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OI. n' 225/15 - GPC Carazinho, 13 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Paulino de Moura,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 090/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
090/15, desta data, que Cria cargo de Analista Ambienta! no Quadro de Pessoal Efetivo do
Município e altera atribuições de cargos.

Exposição de Motivos:

A presente exposição de motivos, pelo grau de importância e necessidade de
atendimento ao interesse público, embora possa parecer de alteração textual singela e de
efeitos insignificantes no orçamento anual do funcionalismo municipal hoje no entorno de
R$ 50.000.000,00, será apresentada de forma devidamente compartimentada, visto que
trata~se de uma proposta não só de redução da constante realização de horas extras por
alguns servidores e a criação do Cargo de Analista Ambiental, mas sim de grande
repercussão no crescimento econômico do Município e principalmente por seus efeitos
diretos no desenvolvimento sustentável de nossa cidade e na qualidade de vida de nossos
municipes.

Desta forma apresenta~se a seguir a seguinte compartimentação necessária
pela importância da presente proposta de alteração da Lei que Reorganizou o Plano de
Classificação de Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do Município.

1- Do Equivoco da Criação de Cargos pela Lei Municipal nO 6.652/2007 e Da Ausência
de Descrição Analítica Completa nas Atribuições do Cargo de Biólogo, Químico e
Técnico Rural;

/I - Do Reiterado Cumprimento de Horas Extras por reduzida previsão de Carga
Horária e Da Criação do Cargo de Analista Ambiental.

I. DO EQUIVOCO DA CRIAÇÃO DE CARGOS PELO LEI MUNICIPAL N' 6.652/2007
E

DA AUSÊNCIA DE DESCRiÇÃO ANAlÍTICA COMPLETA NAS ATRIBUiÇÕES DOS
CARGOS DE BiÓLOGO, QUíMICO E TÉCNICO RURAL
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A história nos ensina a evitar os erros do passado.

Expressão que muito nos auxiliará na apresentação do que o Município de
Carazinho construiu ao logo de sua trajetória na Gestão Ambiental Municipal, desta forma
registra-se que infelizmente na angustia de atender as demandas ambientais do Município
de Carazinho, em 06 de novembro de 2007, através da Lei Municipal n° 6.652 é
implementada a política ambiental no Município, quando então é estabelecido
especialmente no seguinte artigo:

Art. 20. O Departamento Municipal de Meio Ambiente disporá de pessoal
de nível médio e superior, em número adequado à realização da
vigilância ambiental, obedecendo as normas e legislações vigentes.

9 2°. São criados os cargos públicos abaixo descritos, com fotação
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria,
Comércio, Habitação e Meio Ambiente e vinculados ao Departamento
Municipal de Meio Ambiente:

1) Gestor Ambiental para desempenhar Licenciamento e Controle
Ambiental, com comprovado conhecimento técnico na área de gestão
ambiental. O mesmo será o responsável técnico pela emissão das
Licenças, Autorizações, Isenções e demais documentos técnicos
ambientais do departamento. Formação Necessária: terceiro grau, com
registro que permite o mesmo emitir ARTs.

o legislador deveria acautelar-se com relação a esta criação de cargo
público, no caso específico a criação do cargo de "Gestor Ambiental" estabelecendo não
a criação de um cargo e sim de uma "função" de Gestor Ambiental a ser exercida pelos
cargos que compunha a então Lei Municipal em vigor na época. A Lei Municipal da Política
de meio ambiente de forma eficiente criou a estrutura de funcionamento do órgão, porém
jamais poderia ela criar cargos, pois esta competência exclusiva já estava devidamente
cumprida e prevista no orçamento do Município pela seguinte lei a época, ora reproduzida
em parte:

LEt MUNICIPAL N.o 5.921/03

AI/era o Ptano de Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do Município e dá
outras providências.

Art. 1°_ O Grupo de Atividade Técnico-Científico será composto pelos
cargos abaixo relacionados, os quais fazem parte do Quadro de Cargos
de provimento efetivo do Município:

VII - Engenheiro;

IX - Médico Veterinário;
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Registra-se igualmente, aproveitando a oportunidade para a identificação das
atribuições contidas na Lei Municipal 5.921/2003 a descrição analítica destes dois cargos,
bem como a sua carga horária:

RECRUTAItENTO:
el Forma: CO:"lcurso Publico.
b) RCqUl,itos I:>$:ru,~o. Nlvc1 Su;>crior, hilbiliU!.(~{l Icgnl pt1r3 li nercício dt prufi,~jo de Arquiltlu
CARGO: ENGENHEIRO
GRUPO: T~CNIC()'C1ENTIF1CO

ATRIBUIÇÓES.
a) Descrição sintética: 9xCCU'.ar ou supeNisionar trabalhos lécoioos de engcnnaliél em soNiços públicos rnunic':lais.
b) Descriçâoan<llilica: -

• exet:u!ar O!l supervisionar trabalhos relackmacos ao exercido da profissão. !ais como: JXqelos. construções de
obras púbrtcas, estradas de rodagem e demais vias púbflCaS, obras de rede de wastecirnento de agLl8. sanea-
mento urbano e furai, proteção do meio ambiente, serviços de umarlismo em geral;
atender assuntos relaUvos à engenharia do trênsito, efetllaf pericias e arbitramentos.;
realizar o acvmpanhamento de obras do Poder Público Mururipid;
co~borar com o deserwolvimer.to dó Plano Diretor, suas diretrizes D orçaMentos:

• obedsCf)'( as léis lederais e municipais Que normalizam o paroo!amento do so:o ur!Jaoo, Código de Obras, CMigo
de Posluras, enll'l'loulros;

• cxecular IarMas afins.

