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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

0O ARAGUAIA

Prefeitura Municipal

LEI COMPLEMENTAR N° 035 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a reorganização da estrutura básica da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e dá

outras providências.

0 Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará:

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1°. Fica reorganizada a estrutura básica da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos.

Art. 2°. Para consecução dos seus objetivos, compete à Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos:

1 - planejar, coordenar, executar, fiscalizar, supervisionar, e controlar a Política

Municipal de Meio Ambiente.

II - propor normas, políticas e ações para a preservação, conservação, controle,

licenciamento e fiscalização do meio ambiente além de propiciar o desenvolvimento auto-

sustentável de atividades produtivas e a recuperação de áreas degradadas;

III - formular, coordenar e executar planos e programas de desenvolvimento,

visando à proteção e conservação do meio ambiente local;

IV - propor diretrizes, normas, critérios e padrões para a proteção, preservação e

conservação do meio ambiente em âmbito municipal;

V - propor a definição de espaços territoriais a serem especialmente protegidos, a

fim de assegurar amostras representativas dos ecossistemas e preservar o património

genético, biológico e paisagístico do Município;

VI - exercer o poder de polícia ambiental, através da aplicação das leis federal,

estadual e municipal, padrões e instrumentos ambientais, e do licenciamento e da ação

fiscalizadora de projetos e atividades que possam colocar em risco o equilíbrio ecológico

ou provocar significativa degradação do meio ambiente;
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VII - aplicar as penalidades definidas em lei aos infratores da legislação

ambiental, da flora e da fauna, nos casos que couber no âmbito do Município e/ou

conforme competência estipulada em convénio com autoridades estaduais e/ou federais;

VIII garantir que os recursos arrecadados pelo Fundo de Recuperação,

Manutenção e Preservação do Meio Ambiente sejam usados nas atividades previstas na

sua lei de criação;

IX - promover a educação ambiental e estimular a participação da comunidade no

processo de preservação e recuperação do meio ambiente;

X implantar e manter atualizado o Sistema de Informações Ambientais

garantindo o amplo acesso dos interessados às informações nele contidas;

XI - zelar pela observância das normas de controle ambiental em articulação com

órgãos federais, estaduais e municipais;

XII - articular-se com instituições que atuam na preservação do meio ambiente e

que desenvolvam atividades de promoção ao ecoturismo;

XIII - propor, quando for o caso, normas suplementares às legislações estaduais

e federais sobre o meio ambiente;

XIV - participar do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA);

XV - conservar e manter parques, praças e jardins públicos, bem como executar

planos de arborização de vias e logradouros públicos em articulação com a Secretaria de

Obras e demais Secretarias envolvidas nestas atividades;

XVI - manter cadastro de atividades poluidoras ou que apresentam risco de dano

ambiental e exercer controle e avaliação periódica das atividades segundo seu potencial

de risco ao meio ambiente e a saúde humana, exigindo controle, monitoramento,

prevenção e contingências relacionadas a possíveis acidentes;

XVII - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos

causadores de poluição ou degradação ambiental.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é composta

pela seguinte estrutura organizacional:

I - Nível de Direção e At u a cã o Colegiada:
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a) Secretaria de Me/o Ambiente e Recursos Hídricos;

b) Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

c) Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Me/o Ambiente.

II - Nível de Atuação de Gerência:

a) Departamento de Licenciamento e Controle Ambiental;

b) Departamento de Monitoramento e Fiscalização Ambiental;

c) Departamento de Proteção e Educação Ambiental;

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Seção I

Do Nível de Direção e Atuação Colegiada Consultiva

Art. 4°. Ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos compete

representar e defender os interesses do Município no que se referir às finalidades e

objetivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos hídricos, conforme

exposto nesta Lei, em consonância com as legislações estaduais e federais;

Art. 5°. Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

compete o disposto na Lei Municipal n° 296 de 9 de maio de 2012.

Art. 6°. Ao Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente

compete o disposto na Lei Municipal n° 298 de 15 de junho de 2012.

