municipal. 

  Art. 5º Farão jus ao transporte os residentes no Município que estiverem 

comprovadamente trabalhando, com carteira assinada, em Municípios vizinhos, conforme 

disposto no art. 2º desta lei. 

  Art. 6o
 O transporte somente será incentivado pelo Poder Público, caso haja 

número de funcionários e postos de trabalho suficientes que configurem o atendimento do 

programa de geração de emprego e renda. 

  Parágrafo único – A Secretaria da STHAS deverá coordenar a execução do 

presente programa, bem como controlar a aplicação dos recursos públicos na finalidade 

proposta. 



  Art. 7º O Município, através da Secretaria responsável pela execução do 

programa de incentivo, deverá realizar prévio cadastramento de todos os interessados no 

benefício estendido por esta lei. 

  Parágrafo único – O benefício somente será mantido com a prestação de 

contas mensal de cada trabalhador, que deverá comprovar o comparecimento diário ao seu 

posto de trabalho, com certidão emitida pela empresa ou cópia do cartão ponto. 

  Art. 8º A inobservância da correta aplicação dos recursos públicos no 

programa, por parte do beneficiado, ou qualquer indício de fraude ou desvio da finalidade 

legal, acarretará a suspensão imediata do incentivo e a denúncia do fato ao Ministério 

Público para as providências cabíveis.   

  Art. 9º As despesas da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária 

própria. 

  Art. 10 O Poder Executivo poderá regulamentar por Decreto a presente Lei no 

que couber, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação. 

  Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data de 10.04.2022.   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INHACORA/RS, EM 02 
DE MARÇO DE 2.022.       

 

EVERALDO BUENO ROLIM 

                  Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

DANIELI DE OLIVEIRA 

Secretária de Administração 

 

 

 



 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE 

LEI  MUNICIPAL N ° 005/2022 
 

 

  

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores(a), 

 

  Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente encaminhar a esta 

Colenda Casa Legislativa, o Projeto de Lei em tela, para análise e apreciação dos nobres 

parlamentares, o qual AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER INCENTIVOS 
AOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO, VISANDO O INCREMENTO E GERAÇÃO 
DE RENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
                    Trata-se da ação governamental para executar um programa de incentivo à geração de 

renda para habitantes locais, mesmo que de forma inversa, ou seja, tendo em vista que as vagas de 

trabalho são ofertadas fora do território municipal. Também de forma diferente, o Município 

colabora com a redução do desemprego, muito embora o projeto não seja gerador de receitas para 

Inhacorá e sim para outra comuna.   

  No caso em exame, devem ser analisadas com maior profundidade as situações 

objetivas dos atos administrativos decorrentes da iniciativa, pois especialmente em momento de 

pandemia, onde há escassa disponibilidade de empregos formais e a crise financeira da 

comunidade reduz significativamente o poder aquisitivo da população, a oferta de emprego e renda 

para os cidadãos de Inhacorá tem o condão de minimizar os nefastos efeitos negativos da situação.  

  Como no âmbito municipal a colaboração e auxílio aos mais necessitados somente 

pode ser possível mediante a aplicação de recursos do orçamento, destinados prioritariamente ao 

enfrentamento dos problemas de saúde, a inserção no mercado de trabalho de um contingente de 

munícipes provoca um efeito financeiro positivo para parcela da comunidade. Tal procedimento 

reduz eventual dependência das pessoas empregadas em relação ao erário de Inhacorá, eis que 

estarão gerando a própria renda para si e para a família. 

  Neste sentido, pode e deve atuar o ente municipal para proporcionar auxílio 

financeiro ao deslocamento de trabalhadores ao Município vizinho, onde está a disponibilidade de 

empregos, para ocupação imediata das respectivas vagas de trabalho.   
           Contando com a atenção de Vossas Excelências no trato de todos os assuntos de 

interesse do município, mas em especial que envolvem o bem-estar social, por isso temos a certeza 
da aprovação do presente Projeto. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INHACORÁ/RS, EM 02 DE MARÇO 
DE 2.022. 

 
 

 

 

                                          EVERALDO BUENO ROLIM 
                                           Prefeito Municipal  


