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ESTADO DO PARA 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

GABINETE DO VFJtEADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO, ZACARIAS MARIES, 
ELIENE SOARES, KELEN ADRIANA, JOSE MARCELO E 1VANALDO BRAZ 

/2019 

INDICO AO ~UTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 

JOSE LERMEN, QUE FIXE NOVO PADRAO DE 
VENCIMENTOS AOS CARGOS DE ZOOTECNISTA, 

TEC. AGRfCOLA E MEDICO VETERINARIO, NO 
MESMO MOLDES DO SUBSTITUTIVO 003/2017. AO 

PRO JETO DE LEI 065/2017. 

A Camara Municipal de Vereadores na sua funqao de assessoramento e eu, membro 
Art. 
do Regimento lnterno, 
ao Executivo Municipal na pessoa do Excelentissimo Senhor Prefeito, Darci Jose 
que fixe novo padrao de vencimentos aos cargos de 
Zootecnista, Tec. Agricola e Medico Veterinario, no mesmo moldes do substitutivo 
003/2017. ao pro]etc de lei 065/2017. 

JUSTIFICATIVA 

Os Zootecnistas e o Medico Veterinario no exercicio da profissao, 

independentemente do cargo ou funqao que exercem a profissional com integridade, 

respeito, dignidade e consciencia, o zootecnista assim como os Veterinarios devem 

observar as normas de etica profissional previstas em codigo, na legislaqao vigente e 

pautar seus atos por principios morais de modo a se fazer respeitar, preservando o 

prestigio e as nobres tradiqoes da profissao, principalmente a editada pelo Sistema 

CFMV/CRMVs, com vistas a colaborar com o desenvolvimento da ciencia e 

aperfeiqoamento da profissao que exercem. Utilizar os meios de comunicaqao disponiveis 

Rlo IB Cep. 68515-000. Paraoapebaa/PA 
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ESTADO DO PARA

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

GABINETE DO VEREADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FH HO, ZACARIAS MARIES,

para divulgar ou difundir informaQoes que, no ambito de suas atividades profissionais, 
sejam de interesse da sociedade. 

A descriqao sintetica do Tecnico Agricola: Compreende os cargos que se destinam a 

executar tarefas de carater tecnico relativas a programaqao, execuqao e controle de 

atividades nas areas de cultivos experimentais e definitivos de plantas diversas, bem como 

auxiliar na execuqao de programas de incentivo ao setor agropecuario promovido pela 
Prefeitura. 

Organizar e executar os trabalhos relativos a programas e projetos de viveiros ou de 

culturas externas, determinados pela Prefeitura, para promover a aplicacao de novas 

tecnicas de tratamento e cultivos gerais; orientar os trabalhos executados nos viveiros, em 
Areas verdes do Municipio, a populaqao e os participantes de projetos, visitando a area a 

ser cultivada e recolhendo amostras do solo, instruindo-os sobre tecnicas adequadas de 
desmatamento, balizamento, coveamento, preparo e transplante de mudas, 
sombreamento, poda de formaqao e raleamento de sombra, acompanhando o 
desenvolvimento do plantio, verificando os aspectos fitossanitarios, fazendo 

recomendaCoes para sua melhoria ou colhendo materiais e informaqoes para estudos que 
possibilitem recomendaqoes mais adequadas; auxiliar na identificaqao de pragas ou 
doenqas que afetam os plantios em viveiros, areas verdes e cultivos externos do interesse 

da Prefeitura Municipal, para fornecer subsidios que facilitem a escolha de meios de 
combate ou prevencao das mesmas; orientar sobre a aplicaqao de fertilizantes e corretivos 

de solos nos viveiros ou em outras areas, indicando a qualidade e a quantidade 
apropriadas a cada caso, instruindo quanto a tecnica de aplicacao, esclarecendo duvidas 

e fazendo demonstraqoes praticas para sua correta utilizaqao; proceder a coleta de 
amostras de solo, sempre que necessario, e envia-las para analise; orientar o balizamento 

de areas destinadas a implantaqao de mudas ou cultivos, medindo, fixando piquetes e 
observando a distancia recomendada para cada tipo de cultura; orientar a preparaqao de 
mudas, fornecendo sementes e recipientes apropriados, instruindo sobre a construQao de 
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lipados, escolha da terra e de insumos, acompanhando o crescimento das mesmas, 
verificando o aparecimento de pragas e doencas. ETC... 

