
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Floresta PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
<?«***.;iT~^"- GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N» 056 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

Cria a carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Município de
Floresta do Araguaia e dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO l
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12. Fica criada a carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Município de Floresta do
Araguaia.

§ ls. A carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Município de Floresta do Araguaia é
composta por servidores do quadro de pessoal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos.

o
§ 22. Para os efeitos desta Lei, entende-se por Profissionais do Meio Ambiente o conjunto de £

servidores ocupantes dos cargos efetivos no serviço público municipal do quadro de pessoal da £
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que desempenham atividades de £
formulação, coordenação, organização, supervisão, aval iação, f iscal ização, licenciamento, educação 2
ambiental e execução das ações e serviços prestados pelo órgão ambiental municipal. ^

m

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS <

=3

Art. 22. Constituem objetivos da carreira dos Profissionais do Meio Ambiente: 2
o

1 - v inculação à natureza das atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos <
Hídricos e aos objetivos da Política de Meio Ambiente do Município, respeitando-se a habilitação £
exigida para ingresso no cargo;

U-

LU

II - organização de um sistema de formação de recursos humanos e a institucionalização de °
programas de capacitação permanente do quadro de pessoal da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, mediante integração operacional e curricular com as instituições de
ensino, nos diferentes graus de escolaridade;

III - capacitação profissional e ocupacional mediante programas de educação continuada,
formação de especialistas e treinamento em serviço;

IV - garantia da oferta contínua de programas de capacitação voltados para o desenvolvimento
e fortalecimento gerencial da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em especial
aos profissionais com vínculo efetivo.

CAPÍTULO III
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 32. O quadro de pessoal do órgão constitui-se de servidores efetivos da carreira dos
Profissionais do Meio Ambiente e ocupantes de cargos de provimento em comissão e funções
gratificadas instituídos por leis específicas, de livre nomeação e exoneração pelo Secretário, destinadas
a retribuir serviços de direção, chefia e assessoramento, pertencentes à estrutura organizacional da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
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§ ie. O quantitativo dos cargos que integram a carreira dos profissionais do meio ambiente é o
previsto no Anexo l desta Lei.

§ 25. AS funções gratif icadas serão exercidas exclusivamente por trabalhadores efetivos do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, atendidos os pré-
requisitos para o seu exercício.

CAPÍTULO IV
DOS CARGOS

Seção l
Das Disposições Preliminares

Art. 45. São prerrogativas dos servidores efetivos da carreira dos Profissionais do Meio
Ambiente as atribuições pertinentes à formulação, estruturação, disseminação, implantação, gestão de
informações e educação ambiental, aval iação e intervenções pertinentes às Políticas Municipais de
Meio Ambiente, com a finalidade de garantir o controle: licenciamento, f iscal ização e monitoramento, a
preservação, a conservação e a recuperação ambiental, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável do Município, sendo a carreira constituída de quatro cargos:

I -Analista Administrativo;
<
<

II - Agente de Fisca l ização; §

!
Ml - Gestor de Meio Ambiente; o

o

£
IV - Analista de Meio Ambiente. Í2

OC
o

§ 15. As prerrogativas referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o ambiente i
organizacional.

§ 25. As atribuições específ icas de cada cargo encontram-se detalhadas no Anexo III desta Lei.

Seção II
Do Ingresso

Art. 55. Para o ingresso na carreira dos Profissionais do Meio Ambiente, exigir-se-á concurso
público de provas ou de provas e títulos, organizado em uma ou mais etapas, de acordo com o art. 37,
inc. II da Constituição Federal, observados os seguintes requisitos:

I - para o cargo de Analista Administrat ivo: Certificado de conclusão de Ensino Médio;

II - para o cargo de Agente de Fiscal ização: Certif icado de conclusão do curso Técnico em Meio
Ambiente, desenvolvido em Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade subsequente
(Pós-Médio) ou concomitante (junto com o Ensino Médio);

III - para o cargo de Gestor de Meio Ambiente: Diploma de conclusão do curso superior de
Tecnologia em Gestão Ambiental, desenvolvido em Educação Profissional Tecnológica de Graduação;

IV - para o cargo de Analista de Meio Ambiente: Diploma de graduação em Educação Superior,
com habil i tação legal específica, conforme edital do concurso público.

