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LEI Nº. 137/2009 DE 06 DE JULHO DE 2.009 
 

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 17/2001 E 
086/2005, PARA A CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais; 

 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei: 

 
 

Art. 1° - Fica alterado o ANEXO I – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), constantes na Lei Municipal 086/2005, de 28 de Dezembro de 2005, 
parte integrante da Lei Municipal nº 17/2001 de 01 de outubro de 2001, para a criação de cargo, conforme tabela 
abaixo: 
 

 
ANEXO I 

 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – Regidos pela CLT 
 

Nº DE 
ORDEM 

QUANT. CARGO PADRÃO 

48. 1 Assessor de Desenvolvimento Pecuário 41 
 

Art. 2º - A descrição das atribuições e os requisitos básicos exigíveis para nomeação no cargo criado 
no Artigo 1º desta Lei obedecerão aos critérios abaixo: 
 

Assessor de Desenvolvimento Pecuário: 
Requisitos básicos:  

 

• Nível Superior Completo em Veterinária ou Zootecnia, ou, Superior e/ou Tecnólogo em Agronomia 
– Registro no respectivo órgão de classe. 

 
Descrição Detalhada: 
 

• Desenvolver, administrar e coordenar programas, projetos, atividades, pesquisa e extensão. 
• Planejar, gerenciar ou assistir diferentes sistemas de produção animal e estabelecimentos 

agroindustriais, otimizando a utilização dos recursos potencialmente disponíveis e tecnologias 
sociais e economicamente adaptáveis. 

 

• Viabilizar sistemas alternativos de produção animal e comercialização de seus produtos ou 
subprodutos, que respondam a anseios específicos de comunidades à margem da economia de 
escala. 

 

• Pensar os sistemas produtivos de animais contextualizados pela gestão dos recursos humanos e 
ambientais. 

 

• Desenvolver métodos de estudo, tecnologias, conhecimentos científicos, diagnósticos de sistemas 
produtivos de animais e outras ações para promover o desenvolvimento científico e tecnológico. 
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• Promover a divulgação das atividades da Zootecnia, Agronomia e/ou Veterinária, utilizando-se dos 
meios de comunicação disponíveis e da sua capacidade criativa em interação com outros 
profissionais. 

 

• Planejar e executar amostragem de solo, interpretar amostrar e recomendar aplicação de calcário. 
 

• Atuar na área de nutrição de plantas e solo, recomendando em acordo com análises químicas as 
formulações adequadas para o seu bom desenvolvimento, sem alterar as condições químicas, 
físicas e biológicas do meio ambiente. 

 

• Atuar na área de nutrição e alimentação animal, utilizando seus conhecimentos do funcionamento do 
organismo animal, visando aumentar sua produtividade e o bem-estar animal, suprindo suas 
exigências, com equilíbrio fisiológico. 

• Responder pela formulação, fabricação e controle de qualidade das dietas e rações para 
animais, responsabilizando-se pela eficiência nutricional das fórmulas.  

• Planejar e executar projetos de construções rurais, formação e/ou produção de pastos e 
forrageiras e controle ambiental.  

• Responder por programas oficiais e privados em instituições financeiras e de fomento a 
agropecuária, elaborando projetos, avaliando propostas, realizando perícias e consultas. 

• Outros relativos à área de atuação. 

 
Parágrafo Único - O período oficial de trabalho do Assessor de Desenvolvimento Pecuário será de 

20 (vinte) horas semanais, respeitando-se o cronograma do Departamento Municipal de Agricultura. 
 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas 
consignadas no Orçamento vigente e suplementadas se necessário. 

 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 06 de julho de 2009. 
 

 

 
 

 
ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 

Prefeito Municipal 
 

Registrada em livro competente e publicada em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 
 

 
 

ÁUREA MARIA STEININGER 
Diretor de Dept.º de Administração 

 