Na certeza de que seremos atendidos e que a hndhcaqao encoraja a cidadania 
por inhchathlia o executo estudar uma forma de enquadrar o Medhco Feterhnarho, 
Sootecnhstas e Tecnico Agricola a um nooo padrao de venchmentos ainda que tenha 
que acrescentar as suas atrhbuhqoes, e que ouso pedir aos meus pares a aprovaqao 
desta indhcaqdo. 

Parauapebas 11 de setembro de 2019 
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PRKFEITI/RA MUNICIPAI. DK PARAUAPKBAS 

CABINKTE DO PRENE ITO 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N' 65/2017. 

FIXA NOVO PADRAO DE VENCIMENTO, 
COM ACRkSCIMO DE ATRIBUIQAOs PARA 
0$ CARGOS DE ENGENHE1RO C1VIL, 
ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO 

SEGURANtrA DO TRABALHO, 
ENGENHEIRO SANITARISTA, ENGENHEIRO 

DA OUTRAS 
IsROVIDENCIAS. 

PARAUAPEBAS, Kstado do Para, no uso de 

suas atribuit;oes, que lhe confere a Lei Organica do Municipio, fas saber que a 
Camara Municipal de Vereadores de Parauapebas, aprovou, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

0 nivel, o padrao, o simbolo e o grupo operacional, relativos aos 
cargos de engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurant;a do 
trabalho, engenheiro sanitarista, engenheiro agronomo e arquiteto, passam a 
vigorar com a seguinte classiStcaqao: 

engenheiro civil; nivel: superior; padrao: 13'„simbolo: CNSKA; grupo 
operacionaL OSP; 

engenheiro de seguranba do trabalho; nivel: superior; padrao: 13; simbolo: 
CNSKA; grupo operacional: SAP; 

engenheiro eletricista; nivel: superior; padrao; 13; simbolo: CNSKA; 
gl'upo opet"actonal: OSPi 

engenheiro sanitarista; nivel: superior; padrao: 13; simbolo; CNSKA; 
grupo operaclonal: OSP; 

V- engenheiro agronomo; niveL superior; padrao: 13; simbolo: CNSKA; grupo 
operacional: DAP; 

arquiteto; nivel: superior: superior; padrao: 13; simbolo: CNSKA; grupo 
operacional : O SP. 

0 anexo IB, da Lei Municipal n' 4.230, de 26 de abril de 2002, passa 
a vigorar com a inclusgo dos padroes de vencimento 13 e 13. I, conforme o disposto 
no anexo unico desta Lei. 

Os padroes de vencimento de que trata este artigo sgo de 
aplical;ao exclusiva aos cargos previstos no artigo I' desta Lei. 

Fica acrescida ao anexo XVII, da Lei Municipal n' 4.230, de 26 de abril 
de 2002, relativo ao cargo de engenheiro civil, engenheiro agronomo e arquiteto a 
seguinte atribuibao: sefetuar re~stro de reponsabilidade tecnica em norne do 
Municipio de Pal"atiapebas . 

ventes â€” bairro Betro Rto 0 â€” paranapebas/pa 
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PREFEITljRA MUNICIPAL M PARAUAPEBAS s 

GABINETE DO PREFEITO 

Pica acrescido ao aoexo I, da Lei Muoicipal o' 4,576, de 22 
de 2014, oas atribuiqges do cargo de eogeoheiro eletricista„o inciso IX, com a 
segulote redaqao: 

"Aoexo I 

IX - efetuar registm de repoosabilidade tecnica em norne 
do Muoicipio de Parauapebas." 

