
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

LEI Nº 1.976/2015, de 15 de setembro de 2015.

Cria  cargo,  Padrão  e
Altera  Dispositivo  da  Lei  n.º  701/94,  de
20.12.94 que dispõe dobre o Quadro de
Cargos e Funções Públicas do Município e
dá outras providências.  

                          
Gildo  Benjamin  Bortolotto,  Prefeito  Municipal  de

Formigueiro, faz saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do

Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga

a seguinte Lei:

Art.  1º Fica  criado  o  Cargo  de  Engenheiro  Agrônomo,

carga horária de 20 horas semanais, salário equivalente ao padrão 8

do Quadro Geral.

Art. 2º Em decorrência da presente Lei fica o cargo incluso na relação

de cargos, constante do art. 3º da Lei nº 701, de 20/12/94 na proporção abaixo no quadro,

e mantendo a seguinte descrição:

Quantidade Denominação Padrão
(...) (...) (...)
01 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 8
(...) (...) (...)

Parágrafo Único – As justificativas serão parte integrante
da presente Lei, bem como o anexo I.

           Art.  3º  As despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por
conta  de  dotação  orçamentária  específica  constante  no  orçamento
2015.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

   Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

15 de setembro de 2015.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Niura Mendes de Oliveira
Secretária da Administração

Referente ao Projeto de Lei nº 052/2015

J U S T I F I C A T I V A

 A presente proposição tem o sentido de suprir as necessidades

da administração para o  bom andamento das  atividades e serviços

prestados pela mesma aos munícipes.

Tendo em vista a grande importância da Secretaria Municipal da

Agricultura  e  Meio  Ambiente,  uma  vez  que  existe  uma  grande

demanda de atividades relacionadas a esta Secretaria e também em

virtude do aumento da demanda deste profissional para confecção de

laudos que o Município passa a emitir/expedir licenças ambientais, e

entre elas a maioria refere-se a área de irrigação de lavouras, bem

como o custo de contratação deste profissional por laudos é maios que

a incorporação deste nos quadros do município é que se apresenta a

proposta para contratar  este servidor  qualificado para o incremento

dos serviços apresentados aos munícipes.  

Assim sendo,  pedimos aos vereadores  a aprovação

do referido projeto, pois visa implementar um atendimento adequado

aos utilizadores dos serviços da Secretaria Municipal da Agricultura e

Meio ambiente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

                            Em 21 de agosto de 2015.

Gildo Benjamin
Bortolotto

                                                                  Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

ANEXO I

CARGO: ENGENHEIRO AGRONOMO

PADRÃO: 8

SÍNTESE  DOS  DEVERES: Planejar  e  supervisionar  a  aplicação  de

princípios  e  processos  básicos  da  produção  agrícola,  combinando

conhecimentos específicos sobre o solo,  clima,  culturas e rebanhos;

acompanhar e supervisionar projetos agropecuários e agroindustriais;

elaborar  laudos  e  pareceres  técnicos;  realizar  o  planejamento,

supervisão,  programação ou execução especializada de projetos  em

geral  sobre  a  preservação  e  exploração  de  recursos  naturais,  da

economia rural, defesa e inspeção agrícolas e promoção agropecuária;

acompanhar/fiscalizar  obras  e  serviços,  objetos  de  convênios,

contratos  e  objetos  congêneres;  desenvolver  outras  atividades

correlatas à natureza do cargo e às atividades finalísticas da Secretaria

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Formigueiro , fazendo uso

de  todos  equipamentos  e  recursos  disponíveis  para  a  consecução

dessas  atividades,  participando  de  processos  de  licenciamentos

ambientais e as demais atividades inerentes a qualificação profissional

de Engenheiro Agrônomo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Horário: Período normal de 20 horas semanais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Instrução: Curso Superior de Engenharia Agrônoma; habilitação legal

para o exercício da profissão de Engenheiro Agrônomo.

b) Idade: Mínima de 18 anos.
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