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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02, DE 18  

DE JANEIRO DE 2022 

 

 

Nobres Senhores Vereadores: 

 

O incluso Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa 

Colenda Casa Legislativa objetiva a criação do cargo de Fiscal de Obras e 

Posturas. 

A criação do referido cargo é necessária para regular a fiscalização de 

obras e posturas do município de Erval Velho-SC, possibilitando maior eficácia 

na prestação do serviço público e desta forma resguardando o Princípio da 

Eficiência. 

Ademais, considerando a recomendação da Defesa Civil do Estado de 

Santa Catarina, sobre a necessidade de criação do cargo efetivo para responder 

pela Defesa Civil do município, é imprescindível a aprovação do presente projeto, 

uma vez que as funções relacionadas a Entidade supramencionada constam na 

descrição de atribuições do cargo. 

Assim sendo contamos com a colaboração dos Nobres Edis na aprovação 

deste Projeto de Lei, ao qual solicitamos que seja apreciado em Regime de 

Urgência. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, 

em 18 de janeiro de 2022. 

 

 

Severino Jaime Schmidt  

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02 DE 18 DE JANEIRO DE 2022 

CRIA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS E ESTABELECE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

SEVERINO JAIME SCHMIDT - Prefeito do Município 

de Erval Velho -  Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

coloca para apreciação e aprovação o seguinte Projeto de Lei: 

 

 Art. 1º Fica criado o cargo de Fiscal de Obras e Posturas, com nível de 
vencimento e atribuições definidos no Anexo Único da presente lei a ser 
integrado ao Anexo I da Lei Complementar 020/2009. 

 
Art. 2º O Fiscal de Obras e Condutas não poderá exercer atividades 

relativas a arquitetura, engenharia, técnico em edificações ou áreas 
relacionadas. 

Art.3º A contratação ocorrerá por meio de concurso público em caráter 

efetivo, podendo ser feita em caráter temporário conforme disposição legal. 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, 

suplementadas se necessário. 

5º Esta lei entra em vigor da data de sua publicação ficando o Chefe do 

Poder Executivo Municipal autorizado a determinar a consolidação dos textos da 

presente lei com a Lei Complementar nº 020/2009. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 

de 18 de janeiro de 2022. 

 

Severino Jaime Schimidt 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
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CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer fiscalização nas áreas de obras e posturas 
municipais. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Proceder a verificação e orientação do 

cumprimento da regulamentação urbanística concernentes a edificações 

particulares, Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções 

irregulares e clandestinas, fazendo a comunicações, notificações e embargos; 

Verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o 

funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das 

paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão 

de habite-se; Verificar o licenciamento de obras de construções ou 

reconstruções, embargando os que não estiverem providos da competente 

autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; Intimar, autuar, 

estabelecer prazos e tomar providências relativas ao violador da legislação 

urbanística; Efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento 

das normas gerais estabelecidas pelo Código de Obras do Município; Efetuar a 

fiscalização em terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capina, 

construção de muro, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não 

permitido; Fiscalizar os serviços realizados por empreiteiras e pelo município; 

Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do 

cargo; Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências 

relativas aos violadores do Código de Postura do Município; Emitir relatórios e 

manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades 

encontradas. Atuar como Agente de Defesa Civil: atender ao público no seu local 

de trabalho e nas atividades operacionais em campo; registrar ocorrências 

verificadas em seu horário de trabalho preenchendo formulário interno de acordo 

com o sinistro ocorrido; dirigir viaturas da Defesa Civil, ou sob responsabilidade 

expressa desta; operar rádios portáteis e/ou estações fixas e móveis, recebendo 

e transmitindo mensagens de interesse da Defesa Civil; participar de vistorias 

em imóveis, encostas, árvores, bem como outros locais que poderão colocar em 

risco a segurança da comunidade redigindo formulário interno de acordo com 

cada sinistro; identificar e cadastrar locais públicos ou privados para utilização 

de abrigo em caso de situação emergencial; notificar, embargar e interditar obras 

e imóveis em risco, assim como solicitar; demolição após vistoria, quando se 

fizer necessário; atuar em caso de emergência ou incidentes de pequeno, médio 

e grandes proporções, calamidade pública, incêndio, acidentes químicos, 

nuclear e radiológico, acidentes em via pública entre outros, apresentando-se 

prontamente, mesmo não havendo comunicação formal; auxiliar na recepção e 

cadastro das famílias em abrigos organizando o espaço físico de acordo com o 

sexo e faixa etária, solicitando alimentação, atendimento médico, social e outras 

necessidades afins; ministrar palestras para a comunidade em geral, a fim de 



                         

                   Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO  

  

 

E-mail: administracao@ervalvelho.sc.gov.br 
Rua Nereu Ramos, nº 204   Fone/Fax: (0**49) 3542.1222  

89613-000             ERVAL VELHO             Santa Catarina  

informar à sociedade as ações da Defesa Civil e medidas de proteção civil; 

realizar a interdição cautelar de imóveis que estiverem em risco iminente, 

conforme avaliação preliminar; penetrar nos imóveis, em casos de risco iminente, 

a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento dos moradores, 

para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação dos mesmos; 

requisitar o emprego de recursos humanos da administração pública ou de 

particular, em caso de risco iminente, além do uso da propriedade móvel ou 

imóvel, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou 

prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e 

outros bens. 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
a) Idade mínima: 18 anos; 
b) Escolaridade: Ensino médio completo; 
c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação 

  
JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais. 
 
GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS OPERACIONAIS: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CATEGORIA/CARGO NÍVEL REFERÊNCIA Nº DE 
VAGAS 

Fiscal de Obras e 
Posturas 

05 A-L 01 


