ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

LEI Nº 8.405, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Cria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano; altera a nomenclatura da Secretaria
Municipal de Transporte, Saneamento, Serviço e
Urbanismo; extingue a Secretaria de Obras e
Terras Patrimoniais; e dá outras providências.
Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores estatui e Eu, Prefeito
Municipal de Oriximiná, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criada na Estrutura Administrativa Municipal, como órgão de
atividade fim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano –
SEMDURB tem a seguinte estrutura administrativa:
I – Coordenadoria de Habitação;
II – Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade;
III - Coordenadoria de Saneamento;
IV - Coordenadoria de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial;
§ 1º. A departamentalização dos órgãos referenciados no caput deste artigo
será definida por meio de Decreto do Executivo, de acordo com as disposições da Lei Municipal
7.465, de 19 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município.
§ 2º. Vinculam-se a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:
I - Conselho Municipal da Cidade — COMCID, originalmente vinculado
ao Órgão Gestor da Política Urbana Municipal, nos termos da Lei Complementar n.º 6.924 de
06 de outubro de 2006.
II - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, e o seu
Conselho Gestor, originalmente vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção
Social, nos termos da Lei Municipal nº 7.136, de 16 de dezembro de 2008.
Art. 3º. Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano –
SEMDURB, como Órgão da Administração Municipal Direta para desenvolver ações da
Política Municipal de Desenvolvimento Urbano:
I - planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar
as atividades das coordenadorias e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Prefeito;
II – desenvolver processo permanente e contínuo de acompanhamento e
aprimoramento da legislação relativa ao planejamento e ordenamento territorial,
desenvolvimento urbano, o Plano Diretor, ao parcelamento, ao uso e ocupação do solo e
intervenções urbanas em geral;
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III – Coordenar e executar o desenvolvimento de programas e projetos
urbanos, articulando com órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, com outras
esferas de governo e sociedade civil;
IV - desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio
e longo prazo, considerando o Plano Diretor do Município;
V - formular políticas, diretrizes e ações que propiciem o posicionamento
do Município em questões relacionadas ao seu desenvolvimento urbano, incluindo as que
decorram de sua inserção em planos nacionais, regionais, estaduais;
VI- desenvolver os mecanismos e modelos mais adequados para a
viabilização e implementação de projetos de desenvolvimento urbano, explorando as potenciais
parcerias com a iniciativa privada e com outras esferas de governo, utilizando os instrumentos
de política urbana;
VII- organizar, manter e atualizar permanentemente o sistema municipal
de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas,
físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de
relevante interesse para o Município, progressivamente georreferenciadas em meio digital.
VIII – assentar no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, sendo titular e presidente
do Conselho;
IX – Administrar os recursos do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social-FMHIS, em consonância com as deliberações do Conselho Gestor do Fundo;
X– inserção, obedecendo às limitações legais e territoriais, das ocupações
e loteamentos irregulares no planejamento da cidade;
XI– elaboração e instituição de programas de melhoria habitacional e
urbanização dos espaços urbanos degradáveis, respeitada a situação sócioeconômica da
população;
XII - promoção e estímulo de programas de regularização fundiária, bem
como, dos de parcerias com órgãos federais, estaduais e iniciativa privada para a produção de
lotes urbanizados e novas moradias, em especial, as de interesse social;
XIII – estudo para viabilização da relocação de moradias situadas em
locais impróprios e de risco, recuperando o meio ambiente;
XIV - coordenar a manutenção e o aperfeiçoamento do sistema de
georreferenciamento da base cartográfica do Município
XV – Viabilizar em parceria com o Conselho da Cidade, a realização da
Conferência Municipal da Cidade de Oriximiná;
XVI– executar outras atividades referentes ao desenvolvimento urbano
que lhe forem cometidas.
Art. 4º. A Coordenadoria de Habitação tem as seguintes atribuições:
I – implementar a Política Municipal de Habitação de Interesse Social,
visando atender a melhoria de qualidade de vida da população;
II - implantar e operar o sistema de informações das necessidades de
habitação, mapeando as demandas habitacionais;
III – realizar ações de acompanhamento social, visando identificar e
atender as necessidades das comunidades por habitação;
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IV - desenvolver ações voltadas para a implantação, implementação e
revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, visando o acesso da
população de menor renda à habitação, incorporando na prática a função social da cidade e da
propriedade urbana.
V – promover programas de habitação popular em articulação com os
organismos municipais, estaduais, federais e internacionais, públicos ou privados, visando obter
recursos financeiros e tecnológicos para o desenvolvimento urbano de programas habitacionais,
no âmbito do município;
VI – estimular a pesquisa de formas alternativas de construção,
possibilitando a redução de custos;
VII – estabelecer, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor do
Município de Oriximiná, programas destinados a facilitar o acesso à população de baixa renda
à habitação, bem como a melhoria da moradia e das condições de habitabilidade como elemento
essencial no atendimento do Princípio da Função Social da Propriedade.
VIII – Estimular a iniciativa privada a contribuir para promover a melhoria
das condições habitacionais e aumentar a oferta de moradias adequadas e compatíveis com
capacidade econômica da população;
IX – articular a regularização e a titulação das áreas ocupadas pela
população de baixa renda, passíveis de implantação de programas habitacionais;
X – atuar como Órgão executor do Sistema Municipal de Habitação de
Interesse Social – SMHIS;
XI – elaborar metodologia do cadastro socioeconômico dos moradores dos