CQND1Ç.OES_D.E I.BàB8lJ:IO;
a) Geral; carga horãria de 140hOUls ~nafs.
b) Especial: {} exercício do cargo podere exigir a prestaçilo dê $élViços em regime suplemerítaI de nabalho.

CARGO:Mt::Dlctr~j'ERINÁRIO
GRUPO: TECNICO-CI=NTIFJCO

ATRIBUiÇÕES;
a) Descricão sírllélica: atividade de nÍVel sutlerior, complexa, envolvendo a execução 00 trabalhos relacionados com
B Saúde PUbUca, com ênfase prolilãtica nas questlles de sanearnt:m!o, prevenção e controle de doonças tmns.'llissí-
vels por animais e/ou seus proéutos, por alimento~. pela água, desenvdYir.la5 ntravés de campanhas educativas.
b) Descrição analltlca:

• co.cm:Ienar e orientar os trabalhos, bem como realizar os levantamentos Clllalf1icos. relativos à transmissêo ~ do-
enças veiculada5 por animais doméSlicos. (Zoonoses) ou pelos alimentos confOCCionados E!rJa:tir da produtos de
otlgem animaI. com Oflgum desconhecida (dande5Iinos) e sem a devida inspeção;

• colabOrar c;)fn outros pro5$$ÍOnais afln5. para a identIficação de surtos veiculados pol' allmen!os eJou égua conta.
minados, que cauSllm baixas ho5pitalaré5, slljam vlliculados por produlos ea origem àrJi-n<!1ou pela égiJa. ()11
através de tnanipu!adores portadores;

realizar as vistorias periódicas ;)OS e'$tabeleclmenloo qtro corfeccionem alimentos. orier.lando, l;ua.~do ngeeS~-
rio, visto quo as orientações não foram seguidas, no (lue diz resperto és con.dIçOes de r.igie,'e do estabeledmcn-
to. 50US utensílios Ou tnanipulado7cs na alimllntos;

• coordt:lnar e fiscalizar esta!lefecimentos que confeccionem mérlicame:ltos ou 0$ comercializem. no que diz ra5-
peito às suas condições de higiene, treinamento do pessoal, bem como quanto ã presença do M!tl respor.s~vel
técnico, medicamentos cOrltrolados com os devidos registros nos seus ~vros;
inspeyão de laboratórios. cliniças médicas, vewrinárias e odoiltológica~. de ft$ioterapia e reabilitação a todas as
atividades afins. verilicarldo os iJens de segurança e higiene:
vistorias em cliniC85 para fócsos. C;edlB5 e outras;

• desenvolver trabalhos o:eW:0a:áo~ambiente, evitando que 5eja agredido ou .que, através óa SIr.I ag;e5~
são, peSSO<lS possam ser preJtldicadas.

prestar a»se»soramento para emJ;f!esas cue ~n.ham a se instalar 00 Munleipio, quantO'a poluentes e mecanis-
mos de tralarnenlo;

• c;<;OGLJtaroutras terefas afins.

QQMJIÇOES D.EIBABAl.J;tQr' ~
o) GoraI: carga horãria o:e~~\}~~'l's.
b} Especial: o eJOOrdGio do cargo poderá elâgir a preslacão de ~ em regime ~upleme~r de trabalho.

,,

~!..t~'s:,<~."~,., •• ,•.••, -----------
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Ambos cargos possuíam nas suas atribuições de descrição analítica
"desenvolver trabalhos de proteção ao meio ambiente, não existindo os cargos de
Químico, Biólogo e Técnico Rural.

Assim é que conclui-se com facilidade que a legislação de cargos da época
atribui-a ao Médico Veterinário e ao Engenheiro a mesma descrição analítica de
"proteção ao meio ambiente" contudo existindo a diferença de 35 para 40 horas
respectivamente.

Certo é que a Lei Municipal n' 6.652/2007 que implementou a politica
ambiental no Município deveria fazer constar em seu artigo 20:

Art. 20. O Deparlamento Municipal de Meio Ambiente disporá de pessoal
de nível médio e superior, em número adequado à realização da
vigilância ambiental, obedecendo as normas e legislações vigentes.

9 2°. São criadas as funções abaixo descritos, com lotação na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria,
Comércio, Habitação e Meio Ambiente e vinculados ao Departamento
Municipal de Meio Ambiente:

1) Gestor Ambiental para desempenhar Licenciamento e Controle
Ambiental, com comprovado conhecimento técnico na área de gestão
ambiental. O mesmo será o responsável técnico pela emissão das
Licenças, Autorizações, Isenções. e demais documentos técnicos
ambientais do departamento. A função será exercida pelos Cargos de
Engenheiro e Médico Veterinário.

