
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

 

PROJETO DE LEI Nº 015/2017 
 

INSTITUI GRATIFICAÇÃO ESPECIAL              

AOS MOTORISTAS DO MUNICÍPIO 

DESIGNADOS PARA O TRANSPORTE 

ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

 

Art. 1º Fica instituída a GRATIFICAÇÃO ESPECIAL aos Motoristas 
designados para a função de TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, no valor 
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico do cargo de 
Motorista, definido pela Lei Municipal nº 1.037/2008 - Plano de Carreira e Cargos 
dos Servidores Municipais e alterações posteriores. 

Art. 2º Os Motoristas, designados pela Secretaria Municipal de Educação 
para o Transporte Escolar Municipal, deverão cumprir todas as exigências da 
Legislação vigente, previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal nº 
9.503 de 23 de setembro de 1997 e suas posteriores alterações, atendendo as 
principais condicionantes para a função, tais como: 

I - Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem ser 
reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 meses; 

II - Não estar cumprindo pena de Suspensão do Direito de Dirigir ou 
cassação da Carteira Nacional de Habilitação; 

III - Estar habilitado, no mínimo, na categoria “D”; 

IV – Ter curso atualizado, com validade mínima de 5 (cinco) anos, para 
“Condutor de Veículos de Transporte de Escolares”. 

Art. 3º A jornada de trabalho dos Motoristas designados para o transporte 
escolar é especial, conforme necessidade de transporte de alunos, nos horários 
de funcionamento diário das Escolas do Município e perceberão a Gratificação 
durante a vigência do ano letivo, definido no Calendário Escolar. 

Art. 4º Durante os intervalos de cumprimento do serviço de transporte 
escolar, os Motoristas ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Educação, 
primando pelo bom estado de conservação e limpeza de seus veículos, 
auxiliando nas informações para manutenção e conserto dos mesmos, podendo 
ainda, atender outras Secretarias Municipais, desde que não prejudique os 
horários de transporte escolar. 
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Parágrafo único. Os Motoristas também auxiliarão no carregamento e 
transporte de merenda escolar, sempre que necessário, desde que não 
prejudique os horários do transporte escolar. 

Art. 5º Ficam mantidas as horas extraordinárias necessárias para realização 
dos serviços de transporte escolar pelos Motoristas designados para esta função, 
devendo registrar ponto no horário de início e no fim de cada jornada de trabalho. 

Art. 6º A Gratificação Especial não será incorporada no vencimento básico 
dos Motoristas designados, porém será incluída no cálculo da remuneração das 
férias regulamentares e da gratificação natalina, na forma que dispuser o Regime 
Jurídico Único do Município – Lei Municipal nº 1.036/2008 e alterações 
posteriores. 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento 
Municipal, junto à Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 02 de maio de 2017. 

 

 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


