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LEI COMPLEMENTAR N9 134, DE 15 DE MAIO DE 2018

Alíem quadro de cmgos efetivos da Administrnçíía Direm e rIá outms

provirlêncías.

A Câmara Municípai de ítaúna, Estado de Minas Gcraís, aprov0u, e eu, Prefeilo

MunícipaL sanciono a seguinte Leiz '

Art 1g Fíca criado e inserído no Anexo I da Lei ng 3.072, de 25 de abril de 1996,
que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da Administtação Direta, o cargo denominado
“Ana1ista Ambiental”, com o quantitatívo der4 (quatro) vagas.

Parágrafo úníco. A descrição síntética e detalhada do cargo criado no caput deste
artigo, seu respectivo padrão de vencimento e requísitos para provimento estão defmidos no
Anexo que faz parte integrante desta Lei.

Art. 29 As despesas decorrentes da execução desta Leí cmjrerão à conta de
dotações orçamentárías próprías do exercícío em que ocorrerem '

Art. 3g Revogadas as disposições contrárias, esta Lei _enirará em vigor na data de
sua pubêicaçàa

Itaúna~MG, 1 de maio de 2018.
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' ANEXO '

(Lei Complementar 119 134, de 15 de maio de 2018)

 

Dcnominacão do Cargo - Analista Ambientak

Número dc vagas: 4 (quatro), sendm

Nível de Vcncímentoz NV~10
R$ 3.465,85 (três mí1, quatrocentos e sessenta e cinco reaís e oitenta e cinco centavos)

Carga iwrária semanalz 20 (vinte) horas
Forma de provimentm concurso público

Requísitos para ocupação - Iustruçãoz

Analista Ambiental -« Ensino supcrior completo em Engenheira FlorõstaL Engenharia
Ambientai e Sanitária, Engenharia AmbíentaL Bíología, Gestão Ambiental ou outros cursos

correiatos na área ambiental, com registro no órgão de_ classe competenta

CompetênciasIAtribuíções - Descrição sintétíca das atribuíçõesz

- Reguíação, cont1'ole, ñscalizaçã0, 1icenciamento e audítoría ambientah
~ \/Ionitoramento ambiental;
- Proteção e controle da qualidade ambiental;
- Descnvolvi111ento das ativídades técnicas e Iogísticas de nível superior 1'elativas ao exercícío
das competôncias constítucíonais e legais a cargo dos órgãos e das entidades em que são lotados
os cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambíente e Desenvolvimento

SustcmáveL em espccial as que sc reIacionem com:
a) regulação, controle, ñscalízaçã0, lícencíamentm perícia e auditoría ambíental;

b) moniioramemo ambientai;
c) gestão, protcção e conírole da qualidade ambiental;
d) ordenamento dos 1'ecursos1mtm'ais;
e) conservação dos ecossistemas, da Hora e da fauna, incluindo a administração das unidades de

conservação;

á

í

reaâizadaa

ñ manejo ñorestal e sñvicuitum

informes sobre as atividades

g) estimulo e dífusão de tecnologia, informação e educação ambientaís.

- Emitir pareceres e responder a consuitas em matérias pertinentes à sua área de atuação, cíiabórar

6

Descricão detalhada tlas atribuíçõesz

vistoriascomentários,
procedimentos adotados e resultados 0btidos, demonstrando e aplicando as políticas nor

laudos,

de sua área de atuaçãa ,
- Atuar cm equípes muiüproñssíonais, otimizando as relações de 1rabaiho no sentido de mam

relatórios,

pl'odutívídade, bem como pr01110ver, coorcienar, executar e auxílíar em atívídades de integração

proüssionaL interdiscipiinar e nwltídísciplinan

_- Excrcer atividades ,de administração gerencial voltadas ao suporte dos projetos de

- Orientar a atuação dc equípes nas ctapas de preparaçã0, acompanhamento e controle cíe

Aiesenvolvimentm coordenação, organização, planejamento, execução, controie e avaliação de

i ão.