Como lamentavelmente não foi o que ocorreu, esta sendo encaminhada a
proposta de alteração da Lei Municipal n° 6.652/2007 que implementou a política ambiental
no Município em outra proposta em conjunto com a presente.

Quanto a presente lei que se pretende alterar Lei Municipal nO7.088 de 30 de
dezembro de 2009, que Reorganiza o Plano de Classificação de Cargos do Quadro de
Pessoal Efetivo do Município, a mesma necessita ser re-adequada ao que hoje embora
continue constando aos cargos de Engenheiro e Médico Veterinárío, deve ser extendido a
Químico, Biólogo e Técnico Rural.

Para melhor fundamentar, necessário regístrar que a atual lei prevê de forma
correta para os seguintes cargos a atríbuíção de "proteção ao meío ambíente":
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CARGO: EN~EHHEIRO
GRUPO TEeNTCO-CIENTIFICO

ArAreUlÇõES:
a) Ocsçrjçàn sintética: C~ccul::lr ou s~pervlslonllf tmb.'llhos tocnb:lI'i de engenharia om sCr'\Iiços

pubiicos ftlUh!cípiJls.

li) OesCl'lçãolIMmlca:
executar ou svptmf5kmar lnIb1\lhos re!llci01adOll ao e~ert;iciQ di! profiUâo, tais oomo:

projetos, construções de ot'lnas póbTic~s. cstmdtls dfl rodagem c dema's vfas p{lblica8•.otllm
~dtl. rtttlO de abastecimento de ~í1lll1,Mnl'lllmenlOurbaoo e ruml. prolê<iãó do 'meiO
GmbIé.!!le. serviços do urtla~lsmo em geral;

atéflder assu~los rclntJ>.oos1\Mgenharta de tmns,'to, éfetuar perldas e arbitramentos;
realil;ar o r1~panh3mc~lo de otlros 00 Pode' Publico M\Jl'IIeipaI;
coInborarcom o dcscnvoMmenlo do Plano DoreIO"suas dírc'J'1'.C$e orçamentos;
obedecer as leis foócrll~ II mumC1l3'S Q<lllnormll~lam o pa:'CClamMlo do solo vrt:lar.o,

Código ée Obms, CódiIlO 00 Posturas, C~ll,COulrtl$;
cxr:rccr as elivldadml e IItribulÇôcs cstabC'leddes POi normas Que tl!g1JIarnontam li
proflS~o:
elWãJta: (arula, afins.

CARGO: Meotco VETERlNAR10

GRUPO: TÊCNlCO-ClENTIFICO

AiRi8UIÇCES:

e) Deoorição sintética: ativrende de nlvc! superior, complexa, e~endo a oxecuçOO 00 ~l

trabalhos m4lc1o,'ados oom a Salidl:! PJblice, com éf<faso profllJl\lca nas questões de ll~
saneamento, prevenção e contro'e de doonças transmlsslveis: por an!mllis. e!oo SCIJSprodutos:,
pol alimenlDs, pela égua, desenvolvidas atm'/Ós de campanhas cd\iC3INas..

b) Des:crição llI'Ialihca:
coorcl!)flal' e orientar os trabalhoS. bom como realizar os levantamelltos anallllccs,
relativos à transmisslio de doenças V(liculBdas por animais oomés!.cos (ZOOl'lOIiCS)0tI
pelos a'imentos confeccionados II partir de IX"OCUtos00 origem animal, com origem
desconhecida (dal'ldcsl;nos) o som e devida mpeçâo;
colaborar com outros profissiona/!'i arll'rS.para a identificaÇ<1ode surtos vo;cu1ados po~
,,-limemos elou agua contamillaOOs. Que causcm baixas hospitll'aros. sejam veiculados
por produtos de origem MlmIlJ Ollaola égll3. ou etravc.s de rr.a~ipuladorcs portadores;
rea'iza~ as lIis\orlõ!$ porl6dieas nos cstabllleCimenlos Que confeccionem allr.1enlDs,
Olientando, (ltlando necessério, vt$lo que as orillntações não foram seguidas, no quu
<fIZ resoeil0 às condlções de higiene <lo cs~eQmcnlo. seus utenslios ou
~adores de alir.'lenlos;
coordenar e fiscaliZa' estaOcleclmentos Que confeccionem melflCamenlos ou os
COlTle\'Cializem,no Que di~ respeito Os suas condições de higiene, t,""c.namenlo dO
pessoal, bem como quanto (; tY.CSI:!r'lÇ<ldo SC\J rcsoonsável técnico, med,camentos
controlados com os dcvlOos reg.stros nos seus livros;
Inspeção de laboratórios, clinicas m~d,CiIS, vcteMná;',a<;li udQnlológicas. de fisiolllrapia
e reabaitaçOO u todas as atividades afills. verincalldo os ituns de segu:anca a higiene;
vistorias em clínicas para idosos, c.rocnllSe outrfls;
~nvolver trabalhos do proteção ao:rneiO lW'IbIlll'lt&; evitando que seia agreorudo ou
que, atrav6s Úi) sua egressM. PCSSOllIlpIlS$8m ser p{ejOOicadas;
prestar assessoramento pll~a 6mpresas que vr:r,'lam a se lrfSla1ar 1lOMunlCiplo, Quanto
a paWonlos e mecanismos do !rolamento;
exercer as ll!i'lidades e atribuições es!Dbolecidas por normas qUll regulamentam a
prif,ssão;
cxecu1ar ootras tarofas a:lM.

