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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº. 003/CMGM/2015,         Em 20 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

“Cria na estrutura organizacional da Câmara 

Municipal de Guajará-Mirim, o cargo de Chefe de 

Transporte, que será exercida por servidores do 

quadro efetivo, em atendimento ao art. 4º da 

Instrução Normativa nº. 003/2013, de 02 de 

setembro de 2013 e dá outras providências”.  

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM – 

RO, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelo art. 32, XI, da Lei 

Orgânica Municipal, resolve baixar à seguinte: 

 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: 

 

Art. 1º - Fica criado na estrutura organizacional da Câmara Municipal, o cargo 

de Chefe de Transporte, que será exercida por servidores do quadro efetivo, em atendimento 

ao art. 4º da Instrução Normativa nº. 003/2013, de 02 de setembro de 2013.  

Art. 2º - Suas responsabilidades são constantes do caput do art. 4º da Instrução 

Normativa nº. 003/2015. 

Art. 3º - A liberação de veículos dar-se-á somente nas condições definidas na 

Instrução Normativa nº. 003/2013. 

Parágrafo único - Não havendo disponibilidade de motorista oficial para 

conduzir veículos, o Chefe de Transporte fica autorizado a conduzir veículos a serviços da 

Câmara Municipal de Guajará-Mirim. 

Art. 4º - O servidor que for designado para ocupar a função de Chefe de 

Transporte, fará jus a Gratificação Especial de Trabalho, constante do Anexo – I, da 

Resolução Legislativa nº. 002/CMGM/15. 
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Parágrafo único – O nível de gratificação será estipulado pelo Presidente da 

Câmara Municipal através de Portaria. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se 

as disposições em contrário.  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO, 20 de fevereiro de 
2015. 

 
 
 
 

PAULO NÉBIO COSTA DA SILVA 

Presidente/CMGM/RO 
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