Seção II

Do Nível de Gerenciamento

Art. 7°. Ao Departamento de Licenciamento e Controle Ambiental compete:

I - analisar as solicitações para localização, instalação, operação e ampliação de

fontes efetiva ou potencialmente poluidoras, para fins de anuência prévia;

II - cadastrar, examinar, emitir pareceres técnicos e licenças em processos de

licenciamento ambiental de atividades potencial ou efetivamente poluidoras e/ou

degradadoras do meio ambiente, aplicando a política ambiental de forma a assegurar que

o desenvolvimento sócio-econômico seja norteado por normas ecologicamente

sustentáveis;
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III - emitir parecer a respeito de pedidos de localização, instalação e operação de

fontes poluidoras e de atividades que causem degradação ambiental ou comprometam o

património natural do Município;

IV - fornecer subsídios técnicos aos diversos setores da Secretaria, quando

necessário;

V - emitir parecer técnico em solicitações de poda e arranque de árvores;

VI - avaliar e cadastrar atividades ou empreendimentos efetiva ou potencialmente

poluidores ou degradantes do meio ambiente, concedendo o licenciamento quando

couber;

VII - desenvolver ações preventivas e corretivas de controle de poluição nas suas

diferentes formas;

VIII - disciplinar a implantação e operação de atividades de qualquer natureza

que possam atentar contra o meio ambiente, estabelecendo as medidas preventivas

indispensáveis à sua aprovação;

IX - desempenhar outras atribuições afins.

Art. 8°. Ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização Ambiental compete:

I - realizar fiscalização e autuação junto a pessoas físicas e/ou jurídicas que

exerçam atividades potencial ou efetivamente degradadoras;

II - efetuar o monitoramento da qualidade atmosférica, sonora, hídrica e do solo;

III - executar medidas de prevenção, controle e combate à poluição ambiental em

seus diferentes aspectos;

IV - fazer cumprir a legislação em vigor, aplicando os instrumentos previstos na

mesma;

V - fiscalizar a execução da legislação municipal pertinente, autuando, intimando

e aplicando as sanções previstas contra pessoas físicas e jurídicas que causem poluição

ou degradação ambiental no Município;

VI - realizar vistorias às fontes de poluição ambiental em atendimento a

reclamações de terceiros ou por sol/citação dos demais setores;

VII - manter arquivo relativo às ações fiscais realizadas, incluindo, dentre outros,

os autos aplicados;
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VIII - instruir processos referentes às ações fiscais realizadas;

IX - providenciar a fiscalização, proteção e conservação de recursos naturais e

das reservas ecológicas do Município;

X - efetuar o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades efetiva ou

potencialmente degradadoras, das áreas protegidas, de áreas de interesse ambiental e

da arborização pública;

XI - desempenhar outras atribuições afins.

Art. 9°. Ao Departamento de Proteção e Educação Ambiental compete:

I - planejar e implantar d/retrizes e ações objetivando o uso racional dos recursos

ambientais;

II- cadastrar as áreas verdes e cobertura arbórea do Município;

III - acompanhar o desenvolvimento de planos, programas e projetos que visem à

proteção, conservação e recuperação de áreas protegidas e de interesse ambiental e de

arborização pública;

IV - incentivar o estabelecimento de unidades de conservação públicas e

privadas;

V - planejar, dirigir, orientar e coordenar as atividades referentes à difusão da

educação ambiental, formal e informal, nas zonas rurais e urbanas, fomentar o

surgimento de atividades produtivas sustentáveis no âmbito do Município.

VI - difundir os preceitos da gestão ambiental junto aos realizadores de

atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

VII - promover e incentivar atividades educativas ambientais no âmbito da rede

formal de ensino objetivando a formação de multiplicadores;

VIII - abordar temas relevantes sobre o meio ambiente conforme a dinâmica

municipal;

f X - produz/r material para promover e incentivar as boas práticas ambientais no

Município.