Parágrafo único. No edital de convocação do concurso público para o cargo de Analista de Meio
Ambiente será estipulado quantitativo de cargos específicos relativos a determinadas habilitações, com
a correspondente exigência de comprovação, como requisito de provimento e exercício, de que o
candidato tenha formação, ou seja, portador de título que contemple conhecimento específico na área
de engenharia ambiental, biologia (modalidade bacharelado), engenharia agronómica, geologia ou
pedagogia.
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Art. 69. O ingresso na carreira dos Profissionais do Meio Ambiente dar-se-á nas Classes e
Referências Numéricas iniciais de cada cargo.

Seção III
Do Regime de Trabalho

Art. 72. Ressalvadas as profissões com carga horária diferenciada, disciplinadas por legislação
específica, o regime de trabalho padrão dos ocupantes dos cargos da carreira dos Profissionais do Meio
Ambiente será de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, com vencimentos
correspondentes à jornada, devendo haver entre duas jornadas de trabalho um período mínimo de 11
(onze) horas consecutivas para descanso.

§ l9. Na jornada de trabalho definida neste artigo é obrigatória a concessão de um intervalo
para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de l (uma) hora e no máximo de 2 (duas) horas.

§ 29. Os servidores ocupantes dos cargos de Gestor de Meio Ambiente e Analista de Meio
Ambiente f icarão sujeitos a prestação máxima de 4 (quatro) horas diárias e carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, devendo haver entre duas jornadas de trabalho um período mínimo de 11 (onze) horas
consecutivas para descanso.

§ 35. Na jornada de trabalho definida no parágrafo anterior é obrigatória a concessão de um
intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de 15 (quinze) minutos.

u
15

§ 49. Os ocupantes dos cargos efetivos integrantes das carreiras de que trata § 29 deste artigo
poderão, mediante opção funcional, exercer suas atividades em jornada de 6 (seis) horas diárias e carga
horária de 30 (trinta) horas semanais ou em jornada de 8 (oito) horas diárias e carga horária de 40 <
(quarenta) horas semanais, observada a disponibilidade orçamentaria e financeira da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

u.
UJ
Q

§ 5°. Será majorado em 50% (cinquenta por cento), o vencimento básico do servidor a que se o
refere o parágrafo anterior quando optar pelo cumprimento de uma jornada de 6 (seis) horas diárias e
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, observado, para este fim, o valor do vencimento básico
constante do Anexo II desta Lei. o

LU
I-

§ 69. A opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho a que se refere o § 49 ^
deste artigo corresponde a um cargo efetivo com duas jornadas de 20 (vinte) horas semanais de <
trabalho, observado, para este fim, o valor do vencimento básico constante do Anexo II desta Lei.

§ 79. A jornada de trabalho dos cargos efetivos de que trata o caput e o seu § 29, corresponde
aos vencimentos básicos do Anexo II desta Lei.

§ 89. A jornada de trabalho dos Profissionais do Meio Ambiente que acumule cargo será de no
máximo 60 (sessenta) horas semanais, podendo haver situações específicas que ultrapassem este limite
em poucas horas, desde que seja demonstrado que não haverá comprometimento da qualidade do
serviço público nem prejuízo à saúde do servidor.

§ 99. Excetuados os ocupantes dos cargos em comissão e aqueles que estejam sujeitos a
realizar trabalho externo, todos os Profissionais do Meio Ambiente estão sujeitos à prova de
pontualidade e frequência devidamente registrada.

§ 10. Frequência é o comparecimento obrigatório do profissional do meio ambiente ao serviço,
no horário em que lhe cabe desempenhar os deveres inerentes a seu cargo ou função.

§ 11. Obedecida à legislação federal, os períodos de serviço do Profissional do Meio Ambiente
serão estabelecidos pelo gestor, podendo antecipar ou prorrogar as atividades, havendo superior
interesse público.
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§ 12. O Profissional do Meio Ambiente poderá ser liberado da frequência por ato do gestor para
participar de congressos, simpósios, treinamentos, encontros ou promoções similares, desde que
tratem de temas ou assuntos referentes ao meio ambiente ou à categoria.

§ 13. A decretação de luto oficial não determinará a paral isação dos trabalhos.

Seção IV
Das Formas do Desenvolvimento Funcional

Subseção l
Das Disposições Gerais

Art. 82. O desenvolvimento funcional é a movimentação do Profissional do Meio Ambiente na
carreira através da progressão vertical e da progressão horizontal.

§ 12. Progressão vertical é a passagem do Profissional do Meio Ambiente efetivo e estável de
uma Classe para outra imediatamente superior e mediante a existência de vaga, na mesma área de
atuação do cargo, observado o cumprimento de interstício e o atendimento de requisitos de formação
ou qualificação profissional.

