
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

PROJETO DE LEI Nº 001/2020
AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

“AUTORIZA  CONTRATAÇÃO  POR  TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE
PÚBLICO”. 

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 o Presidente do Poder Legislativo Municipal autorizado a

contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, em
razão  de  excepcional  interesse  público,  servidor  em quantidade,  função  e
vencimentos mensais a seguir discriminado:

Quantidade Função Vencimento mensal
01 Motorista R$ 2.056,84

Art.  2º As especificações exigidas para a contratação de servidor  na
forma desta Lei são as que constam no anexo único.

Art. 3º O contrato de que trata o art. 1º será de natureza administrativa,
ficando assegurado ao contratado os direitos previstos no art. 200 do Regime
Jurídico Único - Lei nº 1.036/2008.

Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação
orçamentária própria.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
CÂMARA DE VEREADORES DE GLORINHA –  RS,  em 04 de fevereiro  de

2020.
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ANEXO ÚNICO

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA
PADRÃO VENCIMENTO: 02

ATRIBUIÇÕES:
Descrição  Sintética:  conduzir  e  zelar  pela  conservação  de  veículos
automotores em geral da Câmara de Vereadores.

Descrição Analítica: 
Guiar,  mediante  determinação  da  Presidência  ou  da  Direção  Geral,  os
veículos oficiais da Câmara Municipal, observando com atenção a legislação
de trânsito; informar, por escrito, à Direção Geral, a necessidade de realizar
as  revisões periódicas  e  substituição  de  peças  e  de  pneus,  em razão do
desgaste  de  uso  dos  veículos;  informar,  por  escrito,  à  Direção  Geral,  a
substituição  de  equipamentos,  em  decorrência  da  data  de  validade;
encaminhar  os  veículos  para  lavagem,  de  forma  periódica,  conforme
regulamentação funcional;  zelar pela conservação dos veículos, guiando com
zelo, prudência e em caráter defensivo;  manter os veículos, em seu interior,
limpos e em condições de uso;  manter sigilo sobre as conversas pessoais e
telefônicas  mantidas  no  interior  dos  veículos;   realizar  o  transporte  do
Presidente e dos vereadores quando determinado;  realizar o transporte de
bens materiais, mediante solicitação da Direção Geral, realizando entregas ou
buscas;  entregar  documentos  ou  correspondências  quando  solicitado,
auxiliar  o  embarque  e  desembarque  de  malas,  equipamentos  e  demais
utensílios  junto  aos  veículos;  transportar  servidores  da  Câmara  Municipal,
mediante  determinação  da  Presidência  ou  Direção  Geral;  e   Demais
atividades  relacionadas  aos  veículos  da  Câmara  Municipal,  conforme
solicitação do Diretor Geral.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Geral: carga horária semanal de 40 horas.
Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite,
sábados, domingos e feriados; uso de uniforme e equipamentos de proteção
individual fornecido pela Câmara; sujeito a plantões.

REQUISITOS PROVIMENTO:
Idade: mínima de 18 anos.
Instrução: ensino médio completo e CNH com categoria no mínimo “B”.

LOTAÇÃO: Presidência da Câmara de Vereadores

JUSTIFICATIVA
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Trata o Projeto de Lei nº 001/2020, de autoria do Poder Legislativo
Municipal, sobre a contratação de 01 (um) motorista por tempo determinado,
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ressalta-se que tal contratação se faz necessária, uma vez que o
motorista,  bem  como  os  demais  servidores  do  quadro  efetivo  do  Poder
Legislativo  tiveram seus  atos  de  nomeações desconstituídos  em razão  da
decisão  proferida  nos  autos  do  Processo  Administrativo  Especial  n°
1.392/2018.

O Presidente da Câmara Municipal na gestão de 2019 realizou a
contratação  de empresa  especializada  em serviço  de  transporte  executivo
com motorista, haja vista entender que a referida contratação geraria mais
economia  aos  cofres  públicos.  Contudo,  o  contrato  teve  seu  término  em
31/12/2020.

Destaca-se  que  o  veículo  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores
encontra-se  parado  na  garagem,  sem  que  possa  ser  utilizado  pela
Presidência do Legislativo, bem como pelos demais Vereadores e servidores
desta Casa Legislativa.

Ocorre que, existem várias questões administrativas externas que
necessitam  ser  resolvidas,  porém diante  da  ausência  de  motorista,  estão
momentaneamente suspensas,  o que poderá acarretar  prejuízo ao regular
desempenho do serviço público.

Desta forma, se faz necessária a contratação temporária de um
motorista o mais breve possível para que o serviço público continue sendo
prestado com eficiência.

Diante  do  exposto,  espera-se  o  apoio  dos  demais  Pares  desta
Casa para a aprovação do presente Projeto de Lei. 

Glorinha/RS, 04 de fevereiro de 2020.
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