CQNQIC.í&S.D.E.I8AflAUjO: _
a} Geral: carga horMía clll40 horas serlll'lnw,'
Dl ES;lecial o excrcici:> do cargo podc:t oxigi: 11prestação de serviços em regimu supler:lCr.\ar
de !:aba'ho.

i.;WZ£!

Contudo para os seguintes cargos não existe a atribuição expressa de
"proteção ao meio ambientell:
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CARGO, QU!MICO
GRUPO: T~CNICO.CIENT1FICO

ATR:BUlçOES:
a) Oesctiç:io Sintética: realizacão de lIll~1hos reladol'iados com esfudo, anll!ises, ;leSqUlsas

fat>oratorillls,assistência e aSS(lSSOfamMlOl'lO) CllltlPOda bioQulmíca.
b) DescrlçIo AIlalít,C<l:

'OllpoMaOili~ar.s(l por labo:ellÍrio 01J pc1 eqtJ,ec de funcionorios empregado,;; em
pesquÍS<1!Se an:lI,$Cs Quim:cas:

revisar traba'hos e contlolar resultados de ensaios e análioos;
faze: exame de produtos i.\límMlldos pari! veriflCllÇilcde ~"<llMnut,<:rvoe do grau de

pureza em confronto com 05 Oi'ldrOes esfllbeMddos. bem como anâli$(! de beb'das e SI!<lS
melodos e corr.xnenles de lebrlcacão:

~er il ide:lbf<cac1'!odo ligues mtntrnl$ e WilS possibilKlllÔf'l'Sde lfIdustria!izaçào:
rl'l8liznr tmoalhos de rotina para dalermmar no<mllS .:;uantt> 11 e"lbõl!apem de prcdulClS

lll-mentidos,
realizar e1:llisc cuim'cas, e~tudos prclimina~ de lrl!laroollttl e ut;li.l.açâo ecoo&n!c8

das wbstanciss:
proceder a dosagens qulmícas. crroarando as l"O$peetivas ISCIuções;
emíllf PO'Cct'l'CS sobre matéria de sua especialidade;
prns',ar assessoramento !lllutondades em asS1$llClS de ~1.IlIoompett!neia;
prestar lIsslslt!nGia a grupos de trabalho que lnltam de problemas relaciooados com a

poh.iiçâo am~ienlal;
orientar, coordenar e supervi.ionar lruMlhos Il serem OOsenyolyldos pC(' e<;ulpes

auxiliares:
e)(erce: as atividades e atribuições estaooleci4as por normas que regulamentam 11

prolissão;
exocutllr tarmas alms.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geml: Carga horária de 35 noras semana/$
b)Especial: o e~erciCIOdo cargo podem exigir a prcl.l!açM de Si'iN'~ em regime suplementar
de trabalho e ou uso de unl~or"'Tle.

6

,: ,.•....•..•.---------
Da mesma forma:

~--_._._--''',,',

CARGO: BIÓLOGO
GRUPO: TéCNICO CIENTIFICO

ATR!8UIÇOES:
a) Oescrlçao sintética: Real;lar trnhathos dentificoe de pe5q".lISM, estudOS e C!1éntaçOas nas
diVi'l/'Sasórcas de C,éncias Biológrces.
bJ Descrição anallltca:

estucar e pesqursar os meios de controle olológÍ(;Odas prn{;8s e doenças que afelam
OS vegetais;

estuda: sisterr,aticamente. as pragas dos vegetaIS das praças e jlln:Ms visando a sua
icffil'ltíf.caçao;

vt:rifllUl'as CG"lC,çOcsdas espécies vegetais dos p;;rqoos e lnrdins propor e onenta: o
IJSO ÓC meios d" CQr1trolllbiológico, visando Il defOSa e o eCtl,lib.lo do mc;o am~il!ntl!:

PllS!lu;sar a eóaptação dO$vegeUHS aos ctossislernas óo melOWOOrlO;
procoder a levantamento das espéc,es yegelats e~;stentes na arborlzaç:ão pública da

cidade, dassiflCafldo--as cienliflC<lmenle;
P6$lJuisar e IdCl1iib ll! espécies mais adl!l:;uadas li repo'looml!nlos e

rerroroslamen:O;
plal'lOillr,OIier1tare llXeQ,ItarrcoolhimC!110do dados e emost.'llS do material pa'B esu..to;
realiZer estudos e e~perit~c'as em JaboralÓl1OScom esp6cimes biológicos; realizar

perícias e emitir faudos técnicos;
resporroalJilizaf-se por lI(ltl'pCS auxiliares necessárias à e:o.ecuçâo das atMdades

j)fÓprias do cargo;
(ea~za, e supemslo"a, llçOI!5de v1gilérlCÍllSlIniiéria;
exe::utar la:efas afms. ir.::iusive as et:frtad.:J500 respectNl> rC(lwllmenlo da llrofrss;lo.

