
LEI MUNICIPAL Nº 2.415, de 03 de Maio de 2005.

ALTERA  O  ANEXO  I  DA  LEI 
MUNICIPAL  Nº  2.169,  DE  03  DE 
SETEMBRO DE 2002.

ORLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS  SOBRINHO, 
PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS COROAS, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e 
sanciona e promulga a seguinte

Art. 1º - O Anexo I da Lei Municipal nº 2.169, de 03 de 
Setembro de 2002, passa a viger com a seguinte redação:

"(...)
CATEGORIA FUNCIONAL: MECÂNICO
PADRÃO DE VENCIMENTO: 07
ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  Sintética:  Reparar  e  trocar  pneus  de 

veículos e demais equipamentos do Município, bem como peças mecânicas defeituosas ou 
desgastadas de veículos, máquinas, motores, sistemas hidráulicos de ar comprimido e outros; 
fazer vistoria mecânica em veículos automotores.

b)  Descrição  Analítica:  Reparar  e  trocar  pneus  de 
veículos e demais máquinas e equipamentos de propriedade ou de posse do Município, bem 
como reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, máquinas e motores movidos 
a gasolina, a óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível; efetuar a regulagem de motor; 
revisar,  ajustar,  desmontar  e  montar  motores;  reparar,  consertar  e  reformar  sistema  de 
comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros; 
reparar  sistemas  elétricos  de  qualquer  veículo;  operar  equipamentos  de  soldagem, 
recondicionar,  substituir  e  adaptar  peças;  vistoriar  veículos;  prestar  socorro  mecânico  a 
veículos  acidentados  ou  com  defeito  mecânico;  lubrificar  máquinas  e  motores; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do 
cargo; executar tarefas afins.

Condições de Trabalho:
a) Geral: Carga horária semanal de 44 horas;
b) Especial: Uso de uniforme e equipamento de proteção individual.

Requisitos para Provimento:
a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 45 anos
b) Instrução: Ensino Fundamental
(...)

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

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