X - desempenhar outras atribuições afins.
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CAPITULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES FUNDAMENTAIS DOS DIRIGENTES E SERVIDORES

Seção I

Do Nível de Gerência

Art. 10. Aos investidos nos cargos de chefia subordinados diretamente ao

Secretário, compete:

I - programar, organizar e dirigir atividades desenvolvidas em suas áreas de

atuação;

II - cumprir e fazer cumprir atos e normas emanadas pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

III - delegar competência específica de suas funções e decidir em assuntos de

suas áreas de atuação;

IV - praticar atos e medidas que se enquadrem nas atribuições próprias de seus

cargos.

Seção II

Dos Demais Servidores

Art. 11. Aos demais servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos, compete executar com presteza as tarefas que lhes forem designadas,

cumprir solicitações e instruções superiores, sempre visando o desenvolvimento e

aperfeiçoamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. O nível de atuação referido no inc. II, do art. 3° desta lei, define as

principais atividades a serem desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos, podendo em consequência de novos fatos virem a ser extintos ou

gerados novas unidades administrativas na estrutura da Secretaria, a fim de atender as

expectativas advindas de tais fatos.

Art. 13. A aprovação da estrutura organo- funcional, em nível de atuação

operacional, será realizada através de ato do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 14 - Ficam criados, na estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos, os seguintes cargos:

I - Em comissão: três (3) cargos de Chefe de Departamento;
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II - Efetivos:

aj dois (2) cargos de Fiscal Ambiental;

b) dois (2) cargos de Analista Ambiental;

§ l °. Ao ocupante do cargo de Fiscal Ambiental, compete:

I - executar e auxiliar a execução de atividades relacionadas à fiscalização e

controle do risco de poluição dos recursos ambientais;

II - emitir laudos, autos de infração e notificações referentes às atividades

relacionadas à fiscalização ambiental de acordo com as normas legais vigentes;

III - realizar operações de fiscalização, rondas e vistorias.

§2°. Fica definido como pré-requisito de escolaridade à ocupação do cargo de

Fiscal Ambiental, ter a formação em nível médio ou técnico.

§ 3°, Ao ocupante do cargo de Analista Ambiental, compete:

I - regular, controlar, licenciar, auditar e monitorar as atividades que utilizam

recursos ambientais;

II - fazer a gestão, proteção e o controle da qualidade ambiental;

III - planejar, propor e executar ações de ordenamento dos recursos florestais e

pesqueiros;

IV - planejar, propor e executar ações de conservação dos ecossistemas e das

espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção;

V - planejar, propor e executar ações de educação ambiental e realizar outras

tarefas correlatas;

VI - elaborar laudos, pareceres e planos relacionados à temática ambiental.

§ 4°. Fica definido como pré-requisito de escolaridade à ocupação do cargo

Analista Ambiental, ter a formação em nível superior nas áreas da Geografia, Biologia,

Geologia, Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Engenharia Ambiental, Engenharia

Florestal, Engenharia Sanitária, Engenharia Agronómica ou Agronomia.

Art. 15. Os referidos cargos serão preenchidos na medida de suas necessidades,

sendo os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo

municipal.

Avenida J. K. n" 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - C. E. P. n° 68.543-000
C. N. P. J. n° 01.613.338/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

00 ARAGUAIA

Art. 16. No exercício de suas funções, os servidores obedecerão horários

diferenciados e portarão a instrumentação necessária à sua segurança e ao bom

andamento da fiscalização.

Art. 17. O Anexo Único faz parte integrante desta Lei..

Art. 18. As despesas com a execução da presente Lei correrão a conta das

dotações orçamentarias próprias previstas na Lei Orçamentaria do presente exercício

financeiro e dos exercícios futuros.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n° 076, de 13 de dezembro de

2001.

Floresta do Araguaia/PA, 17 de dezembro de 2013

/Alsério Kazimirskí
Prefeito
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ANEXO ÚNICO
(Parte integrante da Lei Complementar n° 035, de 17 de dezembro de 2013)

QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CARGO/FUNÇÃO

Analista

Ambiental

Fiscal Ambiental

Diretor de

Departamento

Escolaridade

Nível Superior

Nível Médio

Nível Médio

CR G A

HORÁRIA

SEMANAL

20 horas

40 horas

40 horas

QUANTIDADE

02

02

03

Vencimento

R$ 732,00

R$ 800,00

768,60
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