
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA
                                             

EMENDA Nº 001/2020 

Ao Projeto de Lei nº 001/2020 de autoria do Poder Legislativo

Art. 1º Altere-se o anexo único do Projeto de Lei nº 001/2020, que passa a
ter a seguinte redação:

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 fundamental completo e CNH com categoria no mínimo “B”.

LOTAÇÃO: Presidência da Câmara de Vereadores
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Glorinha, 11 de fevereiro de 2020.

JOÃO CARLOS SOARES
Presidente 

ERICO HOMERO SCHERER
Vice-Presidente

GEANI MARIA DOS SANTOS DUARTE
Primeira Secretária

RAFAEL SCHONARDIE SCHMIDT
Segundo Secretário

JUSTIFICATIVA

� Justificativas da Tribuna.
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