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LEI N° 1,037/2022

SUMULA: Institui horario especial de trabalho para 
o cargo de motorista que exerga suas fungoes na 
atividade do Transporte Escolar e da outras 
providencias.

Data:

A Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do Ivai, Estado do 
Parana, aprovou e eu, THIAGO EPIFANIO DA SILVA, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte.

LEi

Art. 1° - O transporte escolar constitui servigo de utilidade publica e destina-se 
a prestagao de servigo voltados a locomogao de estudantes entre suas residencias e 
os estabelecimentos de ensino.

Art. 2° - Mantida a jornada normal de trabalho fixada no Anexo I, da Lei 
Municipal n° 343 de 28 de dezembro de 2009, fica instituido horario especial de 
trabalho para os Motoristas do Municipio que exergam suas fungoes no Transporte 
Escolar Municipal, de segunda a sexta-feira:

PERIODO HORARIO JORNADA
1° 6:00hrs as 8:00hrs 2hrsL

2° 11h15min as 13h15min 2hrs
3° 16h45min as 18h45 2hrs
4° 22hrs as 23h30min 1h30min

Total 7h30min

Paragrafo Unico - O horario especial de que trata este artigo, tera aplicagao nos 
periodos letivos do ano escolar, ficando o servidor, nos demais dias, subordinado ao 
horario normal correspondente ao cargo de motorista.

Art. 3° - A jornada de trabalho que resuitar excedente ao limite legal previsto 
nas especificagoes do cargo de motorista, sera considerado extraordinario, na forma 
da Lei, em especial, ao Art, 62, caput, § 1° e §2° da Lei Municipal 249 de 28 de 
dezembro de 2007,

Art. 4°. Quanto ao horario de trabalho noturno sera considerado o disposto na 
Lei Municipal 249 de 28 de dezembro de 2007, em especial ao Art. 63, paragrafo 
unico.

Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogando as 
disposigoes em contrario.

Edificio do Pago Municr 
do ano de dois mil e vinte e dots

riranha do Ivai, aos sete dias do mes de abril

HIAGO EPIFANIO DA SILVA
Gestor Municipal
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