
 
 
 

  

LEI Nº 2.178/2017 DE 02 DE MARÇO DE 2017 
 
 

Altera atribuições de cargo efetivo  
de Técnico Agrícola e dá outras 
providências. 

 
 

EDIOMAR BREZOLIN, Prefeito Municipal de Paim Filho, Estado do Rio 
Grande do Sul, 

 
 Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, 

que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 

  Art. 1º - Altera as atribuições do cargo de provimento efetivo de 
Técnico Agrícola, o qual passa a viger com as seguintes funções: 
 

"CARGO:  TÉCNICO AGRÍCOLA 
 
 SÍNTESE DOS DEVERES:  Ser responsável por serviços de assistência aos 
agricultores; fazer experimentações agrícolas; dirigir demonstrações técnicas de 
agricultura, fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar e 
monitorar as atividades efetivas ou potencialmente poluidores, causadoras de 
degradação ou promotoras de distúrbios, além das utilizadoras de bens naturais. 
 
 EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Realizar experimentações racionais referentes à 
agricultura; executar ou dirigir a execução de demonstrações práticas de agricultura 
em estabelecimentos municipais; fazer propaganda e divulgação de processos de 
mecanização da lavoura, de adubação, de aperfeiçoamento de colheitas e do 
beneficiamento de produtos agrícolas, bem como, de métodos de industrialização da 
produção vegetal; participar de estudos da genética agrícola; orientar e fomentar a 
produção de sementes; fazer pesquisas visando ao aperfeiçoamento de plantas 
cultivadas; exercer atividade fiscalizadora sobre o comércio de sementes, plantas 
vivas e partes vivas das plantas; participar de trabalhos científicos compreendidos no 
campo da botânica, fitopologia, entomologia e microbiologias agrícolas; orientar a 
aplicação de medidas de defesa sanitária vegetal; fazer estudos sobre tecnologia 
agrícola, reflorestamento, conservação, defesa, exploração e industrialização de 
matas; administrar colônias agrícolas, fazer trabalhos de ecologia e meteorologia 
agrícolas; fiscalizar empresas agrícolas ou industriais correlatas que gozarem favores 
do Município; orientar a construção de pequenas barragens de terra  orientar e 
coordenar trabalhos de irrigação e drenagem para fins agrícolas; realizar avaliações e 
perícias agronomas; dirigir a execução de construções rurais; observar e fazer 
respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente; fiscalizar os prestadores 
de serviços, os demais agentes econômicos, revisar e lavrar autos de infração e 
aplicar multas em decorrência da violação à legislação ambiental vigente; programar 
e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na 
área ambiental; analisar e dar parecer nos processos administrativos relativos às 
atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; verificar a 
observância das normas e padrões ambientais vigentes; proceder a inspeção e 
apuração das irregularidades e infrações através do processo competente; instruir 



 
 
 

  

sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à solicitação de licença de 
regularização ambiental; emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre matéria 
ambiental; executar outras tarefas correlatas. 
 
  CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  a) Horário: Período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
  b) Outras:  O exercício do emprego poderá determinar a realização de 
viagens; 
 
  REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  a) Escolaridade: 2º Grau completo; 
  b) Habilitação profissional: Habilitação legal para o exercício da 
profissão; 
  c) Idade mínima: 18 anos. 
 
  RECRUTAMENTO: Concurso Público." 

 
  Art. 2º - As disposições da presente lei ficam inclusas no PPA e LDO 

do presente exercício.. 
 
  Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAIM FILHO, 

02 DE MARÇO DE  2017.   
 
 
 
 

Ediomar Brezolin  
Prefeito Municipal 

 
 

 
Registre-se e Publique-se 
 
 
Bárbara Zandoná Smangogski 
Secretaria da Administração. 