seguindo as normas 16C01case operncionais adotadllS peja SESMA_
exerce: as ll!<v,dades e atritlulÇÕl!s esteoo'eddas pof normas q<le .'egulamentam li

profisstlO:
eJ<Ccutll:larefas afins

CONOiCOl=:s DE.IRABALHO: __
a) Geral; C&"9&horália de 35 horas Semanais.

,---<.,.,.. -;--------- -------- __ Sll"",..,--:::..
www.carazinho.rs.gov.br
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CARGO: TtéNICÓ RURAl
GRUPO; TtCNICO-CIENT1ACO

ATRlBWÇOES:
aJ Desaição sintética: auxiliar 05 serviços de agronomia, cxeeutanooscrvlÇOS de atendimento
agropecuérlo.
h) DesaiçãoanaliUc:a:

orientar, coordenar c controlar a c~cevcao da polrJca de desenvolvimenlollgrapccuário, I
assistêl'leia ao produtOr rura~ consCI'V~O das reservas I\Qrcs~is,feira do produtor;
administração das reservas mutlldpa1s;
executar serviços auxiliares de agrooomia;
organizar feiras e e~DOsições rurois:
cooperar çom 0'g1l05 auxiliares c conveniados; :ransm~1r or'.et'itação sobre aplic<l~o de
deferlsi¥os.lerlilizantes fl oorreUvos:
e:mn::or ali a\IYk:ladesc atrlb-,);ÇÕCSesta~lecidas por normas que regulamenlam a
p~;
(lXacut!ll tllfelas ofl!lS.

CONOlçOES DEIBASALI:IO: . _
RI 0" •.••1.(,-'lmn hor>'lri" "fi40 hnrn •. ,",,!'Nl""~~::"'-:-.-""-_"'(4-,----------

Desta forma atualmente o desempenho das atribuições de proteção ao meio
ambiente através de atividades ambientais tem sido por meio de Portarias, as quais
revestem-se de legalidade temporária e precária no exercício da emissão de documentos
relacionados ao licenciamento ambiental pelos atuais servidores revestidos dos cargos de
Químico, Biológo e Técnico Rural, visto que a lei que reorganizou os cargos não fez
constar as seguintes atribuições, ora propostas na lei em anexo:

CARGO: BIOLOGO
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

b) Descrição analítica:
- executar ou supervisionar trabalhos relacionados ao exercício da profissão, desenvolver
trabalhos relacionados à proteção ao meio ambiente, vistorias ambientais, laudos
ambientais, pareceres ambientais, autorizações ambientais, monitoramentos e controles
ambientais;

CARGO: QUíMICO
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

b) Descrição analítica:
- executar ou supervisionar trabalhos relacionados ao exercício da profissão, desenvolver
trabalhos relacionados à proteção ao meio ambiente, vistorias ambientais, laudos
ambientais, pareceres ambientais, autorizações ambientais, monitoramentos e controles
ambientais;

CARGO: TÉCNICO RURAL
www.carazinhO.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GRUPO: TÉCNICO-CIENTIFICO

b) Descnção analítica:
- executar ou supervisionar trabalhos relacionados ao exercício da profissão, desenvolver
trabalhos relacionados à proteção ao meio ambiente, vistorias ambientais, laudos
ambientais, pareceres ambientais, autorizações ambientais, monitoramentos e controles
ambientais;

11 - DO REITERADO CUMPRIMENTO DE HORAS EXTRAS POR

REDUZIDA PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA

E

DA CRIAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL

Os órgãos de controle externo e interno alertam que necessário ajustar a
criaç:io de cargos e ampliar a quantidade de vagas quando reiterada a quantidade de
horas extras, desta forma atualmente o desempenho das atribuições de proteção ao meio
ambiente através de atividades ambientais lem sido por meio de Portarias, as quais
revestem-se de legalidade temporária e precária no exercício da emissão de documentos
relacionados ao licenciamento ambiental pelos únicos servidores, assim necessário
urgentemente a criação do Cargo de Analista Ambiental.

A Ampliação das Responsabilidades Técnicas do Licenciamento Ambiental
fundamenta a análise duas normas, que por sua vez motivam a implementação do
presente projeto,.

Assim é que a primeira norma trata-se da LEI COMPLEMENTAR N' 140, DE
8 DE DEZEMBRO DE 2011 que Regulamenta o art. 23 da Constituição Federal, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e a segunda a
Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente n'288, de 02 de outubro de 2014 que
atualiza e define as tipologias, que causam ou que possam causar impacto de âmbito local,
para o exercício da competência Municipal para o licenciamento ambiental, no Estado do
Rio Grande do Sul.

