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 Lei Ordinária Nº 79/2020. 
 De 17 de Abril de 2020. 

 

CRIA CARGO DE TRATORISTA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A Câmara Municipal de Aquidabã, Estado de Sergipe, através de seus 
representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei. 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

 

Art. 1º. Fica criado na estrutura funcional do município de Aquidabã, o cargo de 
Tratorista  cuja descrição, escolaridade e valor de remuneração constam nos 
anexos I e II desta Lei. 

Art. 2º. Integram a presente Lei os seguintes anexos: 

I -  Anexo I – Quadro de Cargos e remuneração; 
II -  Anexo II –Descrição e Atribuição do cargo; 

Art 3º. Esta Lei entrará em vigor nada de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, com efeitos retroativos a 01 de março de 2020. 

 

Prefeitura Municipal de Aquidabã - SE, 17 de Abril de 2020. 
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ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS 

 

QUADRO GERAL DE CARGOS 

Grupo Pré Requisito Nome dos Cargos Nº. Vagas 
Carga 

Horária 

Nível de 

Vencimento 

Valor do 

Vencimento 

Base 

CNF - Cargo de 

Nível 

Fundamental 

Alfabetizado + Experiência em 

Operar Retro, Trator Leve e 

Similar. 

Tratorista 2 40 horas I R$1.045,00  
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO, PRÉ-REQUISITOS E QUANTITATIVO DE VAGAS 

CARGO 
Nº DE 

VAGAS 

USO DO 

RH 

TRATORISTA 2  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Os ocupantes do cargo têm como atribuições, as tarefas relacionadas com a 

operação de máquinas pesadas e leves, efetuando serviços de abertura e aterro de 

vales, bueiros, serviços de drenagem de ruas, terrenos e estradas. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

I -  operar motoniveladoras, pá carregadeiras, rolo compactador, 
retroescavadeira, tratores e outros, para execução de serviços de escavação, 
terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, 
carregamento e descarregamento de material, entre outros; 
II -  conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os 
comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do 
serviço; 
III -  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; 
IV -  zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das 
operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta 
execução; 
V -  pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e 
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; 
VI -  efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento; 
VII -  recolher ao local apropriado a máquina após a realização do serviço, 
deixando-a corretamente estacionada; 
VIII -  observar diariamente os pneus, o nível da água do sistema de arrefecimento, 
bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 
combustível, etc; 
IX -  acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e 
seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; 
X -  anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os 
trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, 
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para controle de chefia; 
XI -  Apoiar e executar tarefas de cargos similares nas necessidades, quando 
requisitado. 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Ensino Fundamental – CNH “B” 
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