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LEI Nº 1.208, DE 12 DE JUNHO DE 2013. 
 

 Autoriza contratação temporária de excepcional 
interesse público. 

  
 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Servidor para o preenchimento de 
função temporária de Motorista em razão de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do 
Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal N 324, de 15 de maio de 2001, alterada pela Lei 
Municipal N 443, de 15 de maio de 2002. 

Parágrafo único. Para a contratação tratada no caput deste Artigo, fica estabelecido no quadro 
abaixo, a função temporária, vaga, carga horária semanal, vencimento e o prazo contratual: 

Função Vagas Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 
Motorista 02 40 horas 1.114,74 12 meses prorrogável por igual 

período 
Art. 2º O contrato será de natureza administrativa, com os direitos e deveres previstos no Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais. 
Art. 3° O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 
Art. 4° As atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento da função criada no quadro 

estabelecido no Parágrafo único do Artigo 1°, para Motorista, constam no Anexo I, parte integrante da 
presente Lei. 

Art. 5° As despesas decorrentes desta contratação correrão por contas das dotações orçamentárias 
específicas. 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 12 de Junho de 2013. 
 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  

 
 

  Registre-se e Publique-se: 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Dirigir e conservar automóveis, caminhões e outros veículos automotores do 

Município. 
Exemplos de Atribuições: Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte 

de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou a local determinado, quando concluído o serviço 
do dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento e limpeza; fazer reparos de 
emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de 
correspondência ou de cargas que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustível, água e 
óleo; comunicar qualquer defeito porventura existente, verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; 
fazer reparos de emergência; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a 
calibragem dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a enfermos, conduzindo caixa de 
medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; dar plantão diurno e noturno quando necessário, obedecer às 
normas e dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; executar a lavagem do 
veículo, executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª Série do Ensino Fundamental; 
c) Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”; 
d) Se Contratado Para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo: Curso de 

Condutores de Veículos de Transporte Escolar; 
 e) Se Contratado Para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social: Curso de Condutores de 
Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros. 
 