§ 25. Progressão horizontal é a passagem do Profissional do Meio Ambiente de uma Referência
Numérica de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma Ciasse, por mérito, mediante
resultado satisfatório obtido em aval iação de desempenho periódica e o cumprimento de requisito de ã
tempo de efetivo exercício na Referência Numérica, observado a existência de vaga.

oo
§ 32. A progressão vertical não altera a Referência Numérica em que o Profissional do Meio <

Ambiente se encontrava posicionado na Classe anterior. Í2oc
o

§ 42. Os cargos de Analista Administrativo, Agente de Fiscalização, Gestor de Meio Ambiente e ^
Analista de Meio Ambiente são estruturados em 4 (quatro) Classes que constituem a progressão
vertical e em 12 (doze) Referências Numéricas de vencimentos, identificadas pela combinação de letras
e números, que constituem a linha de progressão horizontal. S

o.
O

§ 52. Anualmente, até o último dia do l9 semestre, serão fixados em lei, de iniciativa do Chefe ^
do Poder Executivo, os quantitativos dos cargos de provimento efetivo distribuídos pelas Classes de £
cada carreira e dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, a vigorar no ano <
seguinte.

§ 62. Os cargos de Analista Administrativo, Agente de Fiscalização, Gestor de Meio Ambiente e
Analista de Meio Ambiente serão distribuídos pelas Classes em proporção decrescente, da inicial à final.

Subseção II
Da Progressão Vertical

Art. 92. A progressão vertical, nas Classes, para todos os cargos da carreira dos Profissionais do
Meio Ambiente, far-se-á pela obtenção da formação, titulação ou capacitação exigida, observado o
cumprimento do interstício mínimo previsto no § 32 deste artigo.

§ 12. As Classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para o provimento do
cargo, da seguinte forma:

l - para o cargo de Analista Administrativo:

a) Classe A, identificada pelo Símbolo CA-AA: Requisito de escolaridade Ensino Médio completo;

b) Classe B, identificada pelo Símbolo CB-AA: Requisito de escolaridade estabelecida para a
Classe A, mais 200 (duzentas) horas de qualif icação profissional;

Floresta do Araguaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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c) Classe C, identificada pelo Símbolo CC-AA: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de 200 (duzentas) horas de qualif icação profissional ou formação em Educação
Profissional Técnica de Nível Médio;

d) Classe D, identificada pelo Símbolo CD-AA: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de formação em Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação
Superior;

II - para o cargo de Agente de Fiscal ização:

a) Classe A, identificada pelo Símbolo CA-AF: Requisito de escolaridade Ensino Médio completo
e/ou Curso Técnico em Meio Ambiente;

b) Classe B, identificada pelo Símbolo CB-AF: Requisito de escolaridade estabelecida para a
Classe A, acrescido de 200 (duzentas) horas de qualificação profissional;

c) Classe C, identificada pelo Símbolo CC-AF: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de outra formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio ou 360
(trezentas e sessenta) horas de qual i f icação profissional;

d) Classe D, identificada pelo Símbolo CD-AF: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de formação em Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou Educação 5
Superior; g

oo
III - para o cargo de Gestor de Meio Ambiente: <

1/1
UJ
K

a) Classe A, identificada pelo Símbolo CA-GM: Requisito de escolaridade Curso superior de 2
Tecnologia em Gestão Ambiental; £

o
b) Classe B, identificada pelo Símbolo CB-GM: Requisito de escolaridade estabelecida para a

Classe A, acrescido de um curso de 360 (trezentas e sessenta) horas de qualif icação profissional, com
fração mínima de 20 (vinte horas); o

c) Classe C, identificada pelo Símbolo CC-GM: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a |
m

(O
Classe B, acrescido de um curso de especial ização em nível de pós-graduação lato sensu; <

d) Classe D, identificada pelo Símbolo CB-GM: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de curso de pós-graduação stricto sensu em programa de Mestrado ou Doutorado.

IV - para o cargo de Analista de Meio Ambiente:

a) Classe A, identificada pelo Símbolo CA-AM: Requisito de escolaridade Curso superior de
engenharia ambiental, biologia (modalidade bacharelado), engenharia agronómica, geologia ou
pedagogia;

b) Classe B, identificada pelo Símbolo CB-AM: Requisito de escolaridade estabelecido para a
Classe A, acrescido de um curso de 360 (trezentas e sessenta) horas de qualif icação profissional, com
fração mínima de 20 (vinte horas);

c) Classe C, identificada pelo Símbolo CC-AM: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de um curso de especial ização em nível de pós-graduação lato sensu;

d) Classe D, identificada pelo Símbolo CD-AM: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de curso de pós-graduação stricto sensu em programa de Mestrado ou Doutorado.