Deve-se concentrar a atenção inicial a Lei Complementar 140/2011 quando
estabelece:

Art. :f' Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere
esta Lei Complementar: (1- ...; 1/ - .. .) 111- harmonizar as politicas e ações
administrativas para evitar a SObreposição de atuação entre os entes federativos,
de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa
eficiente;JV - garantir a uniformidade da politica ambiental para todo o Pais,
respeitadas as peculiaridades regionais e locais.

_.carazlnho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

É seguindo no exame desta LEI COMPLEMENTAR f'.f 140, DE 8 DE
DEZEMBRO DE 2011 que vamos encontrar no artigo:

Art. 9°. São ações administrativas dos Municípios:

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei
Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme
tipo/agia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente,
considerados os critérios de porte, potencial poluídor e natureza da atividade;

Por fim ao exame da LEI COMPLEMENTAR N' 140, DE 8 DE DEZEMBRO
DE 2011 deve-se registrar que o órgão Ambiental Municipal com relação ao seus quadro
de servidores, deve observar a conceituação de órgão ambiental, capacidade descrita no
seguinte artigo:

Art, fi' (.,.)

Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do
disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio,
devidamente habilitados e em número compativel com a demanda das ações
administrativas a serem delegadas.

o Ministério do Meio do Meio Ambiente através da Lei Federal 10.410/2002
cria e disciplina a carreira de Especialista em Meio Ambiente e é sobre ela que espelhamos
a criação do Cargo de Analista Ambiental, principalmente quando atribui:

qualidade

auditoria ambiental; 11 -
ambiental;
ambiental;

Art. 4°. São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista Ambiental o
planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das
políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial
as que se relacionem com as seguintes atividades:
I - regulação, controle, fiscalização, licenciamento e
monitoramento
1/1 gestão, proteção e controle da
IV - ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;
V - conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu
manejo e proteção; e
VI - estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.

Eminentes Vereadores ainda fundamenta-se, esta Lei Federal LC 140/2011,
em outubro de 2014 foi contemplada pela Resolução CONSEMA N,' 288, de 02 de outubro
de 2014, definindo tipologias, que causam ou que possam causar impacto de âmbito local,
para o exercício da competência Municipal para o licenciamento ambiental, no Estado do
Rio Grande do Sul, estabelecendo em seu artigo primeiro:

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 126-4, Centro
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Art. 1° - Compete aos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul o licenciamento
dos empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto
ambiental de âmbito local, conforme tipo/agias relacionadas nos Anexo I e li, desta
Resolução.

Deposita o Poder Executivo Municipal bem como a população em geral, em
especial as lideranças econômicas e sociais uma grande expectativa em que o
Desenvolvimento de Carazinho obtenha um salto, visto que licenças ambientais que antes
levavam anos a serem obtidas através da FEPAM, graças a LC 140/2011 e agora com a
RES. 288/2014 do CONSEMA o Órgão Ambiental do Municipio poderã realizar o
licenciamento,sendo que no espaço da última tipologia descrita no Anexo I da
referida RES. 288/2014 consta:

"OUTRAS A T1VIDADESDE IMPACTO LOCAL - a ser disciplinado por
resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 11

Dessa forma, o Município deve se preparar para receber esta nova demanda
e disponibilizar aos munícipes e empreendedores interessados um Órgão Ambiental
Municipal com servidores devidamente habilitados em suas funções. A atual administração
está atenta e empenhada em atender a crescente exigência por serviços públicos
ambientais de qualidade.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro, bem como
cópia do Ofício nO 294/2015, recebido da 2a Promotoria de Justiça Cível, solicitando a
aprovação do presente.

Pela clareza dos dispositivos legais que instruem o Projeto de Lei em anexo
tem-se a certeza do apoio da comunidade, do empresariado e em especial dos Nobres
Vereadores desta Casa.

Atenciosamente,

DEMAlDDV
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Oficio n." 294/2015 Carazinho, 13 de agosto de 2015.

2' Promotoria de Justiça Civel

Excelentlssimo Senhor:

Considerando que, nesta data, foi informado,

pelo DEMA - Departamento do Meio Ambiente de Carazinho, que

vai ser enviado à Câmara de Vereadores, pelo Prefeito Municipal,

projeto de lei criando o cargo de Analista Ambiental, dentre outros

assuntos, para fins de possibilitar a contratação de servidor para o

licenciamento ambiental municipal, e considerando a informaçâo do

oficio municipal n' 17412015 no sentido de que só há 02

licenciadores concursados no município, solicito sejam envidados

esforços dos parlamentares municipais no sentido de garantir o

provimento. de cargos de licenciadores concursados, prestando

informações sobre a aprovação do projeto antes referido a esta

Promotoria no prazo de 10 dias.

Atenciosamente,
--------.

~ngei;M~z:~~~.

~~1iê~ç3)

Excelentíssimo Sr.

Dr. Paulino de Moura,

Excelenlissimo Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho

NESTA CiDADE.



