
LEI 855 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010 

 

Altera a redação dos artigos 4° e 5° da 

Lei Municipal 845 de 03 de setembro de 

2010. 

 

 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 

11 da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1° -  Fica alterado os artigos 4° e 5° - da :Lei 845 de 03 de setembro de 2010, 

passando a viger com a seguinte redação: 

 

Art. 4° - Os ocupantes do cargo de MOTORISTA I ou II, 

designados através de competente portaria, para 

desempenharem suas atividades em AMBULÂNCIA ou 

ÔNIBUS, farão jus ao recebimento de prêmio no valor de 

R$100,00 (cem reais) mensais pagos juntamente com o 

salário, sem, contudo, integrá-lo para qualquer fim. 

Parágrafo único – O benefício de que trata este artigo 

somente será concedido ao servidor em efetivo exercício, 

não alcançando os servidores afastados, licenciados ou 

suspensos em nenhuma hipótese. 

 

Art. 5° - Os ocupantes do cargo de MOTORISTA I ou II, 

designados através de competente portaria, para 

desempenharem suas atividades em AMBULÂNCIA ou 

ÔNIBUS, pelo efetivo exercício e após avaliação mensal 

feita pelo superior imediato, farão jus ao recebimento de 

prêmio no valor de R$100,00 (cem reais) mensais pagos 

juntamente com o salário, sem, contudo, integrá-lo para 

qualquer fim, cumpridas as seguintes exigências: 

 

I - Manter bom comportamento no ambiente de trabalho; 

II – Manter tratamento cordial com os demais colegas; 

III – Não praticar infrações de trânsito; 

IV – Tratar os usuários do transporte com respeito e 

cordialidade 

V – Ser pontual com os horários do trabalho 



VI – Respeitar a velocidade máxima permitida para o 

trânsito nas vias; 

VII – Não sofrer qualquer penalidade administrativa 

prevista no Estatuto dos Servidores Públicos, ainda que 

mera advertência. 

VIII – Ser assíduo 

Parágrafo único – O benefício de que trata este artigo 

somente será concedido ao servidor em efetivo exercício, 

não alcançando os servidores afastados, licenciados ou 

suspensos em nenhuma hipótese. 

 

Art. 7° - Para ocorrer às despesas previstas nesta Lei serão utilizados recursos do 

orçamento vigente, conforme estimativa de impacto orçamentário em anexo. 

 

Art. 8°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 03 de dezembro de 2010. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário de Governo 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


