
ASSUNTO:

Camara  Municipal  de  Jacarei
PALACIO DA LIBERDADE

PROJET0 DE LEI DO EXECUTIVO
N° 09, DE 29.03.2019

DISPOE SOBRE ALTERACOES A LEI N° 5.878, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014,
PARA 0 CARGO DE PROVIMENT0 EFETlvo DE ENGENIIEmo AGR6NOMo.

AUTOR:             PREFEITO MUNICIPAL IZAfAS JOSE DE SANTANA.

DISTRIBufDO EM: 1® DE ABRIL DE 2019.
pFLjue FATAL:
DISCUSSAO ¢NICA

Aprovado em Dis€ussao Onica REJEITADO

Em...„......de.....„..de  2019 Em...........de.........de   2019

Presidente Presidente

Aprovado em 1& Discussao ARQUIVADO

Em...„„..„de.........de  2019 Em...........den.......de   2019

Presidente Setor de Proposituras

Aprovado em 2a Discussao Retirndo de Tramita§ao

Em...........de.........de   2019 Em...........de.........de   2019

Presidente Setor de Proposituras

Adiado em......„....de............de  2019 Adiado em............de.....„..„de  2019

Para...„...„..de............de  2019Secretirio-DiretorLegislativo Para...........de............de   2019Secrefario-DiretorLegislativo

Encaminhado is Comissoes mos: Pr&z]o dos Comiss8es:



Oficio n° 137/2019 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Sua Excelencja, o Senhor

Abner de Madureira

Presidente da Camara Municipal de Jacarei

Praca dos Ties Poderes, 73 - Centro

Jacarei/SP

CEP 12.3270-170

Jacarei, 29 de margo de 2019.

Assunto: Encaminhamento dos Projetos de Lei n° 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019 e
09/2019.

Excelentissimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o    cordialmente,    venho    pelo    presente    encaminhar   os

seguintes Projetos de Lei para apreciagao dos Senhores Vereadores:

Projeto   de   Lei   n°  05/2019  -   Disp6e   sabre   os   procedimentos   para   o

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de  impacto local no ambito do

Municfpio de Jacarei, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e da outras providencias;

Projeto de Lei n° 06/2019 -Disp6e sobre alterag6es na Lei n° 4.263, de 15

de dezembro de 1999, para o cargo de provimento efetivo de Bi6Iogo;

Projeto de Lei n° 07/2019 -Disp6e sobre alterae6es na Lei n° 2.915, de  13

de mango de 1991. para o cargo de provimento efetivo de Engenheiro Florestal;
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Projeto de Lei n° 08/2019 -Disp6e sobre alterag6es na Lei n° 5.726, de 31

de outubro de 2012, para o cargo de provimento efetivo de Ge6logo; e

qr+           Projeto de Lei  n° 09/2019 -Disp6e sobre alterag6es a Lei  n° 5.878, de  1 1

de setembro de 2014, para o cargo de provimento efetivo de Engenheiro Agr6nomo.

Sendo o que cumpria  informar,  aproveito a oportunidade para  renovar votos

de estima e consideragao e colocar-nos a disposigao para esclarecimentos.

Atenciosamente,

iEEiE
SE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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pRojETO DE  LEI  NO 09,  DE 27 DE  MAReo  DE 2019

Disp6e  sobre  alterac6es  a  Lei  n°  5.878,  de  11  de  setembro  de  2014,

para o cargo de provimento efetivo de Engenheiro Agr6nomo.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREI,  no  uso  de  suas  atribuig6es,  faz

saber que a  Camara  Municipal aprovou  e ele sanciona e  promulga  a  seguinte  Lei:

Art.   10 A  descrigao  do   cargo   pLlblico  de   provimento  efetivo  da  Administragao

Direta  de  Engenheiro  Agr6nomo,  constante  da   Lei  n°  5.878,  de   11   de  setembro  de  2014,

contendo   denominagao   do   cargo,   atribui?6es,   condi?6es   de   trabalho   e   requisitos   para

preenchimento,  passa a vigorar conforme a  redagao do Anexo desta  Lei.

Art.   20  A  alteragao   nas  atribuig6es  do  cargo  de   Engenheiro  Agr6nomo  sera

aplicada a seus atuais ocupantes a  partir da entrada em vigor desta  Lei.

Art.  3°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogando-se  as

disposig6es em contrario.

Gabinete do  Prefeito,  27 de margo de 2019.

lzAIAS JOSE  DE  SANTANA
Prefeito do  Municipio de Jacarei
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ANEXO

ATRIBUICOES  DO CARGO:  ENGENHEIRO AGRONOMO

(Administracao  Direta)

DENOMINACAO  DO  CARGO:  ENGENHEIRO AGRONOMO

DESCRl9AO  DAS ATRIBul90ES

-  Planejar,  coordenar,  controlar e  executar estudos  e  projetos  tecnicos  de

engenharia:

-Emitir laudos e pareceres sobre materia de sua competencia;

-Elaborar projetos de uso e ocupagao do solo;

-Examinar e emitir pareceres em  projetos elaborados por terceiros;

-Elaborar relat6rios das  atividades desenvolvidas;

-  Aprovar  projetos  de  uso  e  ocupagao  de  solos  de  particulares,  levando

em consideragao a  polui?ao que possa causar ao meio ambiente:

-Atuar nos processos de licenciamento ambiental;

-     Fiscalizar     obras,     acompanhando     o     servigo     e     observando     as

especificag6es tecnicas;

