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PORTARIA Nº 20/2020

   que dispõe sobre

NOMEIA  PARA  O  CARGO  DE  AGENTE
CONDUTOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUAXUPÉ  O  SR.  DANIEL  VARRIANO
ALVES

O Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com base no artigo 60, inciso V,
alínea “b” do Regimento Interno c/c o Anexo IV da Resolução nº 820/2015 e Anexo I
da Lei Municipal nº 2.357/2015, resolve baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º  Fica nomeado para o cargo efetivo de Agente Condutor da Câmara
Municipal de Guaxupé o Sr. Daniel Varriano Alves, brasileiro, inscrito no CPF sob o
nº  084.605.146-09  e  portadora  do  RG  15.420.000-2  SSP/MG,  residente  e
domiciliado à Rua José de Rezende, 639, Vale do Sol, na cidade de Juruaia, estado
de Minas Gerais.

Art.  2º  Conforme  expresso  no  Anexo  IV  da  Resolução  nº  820/2015  as
atribuições típicas do cargo de Oficial Legislativo da Câmara Municipal de Guaxupé
são:

I - dirigir automóveis e utilitários de pequeno porte, dentro e fora do Município
de Guaxupé sempre que solicitado a qualquer tempo, dentro e fora do horário de
funcionamento da Câmara, inclusive em casos de emergência, em deslocamentos
de interesse da Câmara;

II - observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo e
informar ao setor responsável;

III  -  verificar diariamente as condições do veículo,  antes de sua utilização:
combustível, pneus, água do radiador, bateria, nível de pressão de óleo, sinaleiros,
freios, embreagem, direção, faróis, entre outros;

IV  -  fazer  pequenos  reparos  de  emergência,  bem  como  troca  de  pneus,
quando necessário;

V  -  anotar  e  comunicar  à  autoridade  competente  quaisquer  defeitos  que
necessitem dos serviços de mecânica para reparo ou conserto;

VI - controlar e anotar a saída e retorno dos veículos da Câmara através de
formulário  específico,  com  data,  hora,  destino,  quilometragem  inicial  e  final,
abastecimento, nome do Vereador ou setor da Câmara que atendeu, assinatura do
mesmo e nome do condutor, bem como especificar objetos e pessoas transportadas,
se for o caso;

VII - preencher mapas e formulários sobre utilização do veículo, assim como
sobre o abastecimento;

VIII - comunicar à chefia imediata, tão rapidamente quanto possível, qualquer
ocorrência com o veículo;



IX  -  transportar  e  recolher  servidores  em  local  e  hora  determinados,
conduzindo-os conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas;

X  -  zelar  pela  segurança  dos  passageiros  transportados,  verificando,
inclusive, a utilização de cinto de segurança;

XI - zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na
prevenção  ou  solução  de  qualquer  incidente,  para  garantir  a  segurança  dos
passageiros, dos transeuntes e de outros veículos;

XII - recolher periodicamente o veículo à oficina, para revisão e lubrificação;
XIII - manter a boa aparência do veículo, interna e externamente;
XIV - recolher o veículo após o serviço, deixando-o em local apropriado, com

portas e janelas trancadas, entregando as chaves ao responsável pela sua guarda;
XV - abastecer o veículo com combustível adequado, sempre que necessário;
XVI  -  entregar  expedientes  externos,  como  ofícios  e  outros  documentos

solicitados, com a respectiva coleta de protocolo, quando solicitado;
XVII - transportar, em veículo próprio, alunos e participantes dos projetos da

Escola do Legislativo;
XVIII- executar outras atribuições afins.

Art.  4º  Fica resguardado,  a  partir  desta  data,  o  direito  à  remuneração ao
servidor acima nomeado, na proporção estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº
2.357/2015.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições
em contrário. 

Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais.

Em 03 de fevereiro de 2020.

Leonardo Donizetti de Moraes
Presidente


