
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito 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° 490.05, 29 de junho de 2005. 
 

Cria cargo no Quadro de 
Servidores Efetivos e altera a 
Lei Municipal nº 67/2001. 

 
Art. 1º - Fica criado o cargo abaixo descrito no 

quadro de servidores efetivos: 
 

Nº cargos             Denominação               Lotação                      Padrão 

01                          Técnico Agrícola          Sec. Agricultura           04 

 
    Art. 2º - Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal 
nº 67/2001, incluindo-se o presente cargo no quadro de cargos e funções. 
 
    Art. 3º - As atribuições do cargo criado serão as 
seguintes: 

a) Descrição Sintética: Executar projetos, inspecionar programas, 
orientar os produtores agropecuários e propor alternativas de 
produção. 

 
b) Descrição Analítica: Auxiliar na realização e execução de Projetos 

na área de Técnicas Agrícolas e ambientais. Elaborar e executar o 
Projeto do Viveiro na Escola Raimundo Nedel e cultivo de mudas. 
Orientar os produtores do município no manejo da suinocultura, 
gado leiteiro e de corte; na criação de peixes, na formação de 
associações ou condomínios, na diversificação agrícola, bem como 
executar programas de inseminação artificial controle de meio 
ambiente, reflorestamento, açudagem. Pesquisar formas e meios 
de incrementar a produção agropecuária, dar acompanhamento 
aos projetos de sua área e propor medidas de incentivo ao setor e 
executar tarefas afins.  

 



 Art. 4º - A carga horária será de: 
a) Geral: 40 (quarenta) horas semanais 
b) Especial: prestação de serviços em regime suplementar de 

trabalho. 
 

Art. 5º - A forma de recrutamento será: 
a) Concurso Público 
b) Requisitos: Nível médio 

Idade mínima de 18 e máxima de 45 anos 
 
    Art. 6º - As despesas decorrentes da criação do 
referido cargo serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão: 06 – Sec. Municipal da Agricultura, Indústria, Com. Meio Amb. 
Unidade: 02 – Departamento de Agropecuária 
Proj/Ativ.: 20.606.00314.2.044 - Manut. Des. Ativ. Depto. Agrop.  
Elem/Desp.: 3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantagens Fixas 
 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
     Gabinete do Prefeito, 29 de junho de 2.005. 
  
 
 
                                  João Domingos R. da Silva 
              Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
  Assessora Especial de Gabinete                    
 


