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PROJETO DE LEI Nº 053/2019 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 

 

Altera o Art. 3.º e o Anexo I da Lei nº 2.299 de 

22.05.15, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos 

Servidores. 

 

Art. 1.º - Fica incluído, na tabela de cargos de provimento efetivo do Art. 3º da 

Lei 2.299 de 22.05.15, o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos, com padrão de 

vencimento 06 (seis). 

Art. 2.º - Fica incluída no anexo I, da Lei 2.299 de 22.05.15, a seguinte 

descrição de cargo: 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 6 (seis) 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e 

equipamentos móveis e rodoviários. 

b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais, tais como: 

guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 

plataforma, máquinas rodoviárias, patrolas, máquinas agrícolas, tratores e outros; abrir 

valetas e cortar taludes; proceder a escavações, transporte de terra, compactação, aterro, 

terraplanagem, nivelamento, abaulamento, prestar serviços de reboque, executar serviços 

agrícolas com tratores e trabalhos semelhantes; operar com rolo compressor, dirigir 

máquinas e equipamentos rodoviários, proceder transporte de aterros, e tarefas semelhantes; 

lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das 

máquinas, realizar ligeiros reparos quando necessário, providenciar o abastecimento de 

combustíveis, água e lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade, zelando pelo seu 

bom funcionamento e conservação, e reportando ao seu superior qualquer anomalia no seu 

funcionamento; ajustar as correias transportadoras da pilha pulmão do conjunto de 

britagem; executar tarefas afins. 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 
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Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 60 anos. 

b) Instrução: 4ª série do ensino fundamental. 

c) Habilitação de Motorista: Categoria "C, D ou E". 

  Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Justificativa: 

Nobres Edis. 

Este cargo está sendo criado em substituição ao cargo de Operador de 

Máquinas. Como o Município conta hoje com conjunto de máquinas e equipamentos muito 

bom e abrangente, há a necessidade de contar com operadores mais qualificados e com 

atribuições mais amplas. 

                                                                                                       Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 


