
MENSAGEM Nº  

 
Exma. Sra.  
Vereadora DENISE TERESINHA GABRIEL 
DD. Presidente da Câmara Municipal. 

 

 

Temos a honra de encaminhar a esta Augusta Casa, o  

projeto de Lei, que dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos Agentes de 

Trânsito, do município de Paragominas-PA. 

 

Levando-se em conta a necessidade otimizar a sistemática 

de salários dos agentes de trânsito da Prefeitura Municipal. 

 

Considerando que a Prefeitura Municipal celebrou convênio 

com o Governo do Estado do Pará, pelo qual a municipalidade assumiu toda a 

gestão de trânsito no Município. Este fato vai demandar uma nova estruturação 

na prestação dos serviços de fiscalização do trânsito o que impõe mais 

especialidade. 

 

Considerando que a atividade desenvolvida pelos agentes 

de trânsito demanda relativa complexidade, em razão dos atos de organização, 

conscientização e sobretudo a fiscalização, que em várias ocasiões expõe os 

agentes a perigos extremos que necessitam formação específica para a execução 

da atividade. 

 

Considerando que os vencimentos percebidos pelos agentes 

de trânsito atualmente sofreram considerável achatamento durante os últimos 

anos, portanto, necessitam uma recomposição. 

  

 Cumpre ressaltar que a fixação do valor básico dos 

vencimentos dos agentes de trânsito não impactarão negativamente o 

orçamento, pois é uma categoria que conta com pequeno número de agentes. 

  

 Acrescenta-se que além de atender as reivindicações dos 

agentes de trânsito a nova sistemática atenderá também as formalidades legais , 

visto que terão maior clareza para a prestação de contas, tanto a esta Casa de 

Leis, quanto ao Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

  



 

 

 

Considerando ainda que é dever da Administração 

Municipal estar atenta a todos os princípios norteadores do serviço público, 

principalmente o princípio da formalidade e o princípio da legalidade. 

 

Considerando que a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, vinculou ainda mais os atos administrativo, criando rigorosas 

penalidades aos agentes públicos; 

 

O chefe do Poder Executivo, no cumprimento de suas 

atribuições constitucionais, passa às mãos de Vossa Excelência, projeto de lei, 

para a apreciação desta Augusta Casa legislativa, na certeza de que os senhores 

Vereadores saberão apreciá-lo, com o elevado espírito público que possuem. 

 

Requer desta Casa Legislativa, seja o presente projeto 

analisado e votado para finalmente ser aprovado EM REGIME DE URGÊNCIA 

URGENTÍSSIMA, fundamentado na natureza jurídica do projeto, nas 

circunstâncias fáticas de seu alcance e sobretudo, na necessidade de atender os 

anseios da categoria. 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos melhores 

protestos da mais alta estima e elevada consideração, desejando a Vossas 

Excelências, muito sucesso consecução  do seu mister no Legislativo 

Municipal. 

 

Paragominas-PA. 21 de agosto de 2017. 

 

 

 

___________________________ 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal de Paragominas 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto de Lei nº 042/17.          De 21 DE AGOSTO DE 2017.        

 

Fixa o valor dos vencimentos dos agentes de Trânsito, da 

Prefeitura Municipal e dá outras providências.  

           

Art. 1º – O valor do salário base dos agentes de trânsito da Prefeitura Municipal 

será 2.000,00 (dois mil reais) pela jornada normal de trabalho. 

 

Art. 2º - O valor descrito no artigo anterior não exclui as demais vantagens 

adquiridas. 

 

Art. 3o Os recursos necessários a satisfação da presente lei são do orçamento da 

Prefeitura Municipal. 

 

Art. 4o –  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA.  21 de agosto de 2017. 

 

 

 

___________________________ 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal de Paragominas 

 
MARIA DAS GRAÇAS QUADROS M. SILVA 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 
RENATO RODRIGUES CORDEIRO 
Secretário Municipal de Governo 

 