§ 29. Os cursos de que trata este artigo serão aqueles que tenham aproveitamento nas
atividades inerentes ao órgão, seja nas suas atividades fim ou meio.
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§ 39. É requisito inerente a qualquer progressão vertical, nas Classes, para todos os cargos, o
cumprimento do interstício de 4 (quatro) anos na Classe A para a Classe B, de 6 (seis) anos na Classe B
para a Classe C e de 8 (oito) anos na Classe C para a Classe D.

§ 42. o cômputo do interstício na Classe A de cada carreira terá início a partir do cumprimento
do estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício.

§ 52. O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a Classe imediatamente
superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões verticais, desde que
cumpra o intervalo mínimo exigido em cada Classe, até atingir a Classe correspondente a sua titulação.

§ 62. A progressão vertical dar-se-á mediante formal ização de processo, devidamente instruído
pelo interessado, de acordo com a documentação exigida no caput deste artigo.

§ 72. AS progressões verticais serão real izadas anualmente, publicadas no dia 30 de novembro e
concretizadas no exercício subsequente.

§ 82. Ficam estabelecidos os percentuais de 15% (quinze por cento) de diferença de vencimento
entre as Classes A e B; de 20% (vinte por cento) entre as Classes B e C e de 25% (vinte e cinco por
cento) entre as Classes C e D para os cargos de Analista Administrativo, Agente de Fiscalização, Gestor
de Meio Ambiente e Analista de Meio Ambiente.

(S

Subseção III |
Da Progressão Horizontal o

í
Art. 10. Cada Classe desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas de vencimentos,

identificadas pela combinação de letras e números, que constituem a linha horizontal de progressão, °
conforme o Anexo II desta Lei.

§ 12. A progressão horizontal em cada Referência Numérica dar-se-á após o acúmulo de 3 (três)
avaliações anuais de desempenho positivas, segundo critérios definidos por portaria do Secretário £

Q.

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que disciplinara o processo de aval iação de o
Q

desempenho. ^
UJ

§ 29. A aval iação de desempenho na Referência Numérica Al da Classe inicial de cada carreira <
terá início a partir do cumprimento do estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício.

§ 32. A avaliação de desempenho será feita de forma contínua e formalizada, anualmente, por
uma Comissão Paritária Permanente, integrada por três representantes do gestor da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e por três representantes dos Profissionais do Meio
Ambiente, titulares de cargos efetivos das carre i ras estabelecidas por esta Lei, estes eleitos em
assembleia específica; composta, após as indicações, por ato do Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos.

§ 42. As aval iações de desempenho serão homologadas pelo Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, com implementação da mudança de Referência Numérica no exercício
subsequente.

§ 52. A part ic ipação na Comissão Paritária Permanente de que trata o § 39 deste artigo, será
considerada como serviço público relevante.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO

Art. 11. O sistema de remuneração estrutura-se através de tabelas contendo os padrões de
vencimentos, f ixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e de complexidade, formação e
capacitação exigidas para ingresso em cada cargo da carreira.

Floresta do Araguaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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§ 12. Além do vencimento fica instituída a Verba Indenizatória Ambiental - VIA aos Profissionais
do Meio Ambiente em cargo efetivo e em exercício na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, como forma compensatória ao não recebimento de diárias no desempenho das suas
atividades dentro do Município, a ser paga mensalmente.

§ 22. A verba de que trata o § 12 será paga no montante de R$ 200,00 (duzentos reais) para os
cargos de Agente de Fiscal ização, Gestor de Meio Ambiente e Analista de Meio Ambiente, na forma e
critérios a serem definidos pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

§ 3s. O pagamento da Verba Indenizatória Ambiental - VIA ficará condicionada ao cumprimento
de metas trimestrais, devidamente avaliadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos e referente à:

I - análise técnica fundamentada para a emissão de:

a) licenças previas;

b) licenças de instalação;

c) l icenças de operação;
<
<

d) decisões administrativas resultantes dos julgamentos de autos de infração. j§
|

II - redução do índice geral de queimadas ilegais; o

2
III - redução do índice geral de desmatamento ilegal. 12

CC

o

Art. 12. Fica criado o banco de horas para o servidor que ultrapassar sua carga horária de
trabalho, por necessidade de serviço.

