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LEI MUNICIPAL Nº. 1.290/2007

“ALTERAR  ATRIBUIÇÕES  DO  CARGO  DE
OPERADOR  DE  MÁQUINAS,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JERÔNIMO  MONTEIRO,  no  Estado  do
Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA e PROMULGA a
seguinte Lei:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  do  Município  de  Jerônimo
Monteiro-ES,  autorizado  a  alterar  as  atribuições  do  cargo  de

Operador de Máquinas, conforme descrição funcional em anexo. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 09 de abril de 2008.

NEWTON FONSECA VIDAL
Prefeito Municipal

Referência: Projeto de Lei Municipal nº. 006/2008.

Protocolo nº 360/2008.

Datado de 09 de abril de 2008.

Autoria: Poder Executivo Municipal.
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1 - CLASSE: OPERADOR DE MÁQUINAS.

2  -  Descrição  sintética:  compreende  os  cargos  que  se  destinam  a  operar

máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que

servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar  terra, pedra, areia, cascalho e

similares.

3  - Atribuições típicas:

-  operar  motoniveladoras,  carregadeiras,  rolo,   compactador,   pá  mecânica,

tratores  e  outros,  para  execução  de  serviços  de  escavação,  terraplanagem,

nivelamento  de  solo,  pavimentação,  conservação  de  vias,  carregamento  e

descarregamento de material, entre outros;

-  conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos

de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço;

-  operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina,

acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar

ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos;

-  zelar pela boas qualidade do serviço, controlando o andamento das operações

e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correia execução;

-  por  em  prática  as  medidas  de  segurança  recomendadas  para  a  operação  e

estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;

-  efetuar  pequenos  reparos  de  urgência,  utilizando  as  ferramentas

apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento;

-  acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e

seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários;

-  anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos

realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle

da chefia;

-  orientar  o  treinamento  de  Auxiliares  de  Obras  e  Serviços  Públicos  e

Auxiliares de Mecânica e Máquinas, sob sua supervisão;

-  zelar  peia  manutenção  e  conservação  dos  utensílios,  ferramentas  e

equipamentos sob sua guarda;

-  zelar pelo uso de equipamentos de proteção e segurança do trabalho;

- dirigir automóveis, caminhonetes, ambulâncias, veículos de transporte escolar,

carros-pipa, caminhões e  demais veículos de transporte de passageiros e cargas,

dentro ou fora do Município;

-  verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua

utilização: pneus, água do  radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios,

embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc;

-  verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem

como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa;

-  zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o

uso de cintos de segurança;

-  orientar o carregamento e o descarregamento de cargas a fim de manter o

equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados;

-  fazer pequenos reparos de urgência;

-  manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso,

levando-o à manutenção sempre que necessário;

-  observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo;

-  anotar,  segundo  normas  estabelecidas,  a  quilometragem  rodada,  viagens

realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências:

-  recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e

fechado;

-  conduzir os servidores da Prefeitura autoridades e visitantes, em lugar e

hora determinadas, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas;

-  transportar caixões e urnas para sepultamento nos cemitérios;

-  dirigir carros-pipa para limpeza de vias e logradouros público, abastecendo-

os nas caixas d’água:

-  transportar  escolares,  em  percurso  pré-determinado,  observado,

rigorosamente,  as  normas  de  segurança  de  trânsito  e  das  crianças  sob  sua

responsabilidade:

-  transportar pacientes para centros de saúde e hospitais, ajudando a colocá-
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los de forma adequada no interior da ambulância:

-  executar outras atribuições afins.

4 - Requisitos para provimento:

Instrução: quarta série do primeiro grau e habilitação específica para operar o

equipamento. 

Experiência:  mínimo  de  730  (setecentos  e  trinta)  dias  de  efetivo  exercício  da

profissão.

5 - Recrutamento:

Externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público.

6 - Perspectivas de desenvolvimento funcional:

Progressão  para  o  padrão  de  vencimento  imediatamente  superior  na  CLASSE  a  que

pertence.
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