
VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito 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 1.917.18, de 27 de junho de 2018. 
 
 

Institui horário especial de trabalho 
e cria gratificação por atividade de 
natureza especial para Motoristas 
do Município, que exerçam suas 
atividades no transporte escolar e 
dá outras providências. 

 
 

Art. 1° - Fica alterada a jornada de trabalho fixada na Lei n° 
1.470/2013, para a linha da sede do município, Almirante Tamandaré do 
Sul e arredores/Distrito de Rincão do Segredo/Vila Seca/Linha 
Vitória/Linha Barcarol e Mata Cobra, é instituído um horário especial de 
trabalho para os Motoristas do Município, que exerçam suas funções no 
transporte escolar, a seguir descrito: 

 
I – de Segunda-feira a Sexta-feira: 

Turno    Horário            Jornada 
1° ...................................... das 06:20h às 10h:10min.....................03:50 hs 
2° ...................................... das 11h 40min às 17h 50min.............. 06:10 hs 
 
 

II – Aos Sábados Letivos: 
Turno    Horário     Jornada 
1° ...................................... das 7h às 8h ........................................... 01 hora 
2° ...................................... das 11h 30min às 12h 30min................. 01 hora 
 
     



Parágrafo Único – O horário especial estabelecido no presente 
artigo terá aplicação nos períodos letivos do ano escolar, ficando o 
servidor, nos demais dias, subordinado ao horário normal de Motorista 
do Município. 

 
Art. 2° - A jornada de trabalho especialmente estabelecida para os 

servidores de que trata esta Lei, na forma e condições por ela 
especificadas, será de 10 (dez) horas por dia. 

 
Parágrafo Único – A jornada de trabalho que resultar excedente ao 

limite legal, previstos nas especificações do cargo de Motorista, será 
considerado extraordinário, na forma da lei.  

 
Art. 3° - É criada a gratificação pelo exercício de atividade de 

natureza especial, correspondente a 20% do vencimento básico do 
Motorista, a ser atribuída ao Motorista do Quadro de Servidores do 
Município, enquanto designado para exercer suas funções no serviço de 
transporte escolar. 

 
Parágrafo Único - Esta gratificação somente será atribuída quando 

o Motorista estiver no efetivo exercício da função a ela atinente. 
 

Art. 4° - A gratificação de que trata esta Lei será incluída no cálculo 
da remuneração das férias regulamentares e da Gratificação Natalina, 
proporcionalmente aos meses de seu efetivo exercício no ano letivo. 

  
Art. 5° - A despesa decorrente desta Lei será atendida por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão: 05 – Sec. Municipal da Educação, Cultura e Lazer 
Proj/Atividade: 05.2028 – Manut. Transp. Escolar Ens. Infantil Pré 
Elem. Despesa: 295/3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil 
Elem. Despesa: 296/3.1.90.13.00.0000 – Obrigações patronais 
 
Proj/Atividade: 05.2031 – Manut. Transp. Ens. Fundamental 
Elem. Despesa: 336/3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil 



Elem. Despesa: 337/3.1.90.13.00.0000 – Obrigações patronais 
 

 
Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 7º - Fica revogada a Lei Municipal 1.470/2013. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 27 de junho de 2018. 
 
 
 

                   Valdeci Gomes da Silva 
                  Prefeito Municipal 

 
 

 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
  Virginia Quadros da Silva        
       Assessora de Projetos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


