
Lei N° 056/97 
 
 

 
Define as atribuições do cargo de Técnico Agrícola e dá 
outras providências. 
 

 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

  Art. 1° Fica definido por esta lei que as atribuições do cargo de Técnico Agrícola, são as 

seguintes: 

  1) Categoria funcional - Técnico Agrícola 

   Padrão de vencimento - E-6 

  2) Atribuições do cargo 

   a) Noções sobre métodos de cultura e de colheita, bem como sobre meios de 

defesa e tratamento contra pragas e moléstias nas plantas. 

   b) Noções de culturas experimentais através do plantio de canteiros, bem como 

efetuar cálculos para adubação e preparo de terra. 

   c) Conhecimento sobre práticas do combate a formiga, do emprego de máquinas 

indicadas para a região, dos métodos para impedir a erosão do solo e a recuperação das áreas 

abandonadas. 

   d) Noções sobre mostruários de essências florestais e ornamentais e de plantas 

atacadas de moléstias e pragas, acompanhados de folhetos demonstrativos. 

   e) Execução de atividades relacionadas a inseminação artificial de suínos e 

bovinos. 



 

   f) Conhecimento sobre práticas e elaboração de projetos técnicos para construções 

em agricultura. 

   g) Outras atividades inerentes ao cargo e determinadas pela administração 

municipal. 

  3) Condições de trabalho 

   - Geral-carga horária semanal de 35 horas 

   - Especial - atendimento ao público e execução de trabalhos junto a propriedades 

rurais, e sujeito a serviço extraordinário (sistema de plantão). 

  4) Requisitos para provimento 

   - idade mínima 18 anos 

   - Instrução mínima 2º grau completo com curso de Técnico Agrícola. 

  Art. 2° Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

  Aos oito dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e sete. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 