UJ
u.

§ l9 Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga
horária do servidor, vedada sua conversão em pecúnia. o

Q
uj

§ 2? A compensação garantida no § 12 será efetivada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias da execução da hora excedente, exceto por interesse público devidamente justificado quando for <
necessário um prazo maior, hipótese na qual o prazo máximo será de 360 (trezentos e sessenta) dias.

CAPÍTULO VI
DA REMOÇÃO

Art. 13. Remoção é a movimentação dos Profissionais do Meio Ambiente de um local de
trabalho para outro, condicionada à existência de vaga.

Art. 14. A remoção, a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
processar-se-á:

I - a pedido;

II - mediante critério de prioridade, no caso do número de candidatos ser superior ao de vagas
existentes, adotando-se o concurso de remoção;

III - por permuta;

IV - de oficio, por necessidade de serviço, devidamente demonstrada, caso em que o Secretário
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos poderá determinar a mudança de local de trabalho
dos Profissionais do Meio Ambiente.
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§ ie. Para efeito de remoção a pedido, os candidatos serão escolhidos obedecendo aos
seguintes critérios de prioridade:

I - motivo de saúde, comprovado por inspeção médica municipal;

II - maior tempo de serviço público efetivo no âmbito da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos;

III - maior tempo de serviço prestado ao Município;

IV - proximidade da residência da unidade pleiteada;

V - o mais idoso;

VI - o que tenha maior número de filhos.

§ 25. Para efeito de remoção de oficio, os candidatos serão escolhidos obedecendo aos
seguintes critérios de prioridade:

I - excedente no quadro da Secretar ia Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

II - menor tempo de serviço no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

S

Hídricos;

o

III - menor idade;
LU
K

IV - menor numero de filhos.
u.
LU
Q

§ S?. O Profissional do Meio Ambiente a ser removido ex-oficcio será comunicado por escrito o
pela autoridade competente com antecedência de 8 (oito) dias úteis.

K
Q.

Art. 15. A remoção por permuta será real izada desde que os interessados ocupem atribuições o
de iguais nível e habilitação.

Art. 16. A remoção referida no art. 14, inc. l será processada no mês de janeiro de cada ano
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Art. 17. Serão consideradas vagas para efeito de preenchimento por remoção aquelas criadas
pelo afastamento dos Profissionais do Meio Ambiente em decorrência de:

I - aposentadoria;

II - morte;

III - exoneração;

IV - demissão;

V - recondução;

VI - readaptação.

§ 12. Além dos casos previstos nos incisos deste artigo, serão incluídas para a remoção as vagas
surgidas em decorrência da ampliação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
ou na hipótese de efetivo afastamento do profissional, excluídos os decorrentes de licença para
desempenho de mandato classista ou eletivo.
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§ 2°. As vagas decorrentes de afastamento provisório dos Profissionais do Meio Ambiente não
poderão ser preenchidas através de remoção.

CAPÍTULO VII
DA LOTAÇÃO

Art. 18. Lotação é o ato que determina a unidade de exercício dos Profissionais do Meio
Ambiente e representa a força de trabalho, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, necessários
ao desempenho das atividades normais e específicas de um ou de vários órgãos e unidades integrantes
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

CAPÍTULO VIM
DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Art. 19. Fica assegurada a autonomia administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos podendo, para tanto, o Secretário:

I - prover os cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos
administrativos no âmbito do órgão ambiental;

<
<

II - exonerar os Profissionais do Meio Ambiente investidos nos cargos públicos de provimento 5
efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito do órgão ambiental;

o
Q

III - conceder vantagens pecuniárias aos Profissionais do Meio Ambiente providos nos cargos <
públicos de provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito do órgão !2
ambiental;

Q

IV - efetuar o pagamento dos Profissionais do Meio Ambiente investidos nos cargos públicos de o
provimento efetivo e em comissão, lotados em órgãos administrativos no âmbito do órgão ambiental;

UJ
K
O_

V - conceder e pagar, na forma do art. 149 e 150 da Lei Complementar Municipal n^ 001, de 24 o
Q

de janeiro de 2002, diárias aos Profissionais do Meio Ambiente investidos em cargos públicos de
provimento efetivo e em comissão lotados nos órgãos administrativos no âmbito do órgão ambiental;