PROJETO DE LEI W 090, DE 13 DE AGOSTO DE 2015.

Cria cargo de Analista Ambiental no
Quadro de Pessoal Efetivo do Mu-
nicípio e altera atribuições de cargos.

Art. 1° Fica criado na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo
do Município, o seguinte cargo:

N' DE VAGAS
01

CARGO
Analista Ambiental

PADRAO
TC

VENCIMENTO I
R$ 4.800,00 I

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no arti-
go 10 estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município
de Carazinho (Lei Complementar n.o 07/90) aos ocupantes do cargo criado através da pre-
sente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento efe-
tivo do Município.

Art. 4° Fica acrescido o cargo criado no artigo 10 ao Grupo de Atividades 111 _
GRUPO TÉCNICO CIENTíFICO, do Anexo I da Lei Municipal n' 7.088/2009, com suas alte-
rações.

Art. 5° As atribuições dos cargos de Biólogo, Químico e Técnico Rural, descri-
tas na Lei Municipal n° 7.088/09, passam a ser as constantes no Anexo 11 da presente Lei.

Art. 6° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Preteito, 13 de agosto de 2015.

~
REN SÜSS,

Prefeito.
DESENVIDDV



ANEXO I

CARGO: ANALISTA AMBIENTAL
GRUPO: TÉCNICO CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: executar ou supervisionar trabalhos técnicos de gestão ambiental
em procedimentos administrativos ambientais;

b) Descrição analítica:
• realizar o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos às políticas

municipais de meio ambiente formuladas no âmbito do Município, bem como monitorar e
executar as seguintes atividades:

I - regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;
11• monitoramento ambiental;
111- gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;
IV - ordenamento dos recursos florestais;

V - conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e
proteção; e
VI - estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais .

• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a
profissão;

• executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suple-

mentar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: concurso público
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior, habilítação legal para o exercício da profissão de
Engenheiro Florestal ou Engenheiro Ambiental.



-

ANEXO 11

CARGO: BiÓLOGO
GRUPO: TÉCNICO CIENTIFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: Realizar trabalhos científicos de pesquisas, estudos e orientações
nas diversas áreas de Ciências Biológicas.
b) Descrição analítica:
• estudar e pesquisar os meios de controle biológico das pragas e doenças que afetam os

vegetais;
• estudar sistematicamente, as pragas dos vegetais das praças e jardins visando a sua

identificação;
• verificar as condições das espécies vegetais dos parques e jardins propor e orientar o uso

de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente;
• pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano;
• proceder a levantamento das espécies vegetais existentes na arborização pública da ci-

dade, classificando-as cientificamente;
• pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repovoamentos e reflorestamento;
• planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras do material para estudo;
• realizar estudos e experiências em laboratórios com espécimes biológicos; realizar perí-

cias e emitir laudos técnicos;
• responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias

do cargo;
• realizar e supervisionar ações de vígilância sanitária;
• executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão, se-

guindo as normas técnicas e operacionais adotadas pela SESMA.
• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a profis-

são;
• executar ou supervisionar trabalhos relacionados ao exercicio da profissão, desen-
volver trabalhos relacionados à proteção ao meio ambiente, vistorias ambientais, laudos
ambientais, pareceres ambientais, autorizações ambientais, monitoramentos e controles
ambientais;
• executar tarefas afins.

CARGO: QUíMICO
GRUPO: TÉCNICO CIENTIFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição Sintética: realização de trabalhos relacionados com estudo, análises, pesqui-

sas laboratoriais, assistência e assessoramento no,campo da bioquímica.
b) Descrição Analítica:
• responsabilizar-se por laboratório ou por equipe de funcionários empregados em pesqui-

sas e análises químicas;
• revisar trabalhos e controlar resultados de ensaios e análises;



• fazer exame de produtos alimentícios para verificação do valor nutritivo e do grau de pu~
reza em confronto com os padrões estabelecidos, bem como análise de bebidas e seus
métodos e componentes de fabricação;

• proceder à identificação de águas minerais e suas possibilidades de industrialização;
• realizar trabalhos de rotina para determinar normas quanto à embalagem de produtos

alimentícios;
• realizar análise químicas, estudos preliminares de tratamento e utilização econômica das

substãncias;
• proceder a dosagens quimicas, preparando as respectivas soluções;
• emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade;
• prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência;
• prestar assistência a grupos de trabalho que tratam de problemas relacionados com a

poluição ambiental;
• orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes aux-

iliares;
• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a profis-

são;
• executar ou supervisionar trabalhos relacionados ao exercicio da profissão,
desenvolver trabalhos relacionados à proteção ao meio ambiente, vistorias ambientais,
laudos ambientais, pareceres ambientais, autorizações ambientais, monitoramentos e
controles ambientais;
• executar tarefas afins.

