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LEI MUNICIPAL N° 1.838, DE 23 DE JUNHO DE 2015

“Altera a Lei Municipal n° 1.662/2012, Que 
Dispoe Sobre Gratificagao Para Servidores 
Ocupantes dos Cargos de Condutor de 
Veiculos Leves, Condutor de Veiculos 
Pesados e Da Outras Providencias”.

O Povo do Municipio de Turmalina/MG, atraves de seus representantes na 
Camara Municipal, aprovou, e Eu. Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Os servidores publicos municipais. ocupantes dos cargos de condutor de 
veiculos leves, condutor de veiculos pesados e condutor de m^quinas leves e 
pesadas. receberao gratificaqSo mensal por desempenho, de acordo com 
avaliapao de desempenho, a ser realizada pelo Secretario Municipal de 
Transportes, juntamente com os Secretaries em que o servidor prestar servipos.

A

Art. 2° - A avaliagao de desempenho levara em conta:
I. A assiduidade e pontualidade do servidor;

II. 0 zelo para com os veiculos;
III. 0 relacionamento com os superiores hierarquicos e com o publico em 

geral;
a. O Secretario Municipal de Transportes promovera pesquisa de 

satisfaqao com os usuarios do transpose, para todas as viagens 
realizadas, com identificag§o do condutor do veiculo e avaliaq§o 
deste pelo usuario.

IV. A obediencia as normas de transito;
V. A eficiencia do servidor.

Paragrafo unico. Esta avaliagao de desempenho n§o se confunde e e distinta da 
avaliagao anual de desempenho para fins de progressSo funcional e estabilizagao 
de servidor, regulada pela Lei Municipal n° 1 607/2011, muito embora, a criterio do 
Secretario Municipal de Transporte, possa ser usada para compor a avaliagao 
anual de desempenho.

Art. 3° - A pesquisa a que remete o art. 2°, III, "a" e imprescindivel para o 
pagamento da gratificagao mensal de desempenho. e sera composta por 
question&rio simples direcionado ao usuario, sem necessidade de identificagao, 
com os seguintes questionamentos, no minimo:

I. Nome do Condutor:
II. Voce ficou satisfeito com a viagem? Sim ou Nao.

III. Que nota voc£ daria ao condutor do veiculo? 1 a 10.
IV. Observagbes:

§ 1°: As pesquisas nao ser§o necessarias se a integralidade dos passageiros 
forem menores de idade.
§ 2°: A avaliagao do passageiro, representada pela nota, tera peso 3 em relagao 
aos demais critbrios.
§ 3°: Podera ser utilizado o modelo de formuiario presente no Anexo I desta lei.
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Art. 4° - 0 servidor recebera uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) e a gratifica^So tera 
o seguinte parametro:

I. Nota de 0 (zero) a 06,99 (seis inteiros e noventa e nove centesimos), o 
servidor n3o recebera gratifica9ao;

II. Nota de 07 (sete) a 08,99 (oito inteiros e noventa e nove centesimos), o 
servidor recebera gratifica9ao no importe de R$200,00 (duzentos reais);

III. Nota de 09 (nove) a 10 (dez), o servidor recebera gratifica9ao no importe 
de RS300,00 (trezentos reais).

Art. 5° - Durante as ferias e licengas legais, o servidor recebera a gratificagSo 
mensal por desempenho equivalente a media das gratificagoes dos ultimos 12 
(doze) meses.

Art. 6° - As despesas que decorram da presente lei correrao a conta de dotagoes 
prdprias constantes do orgamento municipal.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as 
disposigdes em contrario, notadamente o disposto na Lei Municipal n° 1.662, de 
10 de abril de 2012, e os valores previstos no art. 4° ndo serdo pagos antes de 
realizadas as pesquisas previstas no art. 2°, III, "a" e art. 3°.

Turmalina/MG, 23 de junho de 2.015.

Z ffrfSt^mheiro Lopes 
Prefeito Municipal
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ANEXOI

A $er preenchido pela Secretaria (os dados err negrito sao de 
preenchimento obrigat6rio)

A ser preenchido pela secreiana (os dados em negrito sao de 
preenchimento obrigatdrlo)

Dados da Viagem Dados da Viagem
Percurso Percurso
Data Data
Distancia Distancia
QuiIometragern Percorrida Quilometragem Percorrida
Hordrio de Saida Horario de Saida
Hor^rio de Chegada Horario de Chegada
QuarUidade de passageiros Quantidade de passageircs
Condutor Condutor

A ser preenchido pelo Usuario/Passageiro A ser preenchido pelo Usuario/Passageiro
Sim SimVoce ficou satisfeito com a viagem? Voce ficou satisfeito com a viagem?
Nao Nao

Que nota (de 1 a 10) voce da ao condutor do veiculo? Que nota fde 1 a 10) voce da ao condutor do veiculo?
Ooservacdes poden ser feitas no verso do formulario Observances podem ser feitas no verso do formulario

A ser preenchido pela Secretaria (os dados em negrito sao de
preenchimento obrigatorio)

A ser preenchido pela Secretaria (os dados em negrito sao de
preenchimento obrigatorio)

Dados da Viagem Dados da Viagem
Jercurso Percurso
Data Data
Distancia Distancia
Quilometragem Percorrida Quilometragem Percorrida
Horario de Saida Horario de Saida
Horario de Chegada Horario de Chegada
Quantidade de passageircs Quantidade de passageiros
Condutor Condutor

A ser preenchido pelo Usuario/Passageiro A ser preenchido pelo Usuario/Passageiro
Sim Sim

Vocfe ficou satisfeito com a viagem? Voc§ ficou satisfeito com a viagem?
Nao Nao

Que nota (de 1 a 10) voce da ao condutor do veiculo? Que nota (de 1 a 10) voc§ da ao condutor do veiculo?
Observagdes podem ser feitas no verso do formulario Observances podem ser feitas r.c verso co formulario

A ser preenchido pela Secretaria (os dados em negrito s3o de 
preenchimento obrigatbrlo)

A ser preenchido pela Secretaria (os dados em negrito sao de 
preenchimento obrlgatbrio)

Dados da Viagem Dados da Viagem
Percurso Percurso

DataData
Distancia DistSncia
Quilometragem Percorrida Quilometragem Percorrida
Horario de Saida HcnSrio oe Saida
Horario de Chegada Horbrio de Chegada
Quantidade de passageiros Quantidade do passageiros
Condutor Condutor

A ser preenchido pelo Usubrio/Passagelro A ser preenchido pelo Usuario/Passageiro
Sim Sim

Vocb ficou satisfeito com a viagem? Vocb ficou satisfeito com a viagem?
N3o Nao

Que nota (de 1 a 10) voce db ao condutor do veiculo? Que nota (de 1 a 10) voce db ao condutor do veiculo?
Observances podem ser feitas no verso do formulario Observances podem ser feitas no verso do formuldrio