Z<
VI - conceder em conformidade com a Lei Municipal n? 114, de 26 de abri l de 2005, a forma de

pagamento de despesas através de regime de adiantamento aos Profissionais do Meio Ambiente
investidos em cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados nos órgãos administrativos
no âmbito do órgão ambiental;

VII - conceder aos Profissionais do Meio Ambiente as licenças previstas nos incs. II, III, IV, V, VI,
VII, VIM e X, do art. 83 da Lei Complementar Municipal n? 001, de 24 de janeiro de 2002;

VIII - conceder aos Profissionais do Meio Ambiente férias remuneradas na forma dos arts. 77
até 82 da Lei Complementar Municipal n? 001, de 24 de janeiro de 2002;

IX - instaurar sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo disciplinar na
forma da Lei Complementar Municipal ne 001, de 24 de janeiro de 2002, podendo, para tanto,
constituir as comissões de sindicância e processante;

X - aplicar as penas disciplinares previstas nos incs. l, II, III, IV e V, do art. 173 da Lei
Complementar Municipal n? 001, de 24 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Compete ao Secretár io Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para
provimento de cargos efetivos previstos nesta Lei:
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I - autorizar e promover a real ização de concursos públicos, bem como expedir os atos
complementares necessários para este fim;

II - aprovar os editais de concursos públicos;

III - homologar os resultados de concursos públicos.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira 30% (trinta por cento) dos
cargos em comissão vinculados na estrutura básica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.

§ l9. A partir da vigência desta Lei não serão providos cargos em comissão em desacordo com
o disposto no caput deste artigo.

§ 22. A nomeação de não servidores de carreira somente poderá ser efetivada mediante a
comprovação de que o percentual de cargos providos por servidores efetivos é igual ou superior ao
percentual estabelecido no caput deste artigo na data da consulta.

§ 3e. Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o caput do artigo resultar número
fracionário de cargos, deverá ser considerado o número inteiro imediatamente superior.

§ 42. Para os fins desta Lei considera-se como servidor de carreira os servidores ativos,
oriundos de órgão de qualquer dos Poderes do Município, ocupante de cargo no qual ingressou Í2
mediante concurso público ou, se em data anterior a 5 de outubro de 1988, mediante forma de 2
provimento permitida pelo ordenamento da época de ingresso, conforme o art. 19 do ADCT da LU
Constituição Federal de 1988.

Ll_

Art. 21. A entidade que legalmente represente ou defenda os interesses dos Profissionais do £
Q_

Meio Ambiente nesta esfera governamental poderá receber, mediante consignação em folha, as o
contribuições mensais de seus associados, desde que por estes autorizadas de modo expresso.

LU

Z

CAPÍTULO X 3
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. São criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
de modo a compor seu quadro de pessoal, destinados à execução das atribuições legalmente instituídas
por esta Lei, para provimento originário:

I - 2 (dois) cargos de Analista Administrativo;

II - 4 (quatro) cargos de Agente de Fiscal ização;

III - 3 (três) cargos de Gestor de Meio Ambiente;

IV - 5 (cinco) cargos de Analista de Meio Ambiente.

Art. 23. Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Anexo l - Quantitativo de Cargos Efetivos;

II - Anexo II - Tabela de Vencimentos dos Profissionais do Meio Ambiente;

III - Anexo III - Descrição das Atribuições dos Cargos e Requisitos para Ingresso.
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Art. 24. Fica delegado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos os atos
referidos nos arts. 32; 72, §§ n e 12; 10, §§ 12, 3° e 4?; 11, § 22; 13, inc. IV; 16; 19, incs. l e X e
parágrafo único e 25 desta Lei, bem como a prática dos atos de movimentação funcional dos servidores
nas carreiras dos Profissionais do Meio Ambiente.

Parágrafo único. Fica vedado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
subdelegar as competências que lhes são atribuídas por esta Lei, salvo se expressamente autorizados
pelo Prefeito.

Art. 25. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, dentro de sua
competência administrativa, poderá firmar convénios, protocolos de cooperação ou instrumentos
equivalentes com instituições ou órgãos federais, estaduais ou municipais, com o objetivo de viabilizar
a execução das ações de desenvolvimento e capacitação dos Profissionais do Meio Ambiente, de forma
a racionalizar e integrar os recursos disponíveis.

Art. 26. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão custeadas à conta do orçamento
geral do Município, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais
necessários.

Art. 27. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir 1̂
de janeiro de 2019.

