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LEI COMPLEMENTAR N° 140/2013 
De 06 de novembro de 2013. 

Cria cargos de provimento efetivo que especifica. 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do 
Município de Nova Canaã Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso de suas legais atribuições, 
etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei complementar: 

Art. 1°. Ficam criados os seguintes cargos públicos de provimento efetivo, que passam 
a fazer parte integrante do Anexo I — Quadro A, da Lei Complementar n° 74/2006, com carga 
de 40 horas semanais: 

QUANT. DENOMINAÇÃO REF. 
02 Motorista I 6-A 

Art. 2°. O Anexo "III", contendo as atribuições do cargo, os requisitos para 
preenchimento e forma de provimento, passa a fazer parte integrante da Lei Complementar 
n° 74/2006. 

Art. 3°. As despesas decorrentes com a execução da presente lei, correrão por conta de 
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. 

Art. 4°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
06 de novembro de 2.013 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa regional. 

CLÁUDIA VA A PEREIRA 
SECRETÁRIA DMINISTRATIVA 
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ANEXO "III" 
ATRIBUIÇÃO DO CARGO EFETIVO, 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO E FORMA DE PROVIMENTO 

DENOMINAÇÃO: Motorista I 
ATRIBUIÇÃO: Inspeciona o veículo, verificando o estado dos pneus, os níveis de 
combustível, água e óleo do cárter, testa freios e parte elétrica, para certificar-se de suas 
condições de funcionamento; Verifica os itinerários, o número de viagens e outras 
instruções de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas; 
Dirige o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo itinerário(s) 
estabelecido(s), para conduzir alunos do(s) local(is) de origem para o(s) local(is) de 
destino. Zela pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção 
ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e 
outros veículos; Providencia os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e 
solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado; Recolhe o veículo após a jornada 
de trabalho, conduzindo-o à garagem da prefeitura, para permitir sua manutenção e 
abastecimento; Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de 
uso; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: ensino fundamental incompleto e carteira 
de habilitação na categoria "D" ou "E". 
FORMA DE PROVIMENTO: concurso público. 
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