loteamentos clandestinos, irregulares, ocupações e áreas de risco.
Art. 5º. A Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade tem as seguintes
atribuições:
I – implantar e implementar as medidas da Política Nacional de Transito e
do Programa Nacional de Transito;
II - elaborar, implementar e revisar o Plano Municipal de Transito e
Mobilidade, de acordo com as diretrizes nacionais e o Plano Diretor Municipal Participativo,
lei 6.924 de 06 de outubro de 2006.
III- desenvolver ações voltadas para mobilidade urbana, expedindo
normas referentes ao planejamento, elaboração de projetos, regulamentação, operação do
transito de veículos, pedestres e ciclistas, e a promoção do desenvolvimento da circulação e da
segurança da população;
IV– implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e
os equipamentos de controle viário;
V – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito
e suas causas;
VI - estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito, as
diretrizes para o policiamento ostensivo do trânsito;
VII – executar fiscalização do trânsito, atuar e aplicar as penalidades e
medidas administrativas cabíveis;
VIII - promover e participar de projetos e programas de educação e
segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Trânsito;
IX– vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para circulação;
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X- acompanhar as perícias técnicas realizadas para avaliação das
condições de ocorrência de acidentes de trânsito e ultimar as providências para restabelecer a
normalidade do trânsito para restabelecer a normalidade do trânsito nos locais;
XI– ampliação, melhoria e manutenção permanente do sistema de
comunicação visual de informação, orientação e sinalização nas vias, acompanhando os
avanços tecnológicos;
XII- estabelecimento de medidas que levem ao disciplinamento do
tráfego, em especial dos pontos de carga e descarga, de entrada e saída de colégios e dos
estacionamentos irregulares;
Art. 6º. A Coordenadoria de Saneamento tem as seguintes atribuições:
I– implantar e implementar as ações de saneamento básico no município,
de acordo com a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, da Política Nacional de Saneamento
básico.
II– elaborar, implementar e revisar o Plano Municipal de Saneamento
Básico, de acordo com as diretrizes nacionais.
Art. 7º. A Coordenadoria de Planejamento Urbano e Ordenamento
Territorial (Regularização Fundiária) tem as seguintes atribuições:
I – implantar e implementar ações do Planejamento e Ordenamento
Territorial, de acordo com as diretrizes nacionais e o Plano Diretor Municipal Participativo, lei
6.924 de 06 de outubro de 2006.
II– elaborar, implementar e revisar o Plano Municipal de Planejamento e
Ordenamento Territorial, de acordo com as diretrizes nacionais e o Plano Diretor Municipal
Participativo, lei 6.924 de 06 de outubro de 2006.
III – propor e efetivar a Política de Regularização Fundiária nas áreas
públicas e privadas no território municipal;
IV - promover todos os atos necessários à regularização fundiária e
urbanística de núcleos habitacionais, com processo definitivo para a regularização, loteamento
irregulares, clandestinos, ocupações e áreas de risco.
V – realizar levantamentos topográficos, planialtimétricos e cadastrais, por
meio de seu corpo de servidores ou mediante contratação dos serviços técnico-profissionais a
que se refere o inciso II do artigo 6º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993;
VI – indicar todas as benfeitorias necessárias ou essenciais á
regularização;
VII – decidir em nome da municipalidade todos os procedimentos que
estejam sob a sua jurisdição administrativa, sobretudo para fins registrários e notoriais;
VIII - expedir ordens de regularização;
IX – colaborar com outros órgãos municipais, estaduais e federais na busca
da melhor solução para os problemas fundiários;
X - articular junto aos órgãos estaduais e federais visando promover o
Planejamento e Ordenamento Territorial do Município, no que se refere à regularização
fundiária de áreas destinadas a implantação de projetos e programa habitacionais, dentro e fora
dos limites da gleba patrimonial do município;
Art. 8º. Fica extinta a Secretaria Municipal de Obras e Terras Patrimoniais.
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Parágrafo Único. Em decorrência do disposto no caput desde artigo,
devem ser revogadas, por meio de lei específica, a alínea “i” do item 4.2 do inciso IV do art.
10, o inciso 12 do art. 13 e o art. 40, da Lei Municipal nº 7.465/2011.
Art. 9º. Fica modificada a nomenclatura da Secretaria Municipal de
Transporte, Saneamento, Serviços e Urbanismo, que se chamará Secretaria Municipal de
Transporte, Obras e Serviços.
Parágrafo Único. A modificação de que trata este artigo, implicará na
alteração da redação da alínea “d” do item 4.2 do inciso IV do art. 10, inciso VII do art. 13, e
art. 35 da Lei Municipal nº 7.465/2011.
Art. 10. Ficam transferidos:
I – da Secretaria Municipal de Transporte, Saneamento, Serviços e
Urbanismo para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, os cargos:
a) Diretoria de Saneamento;
b) Coordenadoria de Trânsito
II – da Secretaria Municipal de Obras e Terras Patrimoniais, para a
Secretaria de Transporte, Obras e Serviços, os cargos:
a) Diretoria de Obras;
b) Diretoria de Urbanismo;
c) Diretoria de Terras
III – da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social para a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:
a) o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS;
b) o Conselho Gestor do FMHIS.
Parágrafo Único. Os cargos previstos nos incisos I e II deste artigo
constarão dos anexos que fazem parte da Lei nº 7.465/2011 – Lei da Estrutura Administrativa,
relacionados como cargos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de
Transporte, Obras e Serviços.
Art. 11. Fica o Executivo autorizado a criar dotações orçamentárias na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, constantes dos Orçamentos Gerais do
Município, a partir do exercício financeiro de 2014.
Art. 12. Tendo em vista as modificações operadas por esta Lei, o
Executivo deverá tomar providências no sentido de:
I – Reorganizar a estrutura administrativa do município, alterando, no que
couber, a Lei nº 7.465/2011 e seus anexos;
II - Alterar a Lei nº 7.136/2008 que cria o Fundo e o Conselho Municipal
de Habitação de Interesse Social.
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Art. 13. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, 16 de dezembro de 2013.

ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício
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LEI Nº 8.418,

DE

16

DE

ABRIL

DE

2014.

Reestrutura a COORDENADORIA MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL – COMDEC DO MUNICÍPIO DE
ORIXIMINÁ, altera a denominação do Conselho
Municipal de Defesa Civil; define a estrutura da
COMPDEC, e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu, o Prefeito do Município de Oriximiná,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica reestruturada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil que,
de ora em diante, passa a ser designada por Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil - COMPDEC do Município de Oriximiná/PA, diretamente subordinada a Secretaria de
Integração Municipal, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as ações de
proteção e defesa civil, nos períodos de normalidade e anormalidade, conforme os termos da Lei
Federal nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012 e LEI Nº 12.340, DE 1º DE DEZEMBRO DE
2010 (Conversão da Medida Provisória nº 494, 2 de julho de 2010), e demais atos normativos
pertinentes.
Art. 2º. Compete a COMPDEC o planejamento, o desenvolvimento, o
acompanhamento, a execução e a fiscalização de medidas permanentes, preventivas, de socorro,
assistenciais e recuperativas destinadas a evitar consequências danosas de eventos desastrosos
previsíveis e imprevisíveis, minimizar seus efeitos, e restabelecer o bem estar social, notadamente
quando relacionados com as áreas declaradas de risco ou de preservação permanente, entre outras
conforme a seguir especificadas:
I – executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC em
âmbito local;
II – coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, no
âmbito local em articulação com a União e os Estados;
III – incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento
municipal;
IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
V – promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas
ocupações nessas áreas;
VI – propor ao Chefe do Executivo declarar situação de emergência e estado
de calamidade pública;
VII – vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a
intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações
vulneráveis;
VIII – organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à
população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;
IX – manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrências de
eventos extremos, bem como protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em
circunstância de desastres;

