
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita 
Municipal em exercício de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

LEI MUNICIPAL Nº 829.07, 04 dezembro de 2007. 
 

Cria Cargo no Quadro de Servidores 
Efetivos do Município. 
 

Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo a criar 
o seguinte Cargo no Quadro de Cargos do Município. 

 
Quadro de Cargos dos Servidores Municipais 

 
N° Cargos  Denominação  Lotação              Padrão 

01   Fiscal Ambiental           Sec. Agricultura,              P 05 

                                                               Ind.Com.Meio Ambiente   

     
Art. 2º - As atribuições do cargo acima criado 

serão as seguintes 
Síntese dos Deveres: Fiscalizar as atividades, 

sistemas e processos produtivos, acompanhar e monitorar as atividades 
efetivas ou potencialmente poluidores, causadoras de degradação ou 
promotoras de distúrbios, além das utilizadoras de bens naturais. 

Atribuições: Observar e fazer respeitar a correta 
aplicação da legislação ambiental vigente; fiscalizar os prestadores de 
serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população 
em geral no que diz respeito às alterações ambientais, conforme o caso, 
decorrentes de seus atos; revisar e lavrar autos de infração e aplicar 
multas em decorrência da violação à legislação ambiental vigente; 
requisitar, aos entes públicos ou privados, sempre que entender 
necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, 
regulação e fiscalização; programar e supervisionar a execução das 
atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; 
analisar e dar parecer nos processos administrativos relativos às 
atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; 



apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos 
procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; 
apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da 
legislação ambiental do Município; verificar a observância das normas e 
padrões ambientais vigentes; proceder a inspeção e apuração das 
irregularidades e infrações através do processo competente; instruir 
sobre o estudo ambiental e a documentação necessária à solicitação de 
licença de regularização ambiental; emitir laudos, pareceres e relatórios 
técnicos sobre matéria ambiental; executar outras tarefas correlatas. 
 Condições de Trabalho 

a) Carga horária: 40 horas semanais 
 

 Requisitos para preenchimento do cargo: 
a) Instrução: Ensino médio completo  
b) Idade mínima de 18 anos. 

 
              Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 06 Sec. Mun. de Agricultura/Ind. Com. e Meio Ambiente 
Unidade: 04 Depto. Meio Ambiente 
Proj/Ativ.: 18541002822.231. – Manut.Desen, Geren. Ativ. M.Ambiente 
Elem.Desp.: 3.1.90.11.00.0000 – Venc. Vantagens Fixas Pessoa Civil 

 
Art. 4º - Inclui metas na LDO e no Plurianual. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Gabinete do Prefeito, em 04 de dezembro de 2.007. 

 
 
 
                      Sandra Terezinha Sebben 
                         Prefeita Municipal em exercício 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
       Rita de Cássia de Oliveira 
  Assessora Especial de Gabinete 