=3

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 12. O número de cargos deste Plano para provimentos derivados e sua distribuição pelas
Referências Numéricas A2 a A12; BI a B12, Cl a C12 e Dl a D12 nas Classes A, B, C e D das estruturas 2
das carreiras estabelecidas nesta Lei, serão definidos por lei, até 90 (noventa) dias após a data de uj
publicação desta Lei.

UJ
U_

Art. 22. O banco de horas previsto no art. 12 desta Lei deverá ser regulamentado em portaria
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da publicação desta Lei.

UJ
z

Art. 39. A avaliação de desempenho prevista no art. § 22, do art. 82 desta Lei deverá ser §
regulamentada em portaria do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação desta Lei.

Art. 42. Esta Lei será regulamentada, no que couber, pelo Chefe do Poder Executivo.

Floresta do Araguaia/PA, em 26 de novembro de 2018

Adélio d^e^SBntos de Sousa
Prefeito
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ANEXO l
LEI COMPLEMENTAR N» 056 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS

CARGO/DENOMINAÇÃO
Analista Administrativo
Agente de F isca l ização

Gestor de Meio Ambiente
Analista de Meio Ambiente

QUANTIDADE
2

4

3

5

<
<

g
á
n:
O

O

_
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ANEXO II
LEI COMPLEMENTAR NS 056 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE

+15%
+20%
+25%

\ RN

CLASSE\

B
C
D

CARGO: ANALISTA A D M I N I S T R A T I V O

1

1.014,00
1.166,10
1.399,32
1.749,15

+3%

2

1.044,42
1.201,08
1.441,29
1.801,62

+3%

3

1.075,75
1.237,11
1.484,53
1.855,67

+3%

4

1.108,02
1.274,22
1.529,07
1.911,34

+3%

5

1.141,26
1.312,45
1.574,94

1.968,68

+3%

6

1.175,50
1.351,82
1.622,19
2.027,74

+3%

7

1.210,76
1.392,38
1.670,86
2.088,57

+3%

8

1.247,09
1.434,15
1.720,98
2.151,23

+3%

9

1.284,50
1.477,18
1.772,61
2.215,77

CARGA H O R Á R I A : 40 HORAS
+3%

10

1.323,04
1.521,49
1.825,79
2.282,24

+3%

11

1.362,73
1.567,14
1.880,56
2.350,71

+3%

12

1.403,61
1.614,15
1.936,98
2.421,23

+ 15%
+20%
+25%

\ RN

CLASSE\

B
C
D

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

1

1.180,00
1.357,00
1.628,40
2.035,50

+3%

2

1.215,40
1.397,71
1.677,25
2.096,56

+3%

3

1.251,86
1.439,63
1.727,55
2.159,46

+3%

4

1.289,41

1.482,82
1.779,38
2.224,24

+3%

5

1.328,10
1.527,31
1.832,77
2.290,97

+3%

6

1.367,94
1.573,13
1.887,76
2.359,70

+3%

7

1.408,98
1.620,32
1.944,39
2.430,49

+3%

8

1.451,25
1.668,93
2.002,72
2.503,40

+3%

9

1.494,78
1.719,00
2.062,80
2.578,51

CARGA H O R Á R I A : 40 HORAS
+3%

10

1.539.63
1.770,57

2.124,69
2.655,86

+3%

11

1.585,82
1.823,69
2.188,43
2.735,54

+3%

12

1.633,39
1.878,40
2.254,08
2.817,60

"^W

+15%
+20%
+25%

N. RN

CLASSE\

B

C

D

CARGO: GESTOR DE MEIO AMBIENTE

1

1.800,00
2.070,00
2.484,00
3.105,00

+3%

2

1.854,00
2.132,10
2.558,52
3.198,15

+3%

3

1.909,62
2.196,06
2.635,27
3.294,09

+3%

4

1.966,90
2.261,94
2.714,33
3.392,91

+3%

5

2.025,91
2.329,80
2.795,76
3.494,70

+3%

6

2.086,69
2.399,69
2.879,63
3.599,54

+3%

7

2.149,29
2.471,68
2.966,02
3.707,53

+3%

8

2.213,77
2.545,83
3.055,00
3.818,75

+3%

9

2.280,18
2.622,21
3.146,65
3.933,32

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS
+3%

10

2.348,59
2.700,88
3.241,05
4.051,32

+3%

11

2.419,04
2.781,90
3.338,28
4.172,86

+3%

12

2.491,62
2.865,36
3.438,43
4.298,04

te
O

OL

D
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Floresta

ANEXO II (CONTINUAÇÃO)
LEI COMPLEMENTAR N2 056 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE

