
Lei n.º 886, de 27 de agosto de 2013. 
 
CRIA CARGO DE MOTORISTA DE 
VEÍCULOS LEVES NO QUADRO DOS 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
DOS SERVIDORES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
                   PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado 
do Rio Grande do Sul, FAZ SABER, que em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica 
do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 
 
                   Art. 1.º - Fica criado no Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo dos 
Servidores do Município de Candelária, o seguinte cargo: 

 
CARGO N.º DE CARGOS PADRÃO 

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS LEVES 

01 7 

 
                   Art. 2.º -  As especificações da categoria funcional prevista no art. 1.º da 
presente Lei, são aquelas descritas  a seguir, que passarão a fazer parte integrante do 
anexo I, da Lei Municipal n.º 410, de 29 de abril de 2009: 
 

 
 

 
 
 

 
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
                                
                        a) Descrição Sintética: Atividades que envolvam a execução de 
trabalhos na condução e conservação de veículos leves da Prefeitura, obedecendo as 
normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito. 
                        b) Descrição Analítica: Dirigir veículos utilizados no transporte de 
passageiros; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no veículo, prestar ajuda no 

CARGO 

ATRIBUIÇÕES GERAIS 

PADRÃO 

ANEXO  I       



carregamento e descarregamento de materiais de expediente entregando-os ao local de 
destino; quando necessário, manter o veículo abastecido, providenciando seu 
reabastecimento quando necessário; verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, velas, buzinas, indicadores de direção de dínamos, providenciar os 
reparos necessários, verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, executar 
pequenos reparos de emergência, comunicar ao chefe imediato irregularidade no 
funcionamento do veículo, recolher o veículo ao local determinando quando concluída a 
jornada de trabalho, zelar pela limpeza e conservação do veículo, executar outras tarefas 
afins. 
 

 
 
 
                   

a) Geral: Carga horária de 44 horas semanais. 
 
 
 
 
                

  a) Idade: Mínima de 18 anos. 
 

              b) Instrução: Mínimo 5.ª série do Ensino Fundamental. 
 
              c) Habilitação: CNH categoria “B”. 
 
                   Art. 3.º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias. 
 
                   Art. 4.º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Candelária, aos 27 dias do mês de agosto do ano de 

2013.  
 
 
 
 

PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se                                                      Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente  livro,   em 
                                                                                               27 de agosto de 2013.    
JORGE LUIZ MALLMANN                                                 ______________________  
 Sec. Mun. da Administração                                                      Agente Adm. Auxiliar      

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 



 


