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LEI Nº 2.621, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. 

 

ALTERA A REDAÇÃO DA LEI Nº 751, DE 20 DE 

SETEMBRO DE 2001 E DA LEI Nº 2065, DE 18 FEVEREIRO 

DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA faz saber que a Câmara 

de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

Art. 1º Em razão da extinção da Fundação Ambiental Municipal de Forquilhinha, por 

Lei própria, fica incluída ao Anexo I, da Lei nº 751, de 20 de setembro de 2001, a seguinte 

redação: 

 

“GRUPO I 

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

[...] 

- Biólogo 

- Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

- Engenheiro Ambiental 

- Engenheiro Agrônomo 

- Geólogo” 

[...] 

GRUPO II 

ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – OAG 

[...] 

- Fiscal do Meio Ambiente 

 

Art. 2º Fica incluída, também, ao Anexo II, da Lei nº 751, de 20 de setembro de 

2001, a seguinte redação: 

 

“HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

GRUPO I 

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

 

CATEGORIAS FUNCIONAIS HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

BIÓLOGO Portador de certificado de 

conclusão de curso superior na 

área, com registro no respectivo 

órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

ENGENHEIRO SANITARISTA E 

AMBIENTAL 

Portador de certificado de 

conclusão de curso superior na 

área, com registro no respectivo 

órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

ENGENHEIRO AMBIENTAL Portador de certificado de 
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conclusão de curso superior na 

área, com registro no respectivo 

órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO Portador de certificado de 

conclusão de curso superior na 

área, com registro no respectivo 

órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

GEÓLOGO Portador de certificado de 

conclusão de curso superior na 

área, com registro no respectivo 

órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

 

[...] 

 

GRUPO II 

ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - OAG 

 

CATEGORIAS FUNCIONAIS HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE Curso técnico na área ambiental 

devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação ou Superior 

em Ciências Biologias, geologia, 

engenharia sanitarista e ambiental, 

química ou outra área relaciona da 

diretamente com o meio ambiente e 

Carteira Nacional de Habilitação na 

Categoria AB. 

 

Art. 3º Fica incluída, ainda, ao Anexo VII, da Lei nº 751, de 20 de setembro de 2001, 

a seguinte redação: 

 

GRUPO QUANTIDADE 

DE VAGAS 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

AMPLITUDE 

DE 

REFERÊNCIA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ANS 01 BIÓLOGO 04 a 08 40 

ANS 

 

01 ENGENHEIRO 

SANITARISTA E 

AMBIENTAL 

04 a 08 40 

 

 

ANS 01 ENGENHEIRO 

AMBIENTAL 

04 a 08 40 

ANS 01 ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO 

04 a 08 40 
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ANS 01 GEÓLOGO 04 a 08 40 

OAG 02 FISCAL DO MEIO 

AMBIENTE 

11 a 15 40 

 

Art. 4º É criada 01 (uma) vaga do cargo em provimento efetivo de Engenheiro 

Químico, vinculado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com atribuições descritas nos 

Anexos da Lei nº 751, de 20 de setembro de 2001, com amplitude de referência de 04 a 08, do 

Anexo VII da Lei nº 751, de 20 de setembro de 2001, com suas alterações posteriores. 

Art. 5º Em razão da criação da vaga descrita no artigo 4º, o Anexo VII da Lei nº 751, 

de 20 de setembro de 2001, exclusivamente em relação ao cargo de Engenheiro Químico, inclui 

a seguinte redação: 

 

 

Art. 6º Fica incluída, também, ao Anexo II, da Lei nº 751, de 20 de setembro de 

2001, a seguinte redação: 

 

“HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

GRUPO I 

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 

 

CATEGORIAS FUNCIONAIS HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

ENGENHEIRO QUÍMICO Portador de certificado de 

conclusão de curso superior na 

área, com registro no respectivo 

órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 

 

Art. 7º É criada mais 01 (uma) vaga do cargo em provimento efetivo de Agente 

Administrativo, vinculado à Secretaria de Administração e Finanças, com atribuições descritas 

nos Anexos da Lei nº 751, de 20 de setembro de 2001, com amplitude de referência de 10 a 14, 

do Anexo VII da Lei nº 751, de 20 de setembro de 2001, com suas alterações posteriores. 

 

Art. 8º Em razão da criação da vaga descrita no artigo 7º, o Anexo VII da Lei nº 751, 

de 20 de setembro de 2001, exclusivamente em relação ao cargo de Agente Administrativo, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

GRUPO QUANTIDADE 

DE VAGAS 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

AMPLITUDE 

DE 

REFERÊNCIA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ANS 01 ENGENHEIRO 

QUÍMICO 

04 a 08 20 
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Art. 9º É criada 01 (uma) vaga do cargo em comissão de Coordenador  de Serviços 

Ambientais, vinculado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com atribuição de 

coordenar e distribuir os serviços relacionados ao meio ambiente, fauna e flora no Município, 

cumprir e fazer cumprir as leis de política municipal do meio ambiente e a legislação estadual e 

federal pertinente, acompanhar a elaboração de acordos, contratos e convênios, termo de 

cooperação com entidades públicas e privadas sob supervisão do respectivo Secretário, bem 

como a execução de outras atividades correlatas, com nível de vencimento DAS-8, do Anexo II 

da Lei Municipal nº 2.065, de 18 de fevereiro de 2015, com suas alterações posteriores. 