+ 15%

+20%

+25%

N. RN

CLASSE\

B

C

D

CARGO: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE

1

1.800,00

2.070,00

2.484,00

3.105,00

+3%

2

1.854,00

2.132,10

2.558,52

3.198,15

+3%

3

1.909,62

2.196,06

2.635,27

3.294,09

+3%

4

1.966,90

2.261,94

2.714,33

3.392,91

+3%

5

2.025,91

2.329,80

2.795,76

3.494,70

+3%

6

2.086,69

2.399,69

2.879,63

3.599,54

+3%

7

2.149,29

2.471,68

2.966,02

3.707,53

+3%

8

2.213,77

2.545,83

3.055,00

3.818,75

+3%

9

2.280,18

2.622,21

3.146,65

3.933,32

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS

+3%

10

2.348,59

2.700,88

3.241,05

4.051,32

+3%

11

2.419,04

2.781,90

3.338,28

4.172,86

+3%

12

2.491,62

2.865,36

3.438,43

4.298,04
O
Q

Q

O

o
Q
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ANEXO III
LEI COMPLEMENTAR N« 056 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E REQUISITOS PARA INGRESSO

1. CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO.
1.1. ATRIBUIÇÕES: Exercer as atividades administrativas e logísticas de nível básico relativas ao

exercício das competências legais a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas
atividades; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao
ambiente organizacional do órgão ambiental.

1.2. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, com
certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; curso de
digitação de computadores e aprovação em concurso público de provas.

1.3. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

2. CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO.

2.1. ATRIBUIÇÕES: Realizar diligências para averiguação ou apuração de agressões cometidas
contra a flora e fauna local, bem como, para apurar ações ilícitas, que provoquem poluição/degradação
no meio ambiente; multar, advertir, notificar, embargar e interditar atividades ilegais, interditar
empresas por cometimento a infrações ambientais, apreender produtos e subprodutos, objetos e
instrumentos resultantes ou util izados na prática de agressão ambiental local; inspecionar
estabelecimentos industriais e comerciais que tenham por objetivo a exploração de produtos e
subprodutos oriundos dos recursos naturais renováveis; orientar contribuintes e a comunidade em
geral sobre as atribuições e competências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, divulgando a legislação ambiental em vigor, propiciando a formação de uma consciência
crítica e ética voltada para as ações conservacionistas e preservacionistas; executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional do órgão ambiental.

2.2. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo e/ou
habilitação em curso Técnico em Meio Ambiente (Educação Profissional Técnica de Nível Médio), com
certif icado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; inscrição
no órgão de classe, quando houver; prova de estar regularmente habilitado para o exercício da
profissão e aprovação em concurso público de provas.

2.3. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais),

3. CARGO: GESTOR DE MEIO AMBIENTE.
3.1. ATRIBUIÇÕES: Formulação da Política Municipal de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

afetas a regulação, gestão e ordenamento do uso e acesso aos recursos ambientais e melhoria da
qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais; estudos e proposição de instrumentos
estratégicos para a implementação da Política Municipal de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos,
bem como para seu acompanhamento, aval iação e controle e desenvolvimento de estratégias e
proposição de soluções de integração entre políticas ambientais e setoriais, com base nos princípios e
diretrizes do desenvolvimento sustentável; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade, associadas ao ambiente organizacional do órgão ambiental.

3.2. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Curso superior de Tecnologia
em Gestão Ambiental, desenvolvido em Educação Profissional Tecnológica de Graduação, ofertado por
estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente, inscrição no órgão de classe,
quando houver; prova de estar regularmente habilitado para o exercício da profissão e aprovação em
concurso público de provas e títulos.

3.3. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais).
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ANEXO III (CONTINUAÇÃO)
LEI COMPLEMENTAR N« 056 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E REQUISITOS PARA INGRESSO

4. CARGO: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE.
4.1. ATRIBUIÇÕES: Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução da

Política Municipal de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, formulada no âmbito do Município, em
especial as que se relacionem com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização,
licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da
qualidade ambiental; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu
manejo e proteção e estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais; executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional do
órgão ambiental.

4.2. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habil itação específica em curso de Engenharia Ambiental, Biologia (modalidade bacharelado),
Engenharia Agronómica, Geologia ou Pedagogia, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na
forma da legislação vigente, inscrição no órgão de classe, quando houver; prova de estar regularmente
habilitado para o exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas e títulos.

4.3. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais).
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