CARGO: TÉCNICO RURAL
GRUPO: TÉCNICO CIENTIFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: auxiliar os serviços de agronomia, executando serviços de atendi-
mento agropecuário.
b) Descrição analitica:
• orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento agropecuário,

assistência ao produtor rural, conservação das reservas florestais, feira do produtor;
• administração das reservas municipais;
• executar serviços auxiliares de agronomia;
• organizar feiras e exposições rurais;
• cooperar com órgãos auxiliares e conveniados; transmitir orientação sobre aplicação de

defensivos, fertilizantes e corretivos;
• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a profis-

são;
• executar ou supervisionar trabalhos relacionados ao exercício da profissão, desenvolver

trabalhos relacionados à proteção ao meio ambiente, vistorias ambientais, laudos
ambientais, pareceres ambientais, autorizações ambientais, monitoramentos e controles
ambientais;

• executar tarefas afins.
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Carazinho, 10 de setembro dê;20-,\ 5':-.<_ .~ ....-l_,_' __ .'.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Emenda Modificativa ao Pl 090115

Senhor Presidente:

Reportando-nos ao Projeto de Lei n° 090/15, que Cria cargo de Analista

Ambiental no Quadro de Pessoal Efetivo do Município e altera atribuições de cargos,

propomos a seguinte emenda:

EMENDA MODIFICATIVA:

redação:
o ANEXO II do mencionado Projeto de Lei passa a viger com a seguinte

"ANEXO"

CARGO: BiÓLOGO
GRUPO: TÉCNICO CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: Realizar trabalhos científicos de pesquisas, estudos e
orientações nas diversas áreas de Ciências Biológicas, bem como as de proteção ao
meio ambiente.
b) Descrição analítica:
• estudar e pesquisar os meios de controle biológico das pragas e doenças que

afetam os vegetais;
• estudar sistematicamente, as pragas dos vegetais das praças e jardins visando a

sua identificação;
• verificar as condições das espécies vegetais dos parques e jardins propor e

orientar o uso de meios de controle biológico, visando a defesa e o equilibrio do
meio ambiente;

• pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano;
• proceder a levantamento das espécies vegetais existentes na arborização pública

da cidade, classificando-as cientificamente; </.
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• pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repovoamentos e
reflorestamento;

• planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras do material para
estudo;

• realizar estudos e experiências em laboratórios com espécimes biológicos;
• realizar perícias, vistorias ambientais, laudos ambientais, pareceres ambientais,

autorizações ambientais, monitoramentos e controles ambientais e emitir laudos
técnicos;

• responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo;

• realizar e supervisionar ações de vigilância sanitária;
• executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da

profissão, seguindo as normas técnicas e operacionais adotadas pela SESMA.
• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a

profissão;
• auxiliar o Analista Ambiental em suas atribuições e substituí~lo em seus

impedimentos, por designação do Senhor Prefeito;
• executar tarefas afins.

CARGO: QUíMICO
GRUPO: TÉCNICO CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição Sintética: realização de trabalhos relacionados com estudo, análises,

pesquisas laboratoriais, assistência e assessoramento no campo da bioquímica,
bem como os de proteção ao meio ambiente.

b) Descrição Analítica:
• responsabilizar~se por laboratório ou por equipe de funcionários empregados em

pesquisas e análises químicas;
• revisar trabalhos e controlar resultados de ensaios e análises;
• fazer exame de produtos alimentícios para verificação do valor nutritivo e do grau

de pureza em confronto com os padrões estabelecidos, bem como análise de
bebidas e seus métodos e componentes de fabricação;

• proceder à identificação de águas minerais e suas possibilidades de
industrialização;

• realizar trabalhos de rotina para determinar normas quanto à embalagem de
produtos alimentícios;

• realizar análise químicas, estudos preliminares de tratamento e utilização
econômica das substâncias;

• proceder a dosagens químicas, preparando as respectivas soluções;
• realizar vistorias ambientais, laudos ambientais, pareceres ambientais,

autorizações ambientais, monitoramentos e controles ambientais; emitir
pareceres sobre matéria de sua especialidade;

• prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência;
• prestar assistência a grupos de trabalho que tratam de problemas relacionados

com a poluição ambiental; 4 .
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• orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes
auxiliares;

• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a
profissão;

• auxiliar o Analista Ambiental em suas atribuições e substituí-lo em seus
impedimentos, por designação do Senhor Prefeito;

• executar tarefas afins.

CARGO: TÉCNICO RURAL
GRUPO: TÉCNICO CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: auxiliar os serviços de agronomia, executando serviços de
atendimento agropecuário, bem como os de proteção ao meio ambiente.
b) Descrição analítica:
• orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento

agropecuário, assistência ao produtor rural, conservação das reservas florestais,
feira do produtor;

• administração das reservas municipais;
• executar serviços auxiliares de agronomia;
• organizar feiras e exposições rurais;
• cooperar com órgãos auxiliares e conveniados; transmitir orientação sobre

aplicação de defensivos, fertilizantes e corretivos;
• realizar vistorias ambientais, laudos ambientais, pareceres ambientais,

autorizações ambientais, monitoramentos e controles ambientais;
• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a

profissão;
• auxiliar o Analista Ambiental em suas atribuições .
• executar tarefas afins." (NR)

Atenciosamente,

DEMAlDDV
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