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
Cont. da Lei n° 8.418/14 que Reestrutura a COMDEC

fl.2

X – mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de
desastres;
XI – realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de
contingência de Proteção e Defesa Civil;
XII – promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em
situação de desastre;
XIII – proceder a avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por
desastres;
XIV – manter a União e o Estado informados sobre ocorrência de desastres e
as atividades de proteção civil no município;
XV – estimular a participação de entidades privadas, associações de
voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classes e
comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para
atuação conjunta com as comunidades apoiadas, conforme disciplinado na Lei Federal nº. 9.608,
de 18 de fevereiro de 1998;
XVI – prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por
desastres;
XVII – desenvolver no âmbito do município a cultura nacional de prevenção
de desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastres
no País;
XVIII – estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou
minimizar a ocorrência de desastres;
XIX – estimular a organização do setor produtivo e a reestruturação das áreas
atingidas por desastres;
XX – estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em
escolas e hospitais situados em áreas de risco;
XXI – oferecer capacitação de recursos humanos para ações de proteção e
defesa civil;
XXII – fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações
e monitoramento de desastres;
XXIII – elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrências de
deslizamentos e grande impacto de inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos;
XXIV - analisar e recomendar a inclusão de áreas de riscos no plano diretor
estabelecido pelo § 1º do art. 182 da Constituição;
XXV - elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e instruir
órgãos municipais de defesa civil de acordo com procedimentos estabelecidos pelo Órgão Central
do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC;
XXVI – elaborar plano de implantação de obras e serviços para a redução de
risco de desastre;
XXVII – articular-se com as Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC,
ou órgãos correspondentes, e participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo - PAM, em acordo
com o princípio de auxílio mútuo entre os Municípios.
XXVIII - criar mecanismo de controle e fiscalização para evitar a edificação
em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos, e
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XXVIV – elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo
diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo e para
aproveitamento de agregados para a construção civil.
Art. 3º. Compete ainda a COMPDEC, quando necessário ao cumprimento do
estabelecido no artigo anterior, auxiliar os respectivos órgãos municipais, estaduais e federais
para:
I – fazer cessar as atividades que violem as normas de proteção e defesa civil,
saúde, higiene, segurança pública, sossego e outras de interesse da coletividade;
II – fazer cumprir as determinações emanadas do poder público;
III – zelar pela segurança e integridade dos servidores municipais no
exercício de suas funções;
IV – proteger o meio ambiente;
V – prestar orientação e auxílio ao turista e à comunidade local;
Art. 4º. A COMPDEC deverá instituir e organizar em todos os Bairros e
Comunidades Rurais os NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL –
NUPDEC, no sentido de desenvolver um processo de orientação permanente junto à população
para a prevenção e minimização de riscos e desastres nas áreas de maior vulnerabilidade do
município.
Art. 5º. Para as finalidades desta Lei denomina-se:
I - Proteção e Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro,
assistencial e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da
população e restabelecer a normalidade e o bem-estar social quando da ocorrência desses eventos
sociais.
II - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC abrange as ações
de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil.
III - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e
consequentes prejuízos econômicos e sociais;
IV - Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo poder público
de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada,
inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes, ou quando um fenômeno anormal e
adverso afetar gravemente a população com uma ou mais das seguintes consequências:
 ameaça à existência e/ou à integridade da população - elevado número de
mortos, feridos e/ou doentes;
 paralisação dos serviços públicos essenciais - luz, água, telefone,
transporte, entre outros;
 destruição de casas, hospitais;
 falta de alimentos e/ou medicamentos;
 paralisação das atividades econômicas - tanto no setor primário como
secundário e terciário.
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V - Resiliência: é uma abordagem teórica e um conceito extraído da física e
muito usado pela engenharia e que representa a capacidade de superar o distúrbio imposto por um
fenômeno externo e inalterado. Do Houaiss – Dicionário da Língua Portuguesa- é a propriedade
de retornar à forma original após ter sido submetido a uma deformação ou capacidade de se
recobrar ou de se readaptar à má sorte, às mudanças (do latim resilientiae, part. pres. pl. neut. de
resiliere, “recusar vivamente”). Aplicado a vida humana e animal, representa a capacidade de
resistência a condições duríssimas e persistentes e, dessa forma, diz respeito à capacidade de
pessoas, grupos ou comunidades não só de resistir às adversidades, mas de utilizá-las em seus
processos de desenvolvimento pessoal e crescimento social.
VI - Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder público de
situação anormal, provocada por desastre, causando danos superáveis pela comunidade afetada.
VII - Situação financeira: reconhecimento legal pelo poder público de
situação anormal, provocada por desastre, causando danos superáveis pela comunidade afetada.
Art. 6º. A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres
municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer
subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à proteção e defesa civil.
Art. 7º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC
constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC.
Art. 8º. É atribuição da COMPDEC integrar-se às políticas de ordenamento
territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de
recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.
Art. 9º. A COMPDEC fica incluída como Órgão Vinculado à ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DOMUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.
Art. 10. A COMPDEC compor-se-á de:
I - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
II - Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMUPDEC
III - Secretaria Técnica de Apoio Administrativo e Comunicação.
IV - Setor Técnico de Planejamento, Engenharia, Projetos e Fiscalização.
V - Setor de Operações, Reconstrução, Socorro e Minimização de Desastres.
Art. 11. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar cargos
em comissão, de livre nomeação e exoneração, que serão integrados à estrutura administrativa do
Município, lotados na Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC,
vinculada à Secretaria de Integração Municipal, com as seguintes nomenclaturas:
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Coordenador Municipal Executivo de Proteção e Defesa Civil;
Chefe do Setor Técnico de Planejamento, Projeto, Engenharia e
Fiscalização;
Chefe do Setor Operativo de Socorro, Emergência e Reconstrução.
Agente Técnico de Secretária e de Apoio Logístico e Comunicação

