
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita 
Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

 
 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 
 

LEI MUNICIPAL N° 1.015.09, 01 de abril de 2009. 
 

 
 

Altera as atribuições do cargo de 

Operário e dá outras providências. 

 

 

    Art. 1º - Fica alterada as atribuições do cargo de 

Operário contida no anexo I da Lei Municipal, 67.2001, passado a ter a seguinte 

redação: 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 

 

 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em 
geral. 

 b) Descrição Analítica: Carregar e  descarregar  veículos  
em geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de 
construção e outros; fazer mudanças; proceder a abertura de valas; 
efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos 
e detritos de via públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e 
limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e 



pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e 
contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de 
veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar 
instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, 
preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e 
fungicidas; cuidar de currais, terrenos baldios e praças; alimentar 
animais sob supervisão; proceder a lavagem de máquinas e veículos de 
qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; ajudar na 
manutenção, revisão e lubrificação do britador, realizar seleção de 
pedras para o britador, observar a qualidade de produção de brita 
executar tarefas afins. 
 

 

Parágrafo único: Os demais dispositivos contidos no 

cargo de Operário permanecem inalterados. 

 

 

 

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

 

 

    Gabinete da Prefeita, 01 de abril de 2009. 
 
 

                                             Sandra Terezinha Sebben 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 

 

 

                Angélica Meira 
 Assessora Especial de Gabinete 

 

 


