
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

LEI Nº 1.979/2015, de 29 de setembro de 2015.
    
Cria  cargo,  Padrão  e  Altera

Dispositivo da Lei n.º 701/94, de 20.12.94
que dispõe dobre o Quadro de Cargos e
Funções Públicas do Município e dá outras
providências.  

Gildo  Benjamin  Bortolotto,  Prefeito  Municipal  de
Formigueiro, faz saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do
Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Cargo de Motorista Especializado, carga
horária de 44 horas semanais, salário equivalente ao padrão 7 do Quadro
Geral.

Art. 2º Em decorrência da presente Lei fica o cargo incluso
na relação de cargos, constante do art. 3º da Lei nº 701, de 20/12/94 na
proporção abaixo no quadro, e mantendo a seguinte descrição:

Quantidade Denominação Padrão
(...) (...) (...)
04 MOTORISTA ESPECIALIZADO 7
(...) (...) (...)

Parágrafo Único – As justificativas serão parte integrante da
presente Lei, bem como o anexo I.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta
de dotação orçamentária específica constante no orçamento 2015.

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

              
   Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

29 de setembro de 2015.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

RUA CORONEL VERÍSSIMO, 265
CNPJ: 89.601.140/0001-29: (55) 3236-1596 CEP: 97.210-000



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Secretária da Administração

Referente ao Projeto de Lei nº 042/2015

J U S T I F I C A T I V A

A criação do cargo de motorista especializado é necessária tendo

em vista  que se trata  de serviço  totalmente  diverso do realizado por

motoristas do nosso quadro,  pois  as exigências para condução de um

veículo  de  emergência  e  similares  são maiores  do que as  atribuições

atuais do cargo de motorista.

Atualmente, os motoristas do Município recebem os cursos, bem

como  a  carteira  de  saúde,  respeitando  o  que  dispõem  a  resolução

CONTRAN 168/2004 e 285/2008. Entretanto, o Município dispõe, hoje, de

02 ambulâncias e para este serviço se faz necessário a realização de

atividades  em escalas  diferenciadas  12/36  ou  24/72  que  causam um

custo  elevado  em  horas  extraordinárias,  pois  trata-se  de  veículo  de

emergência  que  deve  atender  ininterruptamente  a  necessidade  do

serviço e ter condições de utilização 24 horas diárias 7 dias por semana e

não há um número de servidores  suficientes  para que o  serviço  seja

realizado de forma ideal.

Assim se solicita a aprovação do referido projeto para realizar um

melhor atendimento na prestação do serviço público.

Gabinete do Prefeito Municipal 
15 de julho de 2015.     

Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal
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ANEXO I

REGIME JURÍDICO: Lei n.º 1329/2005 - Estatutário 

QUADRO: Cargos de Provimento Efetivo

CARGO: MOTORISTA ESPECIALIZADO

PADRÃO: 7

Transportar  pacientes  e/  ou  servidores  do  Município,  dirigir  a(s)

ambulância(s),  peruas,  automóveis,  automóveis  transformados  em ambulâncias;

encarregar-se  do transporte  da  correspondência  ou  auxiliar  no  carregamento  e

descarregamento do veículo e em outras tarefas quando o veículo não estiver em

movimento; zelar pela conservação do veículo que lhe for confiado, mantendo-o em

perfeitas  condições  de  funcionamento  e  limpeza;  fazer  reparos de emergência;

preencher  e  apresentar  ao  setor  competente,  os  boletins  de  serviço;  auxiliar

mecânicos no conserto de veículos; manter-se atualizado quanto a documentação

necessária  para  o  desempenho  da  função,  dirigir  o  veículo,  acionando  os

comandos de marcha e direção, conduzindo-o em trajeto determinado, de acordo

com a  regras  de  trânsito  e  instruções  recebidas,  para  efetuar  o  transporte  de

servidores e pacientes/acompanhantes; vistoriar o veículo, verificando o estado dos

pneus,  o  nível  de  combustível,  água,  óleo  do  cárter,  e  testando  freios  e  parte

elétrica,  certificando  suas  condições  de  funcionamento  e,  se  necessário,

providenciar o abastecimento e reparos; Informar defeitos do veículo, preenchendo

ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada ao chefe da manutenção;

portar os documentos do veículo e zelar pela sua conservação; controlar a carga e

descarga  do  transportado,  orientando  a  sua  remoção  do  veículo  para  evitar

acidentes;  carregar  e  descarregar  os  materiais  utilizados  pelos  profissionais;

recolher  o  veículo  após  a  jornada  de  trabalho,  conduzindo-o  à  garagem  da

Prefeitura;  executar  outras  tarefas  correlatas  ao  cargo  e/ou  determinadas  pelo

superior  imediato,  além de  eventualmente  e  na  falta  de  condutor  dirigir  outros

veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas, executar outras tarefas

correlatas.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Horário: Período normal de 44 horas semanais.

b)  Outras:  O exercício  do  cargo poderá  exigir  a  prestação de serviços  à noite,

domingos e feriados. 

c) Uso obrigatório de uniforme quando fornecido pelo Município.

d)  As atividades do cargo poderão realizadas em plantões de 12 horas por  36

horas ou de 24 horas por 72 horas de acordo com a escala estabelecida pela

unidade de lotação do servidor.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Idade mínima de 18 anos;

b) Carteira Nacional de Habilitação para o exercício da Profissão de Motorista, na

categoria correspondente “D”. (com indicação de exercer profissão remunerada);

c) Curso para Condutores de Veículo de Transporte de Emergência;

d) Carteira de saúde;
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