Parágrafo Único: O Coordenador Municipal Executivo e os dirigentes dos
Setores da Coordenadoria – COMPDEC, relacionados no caput deste artigo serão designados
mediante Decreto pelo Chefe do Executivo Municipal, competindo-lhes organizar as atividades de
proteção e defesa civil no município.
Art. 12. Serão criados ainda os cargos abaixo relacionadas para compor o
Quadro Funcional da COMPDEC, com dedicação exclusiva, que serão preenchidos através de
Concurso Público específico, de acordo com as disponibilidades de recursos do Município, após a
aprovação desta Lei, a saber:
Técnico de Proteção e Defesa Civil - Nível Superior;
Técnico de Proteção e Defesa Civil - Nível Médio;
Agente de Proteção e Defesa Civil – Nível Fundamental.
Agente de Secretária de Apoio Logístico e Comunicação;
Parágrafo Único. Até que sejam organizadas as funções técnicas e
administrativas da COMPDEC, o Gestor Municipal, ouvida a Secretaria de Administração, poderá
disponibilizar servidores concursados de outras secretárias, que preencham o perfil mínimo para as
funções de proteção e defesa civil.
Art. 13. Os Cargos e Funções mencionados nos artigos 11 e 12 serão criados
por lei especifica, com atribuições exclusivas do Órgão Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Art. 14. Compete ao Coordenador da COMPDEC coordenar, organizar e
executar as atividades de proteção e defesa civil no âmbito do município, e Gestão do Sistema
Municipal de Proteção e Defesa Civil - SIMPDEC, além de outras tarefas definidas por lei ou
regulamento.
Art. 15. O Coordenador Municipal Executivo da COMPDEC, além de suas
atribuições, deverá atuar como Gestor do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil –
SIMPDEC que será considerada prestação de serviço público relevante sem fazer jus a qualquer
espécie de gratificação ou remuneração adicional.
Art. 16. Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se agentes de proteção e
defesa civil, conforme especificado no Art. 18 da Lei Federal nº 12.608/2012:
I - os agentes políticos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios responsáveis pela direção superior dos órgãos do SINPDEC;
II - os agentes públicos responsáveis pela coordenação e direção de órgãos ou
entidades públicas prestadores dos serviços de proteção e defesa civil;