í

projetos.

tos e programas nas áreas abrangídas pela institu
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- Aperfeiçoar a metodologia de trabalho, os instrumentos e procedimentos gerenciais de análise e
acompanhamento dos projetos e programaa
- Elaborar manuaís de métodos e de servíços, bem como elaborar Íluxogramas de síslemas
estruturados, treínando e assessorando os usuários na impiantação e manutenção de novas rotínas

dos sewiços e novos serviços. '
- Atendhnento ao titular do respectivo órgão ou entidade e suas assessorias, na execução de

atividades que garantam o suporte necessárío, imeáiato e contínuo dessas ações.
- Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento. .
- Snbsidiar as tomadas dedecisão institucionais por meío da execuçâo de atíyidades inerentes ao
cumprhnento da míssão da ínstítuição. '
- Implementar e coordenar a formulação da política global de ação da instituição, estabelecendo
díretrizes para sua execução, no âmbíto das atividacles vincuiadas.
- Acompanhar e monitorar as metas pactuadas e ñrmadas no Acordo de Resultados.
~ Operar sistemas operacionais, mantendo~os atualizados, equipamentos disponíveis e recursos

infonnatizados na execução de suas atividades.
- Estabelccer contatos com técnícos, outras unidades e órgãos, mantendo intercâmbío de

ínformações e experíêncías proñssionais sobre assuntos de interesse de sua área de atuação
sistcmatizando as inf01'mações.
- Racionaiízar processos e procedimcntos, tcndo em vista a melhoria de resultados, bem como a
dimínuição dos custos.
~ Exerccr atívidades no campo da informática relacíonadas à análise, desenvoivimento e
implanlaçào de programas, sístemas e'apiicativos de ínformáticm administração de banco de
dados e de redes de computadores; supofre técnico e metodológico no desenvolvimento de
sístemaS, voitados à segurança físíca e lógica dos dados; transmissão de dados, manutençâo nos
sistemas de informação e outras ativídades víszmdo à adecguada gestão do parque computacionai
para assegurar a integridade, exatidão, segurança e rapidez no tratamento de informações.
- Promover e executar ações que visem a introduzir e assegurar a qualídade da eáucação
ambiemaL
~ Promover c incentivar a produção ñorestal prestando assístêncía Iécnica e serviços ou, através
da produçã0, distribuição e aííenação de mudas e essências ñorestaís.
~ Desempenhar e coordenar atividades de proteção à fauna e ñora sílvcstres e aquáticas e de
desemloívímento da pesca e aquicultura, bem como realizar atividades de regularização, cadastro
e registro da atívidade pesqueira e aquícola, controle e ñscalização de produtos e subprodutos
florestaLm
_ Participar de audíências públícas, reuniões técnicas internas ou externas. j
- Realizar análíse prévia das defesas adminístraüvas contra aplicação de penalidades, be1 5 como
propor procedimentos operacionais de regularízação, ñscaljzação e monitoramento ambíexá taL
~ Descmpenhar aíívidades de píanejamentm execução, gerenciamento e 111anuten
ínformações ambíentais para suporte ao levantamento de dados georreferencíados.
- Avaliar e diagnostícar a quaiidade ambiental bem como avaliar a disponibilidade quantítativa c
quaiitatíva de água nas Unidades de Pianejamento e Gestão de Recursos Hídrícos - UPGRH
~Imp1antan manter e operar os sistemas de alertas e eventos seve1'os.
~ Efetuar 0 1110nitoramento ambíental e hídrico, ínterpretar e tratar dados, gráñcos, ímagens de

satélítes e radares. \
~ Desempenhar atívidades de planqiamento e Cíesenvolvímento de ações de ñscalízação.
- Averiguar as denúncias de ínfraçõesvambientais e veriñcar o cumprimento das condicíonantes
do processo clc regularização ambientaL bem co w lavrar autos.
Apoiar o atendimento de emergências ambien is.
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~ Apoiar a críação dos comitês de bacias hidrográñcas.
- Acmnpanhar e atender às ações relativas a auditorias internas e extemas.
- Executar aüvidades de ñscaiizaçãm regularização e controle de exploração, utilização e
consumo de matérias primas oriundas de ñorestas, da pesca e da biodiversidade, bem como
coordenar e promover ações de prevcnção e manejo sustentada
- Promover a execução e divulgação de cadastros no âmbito das competências legais da
msütuiçâa _
- Exccutar outras ativídades correlatas, inclusivq se necessárío, dirigír veículos a scrviço cío
Poder Público na área de sua atuação.
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