
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
                                        Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1091.09, de 30 de dezembro de 2009. 

 

 

Cria Cargo no Quadro de Servidores 
Efetivos do Município. 

 
 

Art. 1 - Fica criado 01 cargo de motorista no 
Quadro de servidores Efetivos do Município, com a seguinte descrição: 

 
Quadro de Cargos dos Servidores Municipais 

 
N° Cargos  Denominação  Lotação              Padrão 

01   Motorista                  Secretarias diversas               P 03 

                                                               

     
Art. 2º - As atribuições do cargo acima criado 

serão as seguintes, em conformidade com a Lei Municipal nº 67/2001: 
 

 a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela 
conservação de veículos automotores em geral. 

 

 b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores 
destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo a 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos 
em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; 



zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 
transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for 
confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 
verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação 
quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da 
bateria, bem como a calibração dos pneus; 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 21 e máxima de 55 anos; 

 b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental.  

 c) Habilitação de Motorista Categoria “D”. 

 
     Art. 3º- Servirão de cobertura para as despesas 
advindas desta Lei, as seguintes dotações orçamentárias, sendo que o  
órgão, unidade e projeto atividade, dependem da lotação em que 
estiverem os servidores: 
 
Elem.Desp.: 3.1.90.11.00.0000 – Venc. e  Vant. Fixa. Pess. Civ. 
                       3.1.90.13.00.0000 – Obrigações Patronais 
     3.1.90.16.00.0000 – Outras Desp. Var. Pessoal Civil  
                       3.1.90.46.00.0000 – Auxilio Alimentação. 
 
 

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



 Gabinete da Prefeita, 30 de dezembro de 2009. 
           
 

 
 

           Dilse Klein Bicigo 
    Prefeita Municipal  

 
 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
       
                Marina Schmitt 
Assessora Especial de Gabinete 
                
 