 

Art. 10. Em razão da criação da vaga descrita no artigo 9º, inclui-se ao Anexo I, da 

Lei Municipal nº 2.065, de 18 de fevereiro de 2015, a seguinte redação: 

 

NÚMERO DE 

VAGAS/CARGOS 

DENOMINAÇÃO NÍVEL 

 Departamento de Meio Ambiente  

1 Coordenador de Serviços Ambientais DAS-8 

 

Art. 11. Fica incluída ao § 2º, IV, do art. 12, da Lei Municipal nº 2.065, de 18 de 

fevereiro de 2015, a alínea “f”, com a seguinte redação: 

 

“f) Departamento de Meio Ambiente.” 

 

Art. 12. Fica acrescido ao art. 25, da Lei Municipal nº 2.065, de 18 de fevereiro de 

2015, a seguinte redação: 

 

“[...] Coordenador de Serviços Ambientais, Gerente   de   Licenciamento e 

Fiscalização Ambiental e Coordenador de Educação Ambiental e Bem Estar Animal.” 

 

Art. 13. Fica incluída ao Anexo I, da Lei nº 2065, de 18 de fevereiro de 2015, a 

seguinte redação: 

 

NÚMERO DE 

VAGAS/CARGOS 

DENOMINAÇÃO NÍVEL 

 Departamento de Meio Ambiente  

1 Coordenador de Serviços Ambientais DAS-8 

1 Gerente   de   Licenciamento e Fiscalização 

Ambiental 

DAS-9 

1 Coordenador de Educação Ambiental e Bem Estar 

Animal 

DAS-4 

 

GRUPO QUANTIDADE 

DE VAGAS 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 

AMPLITUDE 

DE 

REFERÊNCIA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

OAG 41 Agente 

Administrativo 

10 a 14 40 
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Art. 14. Fica acrescido ao Anexo IV, da Lei Municipal nº 2.065, de 18 de fevereiro 

de 2015, a seguinte redação: 

 

“DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO: 

[...] 

6.6 COORDENADOR DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Cumprir as determinações da diretoria, coordenar e distribuir os serviços 

relacionados ao meio ambiente, fauna e flora no Município, cumprir e fazer cumprir as leis de 

política municipal do meio ambiente e a legislação estadual e federal pertinente, acompanhar a 

elaboração de acordos, contratos e convênios, termo de cooperação com entidades públicas e 

privadas sob supervisão do respectivo Secretário, bem como a execução de outras atividades 

correlatas. 

6.7 GERENTE   DE   LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Cumprir as determinações da diretoria, Cumprir e fazer cumprir as leis de política 

municipal do meio ambiente e a legislação estadual e federal pertinente. Coordenar e organizar 

a equipe técnica da Fundação Ambiental, visando o seu melhor aproveitamento. Coordenar e 

organizar o sistema de licenciamento municipal nos termos da legislação vigente. Coordenar 

ações de fiscalização ambiental, tomando as medidas corretivas cabíveis, bem como orientando 

a aplicação das penalidades em conformidade com a legislação vigente. Supervisionar e 

coordenar a área de controle, estudos, planos, projetos, pesquisas, licenciamento e fiscalização 

ambiental. Elaborar relatórios sobre o andamento dos trabalhos, bem como sugerir medidas 

para corrigir eventuais ocorrências. Elaborar e coordenar a implantação de políticas de 

minimização de resíduos, reutilização e reciclagem de materiais, incluindo ações de caráter 

educativo no âmbito do Município. Realizar e promover estudos e pesquisas sobre problemas 

ambientais, bem como das áreas de preservação do ambiente natural e de combate a poluição 

ambiental. Coordenar e desenvolver a implementação de atividades relacionadas a projetos 

especiais de caráter ambiental. Assessorar e prestar assistência técnica aos projetos de caráter 

ambiental ao Município. Exercer outras atividades pertinentes ou que lhe forem atribuídas, bem 

como as demais constantes no estatuto. Cumprir as determinações dos órgãos de direção, bem 

como a execução de outras atividades correlatas. 

6.8 COORDENADOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E BEM ESTAR ANIMAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Chefiar, planejar, supervisionar, executar e orientar os serviços da Coordenadoria 

de Educação Ambiental e Bem Estar Animal. Cumprir e fazer cumprir as leis de política 

municipal do meio ambiente e legislação estadual e federal pertinente. Executar estudos 

pesquisas, planos, projetos na área ambiental para o município. Pesquisar, avaliar e viabilizar 

projetos e ações em educação ambiental no município, de acordo com a finalidade. Pesquisar e 

viabilizar ações de implantação de políticas de minimização de resíduos, reutilização e 

reciclagem de materiais. Pesquisar, viabilizar e executar projetos e ações voltados ao bem estar 

animal para município. Desenvolver políticas públicas voltadas para a minimização de práticas 

de abuso, maus tratos e abandono de animais. Assessorar a Equipe da Fundação Ambiental em 

seus atos, colaborando sempre com seu bom funcionamento. Exercer outras atividades 

pertinentes ou que lhe forem atribuídas, bem como as demais constantes no estatuto. Cumprir as 

determinações dos órgãos de direção. 
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Art. 15. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias do 

orçamento vigente.  

 

Art. 16. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º 

de agosto de 2022. 

 

Forquilhinha/SC, 2 de agosto de 2022. 

 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 
Prefeito 

 

Publicado no mural e registrado em 2 de agosto de 2022. 
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