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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI faz saber que a
Casa Legislativa aprovou, e, eu, em razáo da sanção tácita, nos termos dos §
§1o e 7o, ambos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como do §3o art.

183 c/c art. 186 do regimento intemo, PROMULGO a seguinte Lei:

LEI N.25712013 st

Dispõe acerca da alteração da Lei no

6812001, cria cargos, e determina
providências conelatas.

Art. 1., - Fica criado no âmbito da Estrutura Organizacional básica do município
de Parari - PB, o cargo de Técnico em Agropecuária, ligado à Secretaria de
Agricultura.

§ í" - O Técnico em Agropecuária deve estar habilitado para o domínio de
técnicas de produção e gestão da agropecuária, na identificação dos elementos
sociais e culturais da sociedade, deve também, ser articulado nos saberes
locais e dos saberes técnico-científicos para resolução de problemas,
desenvolvendo ações de auto-sustentabilidade, realizando uma leitura crítica
das situações da realidade em que está inserido, atuando no contexto social e
profissional com respeito à diversidade, sua atuação se expande, devendo
estar apto nas atividades agrícolas e/ou zootécnicas.

§ 2o O profissionâfrleve ser formado em escola agrotécnica de nível médio e
diplomado por escola oficial autorizada ou reconhecida, regularmente
constituída nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
n"4.024, de 20 de dezembro de '1961 e suas alterações posteriores (Lei
n"5.692171 e Lei n"9.394/96); ou que tenha sido diplomado por escola ou
instituto agrotécnico estrangeiro e seu diploma revalidado no Brasil.
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Art. ? Fica criado no âmbito da Estrutura Organizacional básica do município
de Parari - PB, o cargo de Fiscal de Planejamento e Obras, ligado à Secretaria
de lnfraestrutura.

Art. 3.o As funções criadas são de apoio direto à administração.

§ 1o Fica criada a eenbologia AP no quadro organizacional do município.

§ 2o Os salários referente às fun@es ora criadas serão dispostas em anexo à
presente lei.

AÉ. 4o Esta Lei entrará em vigor a partir desta data, retroagindo os seus efeitos
jurídicos ao dia 01 de janeiro de 20í3.

Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Câmara Municipal de Parari, Estado da Paraíba, 07 de março de
2014.
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GRUPO OCUPACIONAL: APOIO ADMINISTRATIVO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SiMBOLO CARGO

APí Técnico em Agropecuária
AP2 Fiscal de Planejamento e Obras 01

N.O DE
CARGOS
01

VENCIMENTOS

§1o O fiscal de obras deve estar habilitado para o conhecimento técnico em
obras e edificações públicas, no âmbito do município de Parari, devendo ter
conhecimento necessário a fiscalizar o bom andamento das obras e o
planejamento das mesmas, expedindo relatórios à Secretaria de lnfraestrutura
e ao Gabinete do Prefeito Municipal.

ANEXO I





SíMBOLO Valor
AP1 R$ 1.300,00
AP2 RS 1.800,00

Paço da Câmara Municipal de Parari, Estado da Paraíba, 07 de
março de 2014.
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