
LEI Nº 883, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008. 
 
 Institui Horário Especial de Trabalho aos Motoristas 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo. 

           O Prefeito Municipal.  
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Instituir um Horário Especial de trabalho 

para os Motoristas do município, que exerçam suas funções no Transporte Escolar, a seguir descrito: 
 

Dias da Semana: Segunda a Sexta-Feira 

Diurno   

Turno 

Diária/Semanal 

Horário Jornada de Trabalho 

1º 06:00 ás 08:30 2,5 horas / 12,5 horas 

2º 11:15 ás 13:15 2 horas / 10 horas 

3º 16:45 ás 18:15 1,5 horas / 7,5 horas 

Noturno   

Turno 

Diária/Semanal 

Horário Jornada de Trabalho 

1º 16:30 ás 18:30 5 horas / 10 horas 

2º 22:15 ás 24:00 1,45 horas / 7,25 horas 

3º Terças: APAE 

07:00 ás 11:30 e 

12:25 ás 22:30 

8,35 horas / 8,35 horas 

4º 18:30 ás 22:30 4 horas / 4 horas 

 Segundas: Educação Física  

                                              Total Semanal: 30 horas 

 

Sábados 

1º 06:00 ás 08:00 2 horas 

2º 11:30 ás 13:30 2 horas 

 
  
 



 
Parágrafo único. O horário especial terá aplicação somente nos períodos letivos do ano escolar, 

ficando o servidor, nos demais dias, subordinado ao horário normal de motorista do município. 
 Art. 2º A jornada de trabalho especialmente estabelecida para os servidores que trata esta lei, na 
forma e condições por ela especificadas, será de 06 (seis) horas por dia de segunda a sexta-feira para o 
diurno, totalizando (30) trinta horas semanais e 04 (quatro) horas nos sábados, totalizando na semana 34 
(trinta e quatro) horas. 
 § 1º Em relação ao transporte noturno serão 30 (trinta) horas de segunda a sexta-feira e 04 (quatro) 
horas aos sábados, totalizando 34 (trinta e quatro) horas semanais. 
 § 2º A Jornada de trabalho poderá ser ampliada, em razão da necessidade do serviço, sem 
caracterizar excesso, até o limite legal de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais. 
 § 3º A jornada de trabalho que resultar excedente ao limite legal, previsto nas especificações do 
cargo de Motorista, será considerado extraordinário, na forma da lei. 
 Art. 3º Os motoristas do transporte escolar poderão realizar compensações no período mensal, no 
mês subseqüente, e excepcionalmente no recesso escolar de inverno e após o encerramento do período 
letivo anual, dependendo das situações que se apresentarem compatíveis. 
 Art. 4º Fica revogada a Lei Municipal Nº 400, de 20 de fevereiro de 2002. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de 
Dezembro  de 2008. 

 
OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal  
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