8 Fica acrescido ao anexo I, da Lei Muoicipal o" 4.576, de 22 de agosto 
de 2014, oas atribuit;oes do cargo de eogeoheiro saoitarista, o iociso XVIi com a 
seguiote redaqao: 

"Aoexo I 

XVII â€” efetuar registro de reponsabilidade tgcoica eto 

norne do Muoicipio de Parauapebas.'* 

4.576, de 22 de agosto 
de 2014, oas atribuiqoes do cargo de eogeoheiro de seguraoqa do trabalho, o iociso 
XX, com a seguiote redaqao: 

"Aoexo I 

XX â€” efetuar registre de repoosabilidade tecoica em neme 

da Prefeitura Municipal de Parauapebas," 

Ksta lei eotra em vigor a partir de 01 de jaoeiro de 2018, 

Revogam-se as disposit,"oes em cootrgrio. 

Parauapebas, 30 de oovembro de 2017. 

to Mulllclpai 

JUSTIFICATIVA 

Kxmo. Seohor Presideote, e demais Vereadores (asl, 

Temas a satisfaqan de eocamiohar ao superior exame dos membros dessa 
Casa Legislativa, Substitutivo ao Projeto de Lei o 65/2017, o qual ftxa oovo padrao 
de veocimeoto„com acrgscimo de atribuiqao, para os cargos de eogeoheiro civil, 

centre attminiatratiro, blorro etat ventet â€” bairro seira Rio il â€” paranapebaa/pa 
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engenheiro eletricista, engenheiro de seguranba do trabalho, engenheiro s 
engenheiro agrgnomo e arquiteto, e da outras providencias. 

Os engenheiros e arquitetos possuem sob sua responsabilidade diversos 
aspectos legais e tgcnicos da engenharia publica, como: captabao de recursos, 
estudos preliminares, planejamento, elaboraqao de anteprojetos, elaboraCao de 

projetos bgsicos e executivos, ort„amentos, execubao, fiscalizabao de obras, 

manutencao e reforma, de rnodo que esses passos consistem em todas as etapas de 

qualquer obra. 
Para tanto, o profissional deve efetuar cadastro em seu respectivo Conselho 

de Classe em norne da Prefeitura Municipal de Parauapebas, atraves da ARTâ€” 

Anotaqao de Responsabilidade Tgcnica de cargo ou funbao. Tal documento vincula o 
profissional com a pessoa juridica para desempenho de cargo ou funcao tecnica, 
momento em que o proftssianal se toms apto a emitir uma ART no CREAâ€” 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou RRT â€” Registro de 

Responsabilidade Tecnica no CAU â€” Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para 

cada projeto, orpamento, obra e ftscalizaCao de forma a garantir a responsabilidade 
dos servigos. 

0 Municipio de Parauapebas serg palco de execucao de grandes projetos e 
obras de grande complexidade, tais como as relativas ao programa de esgoto e 
saneamento, por exemplo. Assim, 6 necessario cada vez mais contar com esses 
proftssionais responsaveis pela construcao de uma infraestrutura que permite o 
desenvolvimento em todos os sentidos, incluindo a sustentabilidade, mobilidade, 

revisgo de plano diretor, saneamento e todas as politicas necessarias a viabilidade 
dos empreendimentos para o interesse pdblico. 

Ademais, o Municipio de Parauapebas comumente realiza grande 
quantidade de obras e servibos de engenharia, o que requer a realizabao de 
inutneros projetos a serem concretizados, ocasionando uma crescente demanda das 
atividades desempenhadas pelos servidores ocupantes dos cargos em questao, 
como a elabora0ao, revisgo de projetos e fiscalizaCao de obras. 

Sem duvida, a baixa remuneraqao no serviqo publico resulta na falta de 

estimulo do servidor, o qual; por vezes, prefere abandonar o servit;o publico, 
acarretando em vacatncia de cargo e gerando despesas para substitui-lo por meio de 
concurso publico. 

