
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 007 DE 02 DE MAIO DE 2022. 

Institui o regime de sobreaviso e parcela 

indenizatória para servidores efetivo e dá outras 

providências. 

  

EVERALDO BUENO ROLIM, Prefeito Municipal de Inhacorá, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Institui parcela indenizatória, equivalente a 30% (trinta porcento) sobre 

o vencimento básico do respectivo cargo aos motoristas que desempenham atividades 

em horários diferenciados, desvinculados do seu regular cumprimento, efetivo de 

trabalho ou na forma de sobreaviso. 

 

 § 1º. Os servidores a que alude o “caput” do artigo são aqueles vinculados á área 

da educação, transporte escolar, devendo serem designados através de portaria, pelo 

Prefeito Municipal, facultada a possibilidade de rodízio. 

 

 § 2º. O pagamento da referida parcela indenizatória exclui qualquer adicional a 

título de horas extras, ou outros benefícios adicionais pelo exercício da função. 

 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INHACORÁ/RS, EM 02 

DE MAIO DE  2022. 

 

 

 

 

EVERALDO BUENO ROLIM 

Prefeito Municipal  

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

DANIELI DE OLIVEIRA 

Secretária de Administração 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO 

PROJETO DE LEI Nº. 07, DE 02 DE MAIO DE 2022. 

 

Senhora Presidente, 

Senhoras e Senhores vereadores. 

 

Encaminhamos para a apreciação desta nobre Casa Legislativa, o presente 

Projeto de Lei, o qual “Institui o regime de sobreaviso a parcela indenizatória para 

servidores efetivos e dá outras providências”. 

 

Trata-se de uma medida que visa a valorização dos servidores (motoristas) que 

desempenham suas funções junto à Secretaria de Educação e que efetuam o transporte 

dos alunos da rede municipal de Ensino, realizam plantões e que trabalham em horários 

e condições diferenciadas. 

 

Estes profissionais têm uma grande responsabilidade, pois transportam pessoas, 

ou seja, crianças, adolescentes e jovens, de nosso município, muitas vezes em estradas 

de difícil trafegabilidade, em função de chuvas e intempéries, à noite, sempre nos 

horários diferenciados, em função da particularidade do importante trabalho que 

realizam. 

 

Salientamos que a referida gratificação inibirá o eventual pagamento de horas 

extras, além do mais deverão sempre que solicitados, efetuar plantões presenciais ou 

sobreaviso.  

 

É, portanto, uma questão de justiça, uma vez que outros profissionais de outras 

secretarias já percebem este tipo de gratificação. De outra banda, tal situação não gerará 

acréscimo significativo ao Caixa do Município, pois o percentual é aplicado sobre o 

vencimento básico do respectivo cargo, do qual sabemos não se tratar de um alto valor.  

 

Esperamos, com isso, a aprovação unânime da matéria.  

   

  Atenciosamente, 

 

 

EVERALDO BUENO ROLIM 

Prefeito Municipal  

 


