
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

 

LEI Nº 1.729 DE 17 DE MAIO DE 2019. 

 

Cria Vaga no Quadro de Cargos em Comissão e 

Função Gratificada da Lei Municipal nº 1.226 de 28 

de junho de 2011. 

 

 

FLÁVIO RAUPP LIPERT, Prefeito de Três Cachoeiras, Estado do Rio Grande 

do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte 

Lei: 

Art.1º- Fica criada no Quadro de Cargos em Comissão e Função Gratificada da 

Lei 1.226 de 28 de junho de 2011, a vaga de: 

 

Nº 

Vagas 

Cargo Secretaria Padrão Valor CC Valor FG CH 

01 Engenheiro 

Agrônomo 

Secretaria 

Municipal da 

Agricultura.  

CC.5 

FG.5 

R$ 3.417,14 R$ 1.581,85  20 h 

 

Art.2º - As atribuições e os requisitos para provimento do cargo criado pelo artigo 

1° são os que constam em Anexo, que faz parte integrante desta Lei. 

 

Art.3º - As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotações 

orçamentárias próprias de pessoal.  

 

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

. 

Gabinete do Prefeito, Três Cachoeiras, 17 de maio de 2019. 

 

 

Flávio Raupp Lipert 

Prefeito 

Registre-se, publique-se, 

 

 

João Valerim Silveira 

Sec. Mun. Administração 

Coord. e Planejamento 

 

 
Este texto não substitui o publicado no mural desta Prefeitura.            

 

 

 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

 

ANEXO I 

 

1. CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO  

PADRÃO: CC5/FG5 

Síntese dos deveres: Ser responsável pelo serviço de assistência aos agricultores; fazer 

experimentações agrícolas; dirigir demonstrações técnicas de agricultura. 

 

Descrição das atividades: Realizar experimentações racionais referentes a agricultura; executar 

ou dirigir a execução de demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos municipais; 

fazer propaganda e divulgação de processos de mecanização de lavouras, 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 atividades fiscalizadora sobre o comércio de sementes, plantas vivas e partes 

vivas das plantas; participar de trabalhos científicos compreendidos no campo na botânica, 

fitopologia, entomologia e microbiologia agrícola; 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 agrícola; 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 para fins agrícolas de construções rurais; executar outras tarefas 

correlatas, inclusive as decorrentes do respectivo regulamento da profissão. 

 

 

Condições de Trabalho: Carga horária de 20 horas semanais.     

 O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados. 

 

Requisitos para provimento: Instrução: Graduação em Engenharia Agrônoma 

       Idade Mínima: 18 anos. 

       Habilitação: Habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

Forma de contratação: Cargo em Comissão ou Função Gratificada. 

 

 

 


