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LEINq 1,819, DE 03 DEJULHO DE 2017,

Oi.póe 3obre ã cÍiaçáo do cârgô d€
prcvlmênto êfêtivo de flotorlai. - l, no
qu.dó dê e.g6 e trnçóB públacág
do Po.têÍ Lêgi.hivo Xmiclpal, dl
oúiÍâ3 providênciâ§-

.

O PREFEIÍO MUNICIPAL DE MORADA NOVÀ-CE. Faço sab€. que a
MJnEipdlapovôu
e eL sa.crono a segLrnre lei
Câmâra
10 Fica criado o Cargo de MotoÍistá - 1, de provimento eletivo no
Quâdrc de Cargôs ê FúiçÕês Públieas do Poder Legis ativo Llunicipal, nô ârnb to dâ
CáÍnara Mun c pâl de Vêreadores de lúorada Novê

arl,

PârágÉfo único. O cargo de Molorsta - l, dê que trata
ârtrgo. relâcionâ-sê a conduFo de veiculo§ leves e restnge-se áo
Cáne ía Nâcionalde Habiilação-cNH na Calego.ia'AB'

AÍt

20 Pârâ o caÍgo d€ Molorisla - l, de que tata o âÍtgô
prêêmhiras por @@Í§o públi@
cnâdâs 02 (d@s) vágâs a

Aí. 3'

*m

A @rsa hoÍáriâ do cârgo d€ MoloÍista

s*i

de 40 (quâÉntâ)

Art

40 Os venc menlos m€nsais de que lrata o cárqo disposlo no
desia leiserá de R$ 937 00 (nove@itos e tinta e sele rêais)

Art. 5' sãô átÍibu ções do caGo de Motorisla-

L,

hoÉr

Art

1Ô

de que trata eslâ eil

Oê§cricão sintetica: Atividâdes que envolvam a execuçáo dê
l.abàlhos na conduçáô ê conseNaçáô de vêiculos leves da CámaÍâ l,lunicipal dê
MoÉdá Novâ. obêdeêôdo às nomas êstábelêcides pelo códiso Nacionâl dê

al

Diigií veiculoê úili2ados no iíânspoíê dê
b) I»scnção
pa$ageircs; auxiliâr na âcmodâÉo
^nâlilicá: de câqas e pe§soâs no reiculoi pÍeslar ájudâ
no carcgarenlo e dêséregamento de mdenais dê expediênte eílÍêgando-os âo
locál de deslino, quândo neessá.ior maniêr o veiculo àbastecido, píovdênciândo
3eu reabaslecimento, qua.do ne@$árlo; venÍicer o tuncionamento do €Élêmá
elél co, lâmpâdás ta.óis velas buzinês indi€dores de direçáo de dlnamos.
providerciar os repáros necessáriosi veificar o 9.a! dê densidáde e nivel de água
ds baleia executar pequênos rspaÍos de emegênc a; comu.icar eo cheíe imediaio
rrêgLrlâÍidade no fuioonamento do v6lculoi recôlher o veículo ao loca detominândo
ave

da Manoe

câslro 726-Cêitm Fone 133)3422
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í
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sERvrco rÚtuco nuNrcrPÁL
PREFEITURÀ MUNICIPAL OE MORADA I{OVA
GÂSI ETE DO PREFETTO

quando @ncluide e Fhâdá de trabalho. ?elêr pela limpêza
reiculo, erecuta, oulras taÍêíâs aÍns.

Arl 6'

Requisnos paÉ provimenlo do

I- ldadei

e conseÍvação

do

€r9o dê Molorisla - l:

Minimâ dê 16 anos

ll - lnstrução: Enslno Fundaríênlal Complsto.

lll - HabilitaÉo: CNH

etegoia AB'

ArL 7ô As despêss decor.nl€s da aplicaçãô da pr€s€nl€ Lei coÍrerão
conta das dolaçôes orçamenÉÍias pópíias da CâmaÉ Municipâl dê Moràde Ndâ-

An.60 Esla LeienlÍará em vigoÍ na dalá de sua púbicaçào

PAçO DA PREFEITURÂ MLINICIPÂL DE IITORADA NOVA, em 03 de

avêidâ Mane câsrrô.72ô -ceir@ Fóne 133)34221331
CNPJ07732340/0001-00-CEP32940000 MôrâdâNovâ-CE
s(e www morâdâôôvâ..ê.sov br