-   Fiscalizar  atividades   que   possam   interferir   na   qualidade   de   recursos

naturais;

-  Estudar  e  elaborar  projetos,  visando  a  utiliza?ao  racional  dos  recursos

naturais;

-Promover a  preserva?ao das areas verdes do  Municipio;

-  Fiscalizar  e  elaborar  planos  de  recuperagao  de  areas  degradadas  por

assoreamento,    erosao,    extragao    de    areia    e    outros    impactos    que

prejudicarem  o meio ambiente;
-   Desenvolver   atividades   de   planejamento,    supervisao,   coordenagao,

programagao  ou  execugao  especializada  de  projetos  em  geral  sobre  a

preservagao e exploragao de  recursos  naturais,  da  economia  rural,  defesa

e   inspegao   agricola   e   ambiental,   promo?ao   agrosilvopastoril,   e   defesa

sanitaria:
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-   Planejar   e   organizar   a   qualificagao,   capacitagao   e   treinamento   dos

tecnicos  e  demais  servidores  lotados  no  6rgao  em  que  atua  e  demais

campos da  administragao municipal;

-   Responder   tecnicamente   por   servigos   prestados   pela   administra?ao

municipal;

-Coordenar equipes de trabalho:

-  Prestar  assistencia  tecnica  a  projetos  implantados  pela  administragao

municipal;

-Ministrar treinamento e  palestras tecnicas;

-Efetuar vistorias e inspec6es t6cnicas;

-  Participar  tecnicamente  de  conselhos.  comiss6es  e  grupos  de  trabalho,

legalmente  instituidos  pela  administragao  municipal  ou  por  outros  6rgaos

publicos e entidades  parceiras;
-Analisar  a  viabilidade  t6cnica,  socioecon6mica  e  ambiental  de  solug6es

propostas;
-lnventariar recursos fisicos e financeiros;

-    Elaborar    inventario    de     recursos    disponiveis    (naturais,    maquinas,

equipamentos);

-Administrar recursos patrimoniais;

-Adaptar tecnologias ambientais:

-  Outras  fung6es  afins  e  correlatas  ao  cargo  que  lhes  forem  solicitadas

pelo  superior  hierarqujco.

CONDIGOES  DE TRABALHO

-Horario:  Periodo  normal de trabalho de 40  horas semanais;

-Outras:  o exercicio do cargo podera determinar servigo externo.

REQUISITOS  PARA  PREENCHIMENTO

lnstrugao:  Curso  Superior Completo;

Habilitagao  Profissional:  Registro  no  CREA. -
Ptaca  dos  Tre`  Pocler(`s,   73  -29  tlndar     Cc`ntro  -J.icarai  -SP

Tfllefone:  (12)  3955-9111      Fax:  (12)  1`f)61-1092  -gc]binc`tc`ifi)jararf`i  `p,f?o\`  br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM

Tenho  a   honra  de  submeter  a   analise  dessa   Egr6gia   Casa   Legislativa,   o

presente  Projeto de  Lei,  que  altera  a  Lei  n° 5.878,  de  11  de  setembro de  2014,  que  disp6e

sobre  criagao,  alteragao  e  ampliagao  de  lotagao  de  cargos  publicos  de  provimento  efetivo

do quadro de servidores da Administra?ao  Direta e  lndireta do  Municipio de Jacarei.

A  alteragao  ora  proposta  visa  adequar  a  descri?ao  das  atribui?6es  do  cargo

de  Engenheiro Agr6nomo ao disposto  na  Resolugao do  Conselho  Federal de  Engenharia e

Agronomia  -CONFEA  -n°  218,  de  29  de  junho  de   1973,  de  modo  a  compatibilizar  a

descrigao  legal  do  cargo  as  normas  que  regulamentam  o  exercicio  da  referida  atividade

profissional,

Nesse   sentido,   a   propositura   visa   alterar   a   reda?ao   dada   r)ela    Lei   n°

5.878/2014 a  descri?ao do cargo de  Engenheiro Agr6nomo,  incluindo fung6es  inerentes  ao

exercicio   profissional   da   categoria,   conforme   as   normativas   expedidas   pelos   6rgaos   e

conselhos   que   regulamentam   as   atividades   da   classe,   como   o   Conselho   Federal   de

Engenharia e Agronomia -CONFEA.

Trata-se   ainda   da   necessidade   de   adequar  a   estrutura   organizacional   da

Prefeitura  de  Jacarei  as  politicas  e  programas de  proteeao  ao  meio  ambiente  e  promogao

do  desenvolvimento  sustentavel  em  andamento  no  Municipio,  como  os  procedimentos  de

licenciamento  ambiental  de  competencia  municipal,  a  fiscalizagao  e  elaboragao  de  plano

de  recuperagao  de  areas  degradadas.  a  fiscaliza?ao  de  obras  e  atividades  que  possam

interferir na  qualidade dos  recursos  naturais disponiveis,  entre tantas outras.

Por  fim,   ressalta-se   que   este   Projeto   de   Lei   possui   s6lido   escopo   legal,

conforme  disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituigao  Federal,  art.  60  e  incisos  I  e  Vl  do

art.  61  da  Lei  n° 2.761  de 31  de  mar?o de  1990,  Lei Organica do  Municipio de Jacarei.
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Justificado    nestes    termos,    a    fim    de    que    a    proposta    possa    alcanear

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciaeao   e

aprovacao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  27 de margo de 2019.

EiiiHa-
+Z7ffiAS JOSE  DE SANTANA
Prefeito do  Municipio de Jacarei
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