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
Cont. da Lei n° 8.418/14 que Reestrutura a COMDEC

fl.6

III - os agentes públicos detentores de cargo, emprego ou função pública,
civis ou militares, com atribuições relativas à prestação ou execução dos serviços de proteção e
defesa civil; e
IV - os agentes voluntários, vinculados a entidades privadas ou prestadores de
serviços voluntários que exercem, em caráter suplementar, serviços relacionados à proteção e
defesa civil.
§1º. Os órgãos do SINPDEC adotarão, no âmbito de suas competências, as
medidas pertinentes para assegurar a profissionalização e a qualificação, em caráter permanente,
dos agentes públicos referidos no inciso III.
§ 2º. Os agentes de Proteção e Defesa Civil estão obrigados ao exercício do
Poder de Polícia em toda sua amplitude (e limites) desde que o façam objetivando o zelo da saúde
e segurança da população, prevenindo e evitando a ocorrência de acidentes que possam por em
risco o patrimônio e a integridade física dos demais cidadãos.
§ 3º. Os agentes de Proteção e Defesa Civil deverão exercer suas atividades
observando os três os atributos relativos ao poder de polícia: discricionariedade, auto
executoriedade e coercibilidade;
§ 4º. O ato lesivo do agente pode revestir ao mesmo tempo aspecto civil,
administrativo e criminal, como é comum nos atropelamentos ocasionados por veículos da
Administração. Em tais infrações, o servidor público responsável pelo desastre sujeita-se a ação
penal e ação civil regressiva da Administração para haver a indenização paga à vítima, nos termos,
já assinalados, do art. 37, § 6º, da CF, e ao processo interno da Administração, para fins
disciplinares”.
Art. 17. O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil do Município
será elaborado pela COMPDEC, no prazo de 1 (um) ano, sendo submetido a avaliação e prestação
de contas anual, por meio de audiência pública, com ampla divulgação.
Art. 18. Os Técnicos e Agentes de Proteção e Defesa Civil ao verificar a
existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, elaborará relatório técnico
e fotográfico que servirão de base para o Gestor Municipal adotar as providências para redução do
risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando
necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.
§ 1º. A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância
dos seguintes procedimentos:
I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que
demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e
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II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo
técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público
para assegurar seu direito à moradia.
§ 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas
que impeçam a reocupação da área.
§ 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados,
quando necessário, e cadastrados pela Ação Social do Município para garantia de atendimento
habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de
interesse social.
Art. 19. É vedada a concessão de licença ou alvará de construção em áreas de
risco indicadas como não edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada e no
Mapeamento de Riscos elaborado por Técnicos da COMPDEC.
Parágrafo Único. Para efeito de conhecimento público deve ser dada
publicidade e em todas as áreas não edificáveis, classificadas como Área de Risco, que serão
sinalizadas com placa padronizada pela COMPDEC, indicando: “PROIBIDO CONSTRUIR OU
EDIFICAR NESTA ÁREA”.
Art. 20. Poderão constar dos currículos escolares nos estabelecimentos
municipais de ensino, noções gerais sobre procedimentos de Proteção e Defesa Civil.
Art. 21. Fica criado o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil –
COMUPDEC, que será composto por 07 (sete) membros titulares e 07 (sete) membros suplentes,
na seguinte forma:
1. Prefeito Municipal
2. Coordenador da COMPDEC;
3. Representante da Secretaria de Integração Municipal;
4. Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
5. Representante da Associação dos Bairros da Cidade de Oriximiná;
6. Representante da Associação dos Produtores Rurais;
7. Representante da Câmara de Vereadores.
Parágrafo Único. Os representantes dos órgãos públicos e das entidades
civis serão por eles indicados e nomeados pelo Prefeito Municipal.
Art. 22. O Conselho Municipal será presidido pelo Prefeito Municipal,
enquanto a vice-presidência será exercida pelo Coordenador da COMPDEC.
Art. 23. Os servidores públicos, eventualmente designados para colaborar nas
ações emergenciais, exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não
farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.
Parágrafo Único. A colaboração referida neste artigo será considerada
prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.
