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LEI Nº 4.243/2017.
 

“INSTITUI HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO
PARA  MOTORISTAS  DO  MUNICÍPIO  QUE
EXERÇAM  SUAS  FUNÇÕES  NO  TRANSPORTE
ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

                                               CLEITON BONADIMAN, Prefeito
Municipal  de  Seberi,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço
saber que a Câmara Municipal  de Vereadores aprovou e EU sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - Fica mantida a Jornada de Trabalho fixada
na Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001, é instituído um
horário especial de trabalho para os Motoristas que exerçam suas funções
no Transporte Escolar a seguir descrito:

 I – DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
TURNO HORÁRIO JORNADA
1º DAS 06:00 ÀS 08:00 02:00 HORAS
2º DAS 11:30 ÀS 13:30 02:00 HORAS
3º DAS 16:30 ÀS 18:30 02:00 HORAS
TOTAL DO HORÁRIO ESPECIAL 06:00 HORAS

                                            II – AOS SÁBADOS
TURNO HORÁRIO JORNADA
1º DAS 06:30 ÀS 08:30 02:00 HORAS
2º DAS 11:30 ÀS 13:30 02:00 HORAS
TOTAL DO HORÁRIO ESPECIAL 04:00 HORAS

 
Parágrafo único – O horário especial estabelecido

no presente  Artigo  terá  aplicação  nos  períodos  letivos  do  ano escolar,
ficando  o  presente  servidor,  nos  demais  dias,  subordinado  ao  Horário
Normal de motorista do Município.

Art.2º  -  A  jornada  de  trabalho  especialmente
estabelecida  para  os  servidores  de  que  trata  esta  Lei,  na  forma  e
condições por ela especificada, será de 06 (seis) horas por dia e 34 (trinta
e quatro) horas semanais, por eventual necessidade de serviço, poderá
ser ampliada, sem caracterizar  excesso,  até o limite  legal  de 08 (oito)
horas por dia e 40 (quarenta) horas semanais.
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Art.3º  -  Os  Motoristas  designados  através  de
Portaria, pelo Prefeito Municipal, para o Transporte Escolar, receberão uma
gratificação especial, pela jornada, correspondente a 37% (trinta e sete
por cento), sendo que para apuração da gratificação serão consideradas
as  seguintes  verbas:  Vencimento  básico,  avanço/triênio  e  gratificações
adicionais de 15% e 25%.

§1  –  A  gratificação  terá  validade  quando  o
motorista estiver no efetivo exercício da função a ela atinente, e durante
os  afastamentos  que  o  Regime  Jurídico  único  considera  como  efetivo
Exercício.

§2 - As horas extras, eventualmente realizadas nos
finais  de semana,  excluídos  os  sábados até as 14:00 (quatorze)  horas,
serão  pagas  e  não  incidirá  a  gratificação  mencionada  no  Artigo  3º
anteriormente apresentado.

Art.4º - A Gratificação Especial de que trata esta
Lei Municipal não se incorporará aos salários, em hipótese alguma e não
servirá de base para cálculo de contribuição previdenciária.

Art.5º  - A gratificação Especial de que trata esta
Lei  municipal  será  incluída  no  cálculo  de  remuneração  de  férias
regulamentares e da gratificação natalina. Caso o servidor não esteja mais
recebendo a referida gratificação no momento do gozo de férias ou no
momento  da  percepção  da  gratificação  natalina,  esta  será  computada
proporcionalmente, na razão de um doze avos de seu valor vigente, por
mês  de  exercício  que  o  servidor  perceber  a  vantagem,  observando  o
período aquisitivo, no caso de férias regulamentares e o ano, no caso de
gratificação natalina. 

Art. 6º - Os Motoristas registrarão ponto no início
e no fim da jornada, para comprovar sua presença ao trabalho.

Art.  7º  -  A  despesa  decorrente  desta  Lei  será
atendida por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 06/03/2017. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI-RS, 08 DE FEVEREIRO DE 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRET. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

 
JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 33/2017.

Senhor Presidente
Senhores Vereadores 

Ao  cumprimentá-los,  cordialmente,  estamos
encaminhando a Vossas Excelências o presente Projeto de Lei Municipal
que,  “INSTITUI  HORÁRIO  ESPECIAL  DE  TRABALHO  PARA
MOTORISTAS  DO  MUNICÍPIO  QUE  EXERÇAM  SUAS  FUNÇÕES  NO
TRANSPORTE ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Administração Municipal, em razão do transporte
escolar, foi aos poucos ajustando tais funções de forma que viabilizassem
o transporte escolar em função de um melhor aproveitamento escolar e
profissional

Para que os objetivos e um melhor aproveitamento
fossem alcançados, foram necessárias mudanças, e mudanças especiais
para equacionar a situação existente, não criando transtornos noutra. É o
caso  do  referido  pleito,  o  qual  encontra-se  devidamente  ajustado  aos
interesses e necessidades dos estudantes e dos profissionais.

O referido  Projeto  de Lei  trata  de prática  que já
vem ocorrendo  ao longo  das  administrações  municipais,  desde  que  se
passou a oferecer o transporte escolar.

A administração Municipal, tendo em vista que tal
matéria é de conhecimento de Vossas Excelências, pede que tal Projeto de
Lei seja aprovado por unanimidade e com regime de urgência.

                                                                Atenciosamente.
 

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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