Uma simples anahse no mercado profissional constata-se que ha empresas 
e entes publicos prdximos que ofertam salarios superiores aos pagos por este 
Municipio, como ocorre em Canaa dos Carajas. 

Nas obras e serviCos publicos, a fiscaliza0ao reveste-se de grande 

importancia social, pois os recursos publicos devem ser utilizados seguindo os 
principios da economicidade, eficigncia e eficacia. 

Aliado a isso, o engenheiro possui responsabilidade pelos seus atos, para 

que possa atuar de forma regular e condizente com o profissionalismo necessario a 
seguranqa exigida por sua profissao. 

lnstituida pels Iwi n' 6.496/77 a AnotaCao da Responsabilidade Tgcnica 
define as obrigacoes e identiftca os responsaveis pelo empreendimento em cada grea 
tecnoldgica. Com isso, o proftssional fica vinculado a sua atuacao e eventual 
irregularidade nas atividades do profissional, incide a atuacao pelo Conselho.

Admintstratiso, Morro dos Vent«s â€” bairro Betro Riu II â€” Paranapebastpx

CEPt 68.010-000 Fonm 94 3346-2 l4 I E-mailt pmpftiparanapebas.pa.gur.br
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Atualmente os profissionais enfrentam diversos entraves buroc 
momento de efetuar o registro do Atestado de Responsabilidade Tgcnica 
do Municipio junto a entidade de classe. lsto se agrava porque nao consta no rol de 
atribuiqoes dos cargos citados a funqao de registro de ART. Com o acrgscimo de tal 
onus aos servidores serao elididos todos os entraves e consequentemente havera celeridade no referido procedimento. 

Consigne-se que os demais cargos citados em conjunto com engenheiros 
civis, tais como: engenheiros eletricistas, engenheiros sanitaristas, engenheiros 
agronomos, engenhsiros de seguranqa do trabalho e arquitetos atuam diretamente 
no planejamento, projeto, execuqao e fiscaIizaqao, de modo que tambem possuem a 
obrigaqao de emissao da Anotapao/Registro de Responsabilidade Tecnica. 

No que tange a fixaqao de novo padrao de vencimento„g mister ressaltar 
que a Constituivao Federal possibilita ao ente publico esse tipo de politica 
remuneratoria, desde que observados a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos, conforme preleqao contida no art. 39 51' da Carta Magna: 

Art. 39. A Umgo, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municipias instituirho conselho de politica de 
administraCho e remuneraCao de pesooal, integrado por 
servidores designados pelos respectivos Poderes. 
5 I" A fixaqao dos padroes de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratorio observara: 
natureza o au e r s n bilidade e a 
componentes de csda carreira; 
Il - os requisitos para a investidura; 
culiaridades dos car os, 

Foi justamettte spas considerar a natureza dos cargos, suas complexidades, 
pecuharidades e o grau de responsabilidade dos ocupantes que levou a 
Administraqao a proceder ao alinhamento de seus vencimentos a realidade do me read o profissional. 

Seguem em anexo a esumativa de impacto financeiro-orqamentario do 
presente Projeto de Lei e declaraqao do ordenador da despesa de que o aumento 
tern adequaqao orqamentaria e financeira com a lei orcamentaria anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orqamentarias e tabela de vencimentos. 

Pelo exposto, e no aguardo de uma manifestaqao favoravel dessa Egregia 
Casa de Leis acerca da importancia da matgria ora apresentada, solicitamos o 
acolhimento do projeto de lei e, ao final, sua aprovagao pelo plenario da Camara 
Municipal de Parauapebas, na forma da Lei Organica do Municipio. 

Parauapebas„30 de novembro de 2017, 

Muruci pal 

Beira Rio II â€” paranapeisas/pA 
Cgp: 68.SIS-piip i'one: 94 3346-2ldl V.-moire pmppnparaoØpebas.pa.goe.br
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