PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

Dispõe

DE 2018.

sobre

a

gratuidade

nos

transportes públicos coletivos municipais
para os servidores públicos integrantes
das

Guardas

Civis

Municipais

dos

municípios do Estado de Goiás.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos
termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. É concedida gratuidade, nos transportes coletivos
municipais aos servidores públicos integrantes das Guardas Civis Municipais dos
municípios do Estado de Goiás.
Art. 2º. Para usufruir do benefício de que trata a presente lei,
deverá o servidor público ocupante da categoria especificada no art. 1º desta Lei
apresentar identidade funcional emitida pelo órgão ou entidade a que esteja vinculado
ao motorista responsável pelo veículo de transporte, e este deverá liberar a entrada do
Guarda Civil Municipal.
Parágrafo único. É obrigatório ao beneficiário a utilização do
traje específico da Guarda Civil.
Art. 3º. Esta lei será regulamentada, se necessário, dentro de
90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual

de

de 2018.

JUSTIFICATIVA
Este Projeto vem com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços
prestados a toda a população do Estado de Goiás , a principal motivação em conceder
tal benefício, dentre outras razões, reside no fato da GCM proporcionar a sensação de
segurança agindo com capacitação adequada e segura diante de uma investida
criminosa, garantindo o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta
e imediatamente quando necessário, prevenindo atos infracionais que atentam contra
a população.
Desse modo, acreditamos ser providencial permitir aos Guardas Civis
Municipais, obterem passe livre nas empresas que prestam o serviço de transporte
público no âmbito do Estado de Goiás, condicionado, à apresentação de sua
identificação funcional.
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Deputado Estadual

