
PROJETO DE LEI Nº ___/2022. 

Altera o Anexo I da Lei nº 4.010, de 14 de março de 

2022, que autoriza a contratação temporária de 

Orientadores de Trânsito, para fins de excepcional 

interesse público durante o período dos eventos oficiais 

relacionados no calendário Oficial de Eventos do 

Município de Gramado e dá outras providências. 

 Art. 1º Fica alterado o Anexo I, constante na Lei nº 4.010, de 14 de março de 2022, que passa a vigorar 

conforme a redação em anexo. 

 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gramado, 08 de setembro de 2022.

Nestor Tissot

Prefeito de Gramado

Ciente.

 
 

Mariana Melara Reis

Procuradora-Geral do Município

 
 

 

Juliana Fisch

Secretária Municipal de Administração
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ANEXO I

CARGO: ORIENTADOR DE TRÂNSITO

DESCRIÇÃO: Auxiliar no trabalho dos Agentes de Trânsito, Melhorar a fluidez do trânsito; Manter a continuidade 
do fluxo viário; Melhorar a segurança e apoio aos usuários em vias, em tempo real, sobre as ocorrências de 
trânsito; Agilizar a solução quando da ocorrência de problemas que prejudiquem a fluidez do tráfego; Ampliar a 
presença da Gestão de Trânsito nos corredores; Dar agilidade na solução de ocorrências; Orientar veículos e 
pedestres; Auxiliar a remoção de veículos enguiçados e/ou acidentados; Efetuar bloqueios, canalizações e desvios; 
Interagir com outros órgãos; Identificar problemas de segurança viária e fluidez; auxiliar no planejamento a 
implantação de medidas que visem à redução da circulação de veículos e a reorientação do tráfego, com o objetivo 
de diminuir a emissão de poluentes; manter organizado o ambiente em que atuar; atuar no combate à pandemia 
da COVID-19; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES / REQUISITOS DE TRABALHO:

a) Horário: período normal de trabalho de 40 horas.

b) Função sujeita ao uso de uniforme e crachá de identificação funcional.

c) Função sujeita ao trabalho desabrigado.

d) Certidão Negativa criminal estadual e federal.

e) O exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e feriados, inclusive em regime de 
plantões, de acordo com a escala organizada.

f) Ensino fundamental completo. 

2 / 3



JUSTIFICATIVA I

NESTOR TISSOT, Prefeito de Gramado, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença dos 

Nobres Edis, apresentar o PROJETO DE LEI, em regime de urgência:

 

Altera o Anexo I da Lei nº 4.010, de 14 de março de 

2022, que autoriza a contratação temporária de 

Orientadores de Trânsito, para fins de excepcional 

interesse público durante o período dos eventos oficiais 

relacionados no calendário Oficial de Eventos do 

Município de Gramado e dá outras providências. 

 Através do presente Projeto de Lei, o Executivo Municipal vem solicitar a esta Egrégia Casa Legislativa, 

autorização para alterar o Anexo l da Lei n° 4.010/2022, que autorizou a contratação temporária de Orientadores 

de Trânsito. Nesta alteração, foram retirados dos requisitos do cargo, a exigência de Carteira Nacional de 

Motorista, do Ensino Médio e da experiência na função. Tal alteração se faz necessário tendo em vista que nos 

dois últimos editais para seleção dos Orientadores a procura foi muito baixa, restando ainda 8 vagas em aberto. E, 

ainda, a necessidade urgente da contratação de pessoas para exercer tal função, considerando a proximidade do 

Natal Luz. 
 Pedimos que o presente Projeto de Lei tramite pelo Rito de Urgência, conforme previsto no art. 152, do 

Regimento Interno da Câmara vez que é de extrema importância que os procedimentos necessários sejam 

iniciados, para que a efetiva contratação se dê celeremente. 
 Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente Projeto de Lei, aproveitamos o ensejo 

para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Gramado, 08 de setembro de 2022.  

Nestor Tissot 
Prefeito de Gramado 
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