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Art. 24. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil –
COMPDEC, ficará vinculada para fins orçamentários à Secretaria de Integração Municipal como
Unidade Gestora de Orçamento (UG), com dotações específicas para a execução das suas
finalidades, conforme o disposto nesta Lei.
Parágrafo Único. Serão incluídos nas épocas próprias no PPA e na LOA
recursos específicos e contábeis cabíveis.
Art. 25. A Gestão da Unidade Gestora é de competência do Titular da
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Município de Oriximiná – COMPDEC.
Art. 26. O Titular da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil – COMPDEC, tem como atribuições:
I - Inscrever a COMPDEC no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, visando
obter CNPJ próprio, vinculado ao CNPJ do Município, bem como realizar qualquer trâmite
burocrático para a implantação e funcionamento da COMPDEC;
II - Abrir a Conta de Relacionamento junto ao Banco do Brasil S.A, onde
será assinado um Contrato para operação do Cartão de Pagamento de Defesa Civil – CPDC.
III – Ordenar empenhos e autorizar pagamento de despesas nos termos dos
arts. 58 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64.
IV – Gerir os gastos com o Cartão de Pagamento de Defesa Civil – CPDC;
V – Prestar contas junto ao Ministério de Integração Nacional, na forma e
prazos da legislação e demais normas em vigor, fazendo a juntada de todos os documentos
comprobatórios de receitas, despesas e outros, inclusive fotos, relatórios, etc, bem como, a todo
órgão de fiscalização, respondendo judicial e extrajudicialmente pela verba utilizada.
VI – Exercer outros encargos da sua alçada.
Art. 27. A Unidade Gestora de Orçamento – UG - PREFEITURA fará uso
do Cartão de Pagamento de Proteção e Defesa Civil - CPDC, desenvolvido em parceria com o
Banco do Brasil S.A e Controladoria Geral da União (CGU), que tem como objetivo dar mais
agilidade, celeridade e transparência aos gastos de recursos liberados pela União para ações de
socorro, assistência às vitimas e restabelecimento de serviços essenciais.
Art. 28. O Cartão de Pagamento de Defesa Civil deve ser usado
exclusivamente em situações de emergência ou Estado de Calamidade Pública reconhecidos pela
Secretaria Nacional de Defesa Civil, no caso de pagamento de despesas com ações de socorro,
assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em conformidade com as normas
definidas no Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010,
Art. 29. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
regulamentar, mediante Decreto, as atribuições e competência da Unidade Gestora UGPREFEITURA aqui instituída, e proceder às alterações que achar necessário na estrutura
administrativa da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, prevista no art. 10 desta
Lei.
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Art. 30. A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal,
no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.
Art. 31. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão cobertas com
recursos previstos no orçamento geral do Município, suplementados se necessário.
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 6.432 de 23 de maio de 2002, e suas
alterações posteriores, resultando na extinção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC e dos órgãos que a compunham.
Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, 16 de abril de 2014.

ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício
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LEI Nº 9. 031, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2016.

Altera a Estrutura Administrativa Organizacional
da Prefeitura Municipal de Oriximiná, instituída
pela Lei nº 7.645/2011 e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara de Vereadores de Oriximiná estatui e Eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Estrutura Administrativa Organizacional da Prefeitura
Municipal de Oriximiná, instituída pela Lei nº 7.645, de 29 de dezembro de 2011, fica alterada
de conformidade com os termos desta Lei.
Art. 2º As alterações previstas no artigo anterior, dar-se-ão da seguinte
forma:
I – a atual Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV fica transformada
na Diretoria de Protocolo, Arquivo e Atos Oficiais, que será vinculada à Secretaria Municipal
de Administração;
II - a atual Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial, fica
denominada de Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, e compete à esta,
as funções inicialmente inerentes à Segurança Patrimonial, e mais:
a) Propor e conduzir a política de defesa social do Município, com ênfase
na prevenção da violência e realização de programas sociais;
b) Assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais na ação
coordenadora das ações de defesa social do Município;
c) Promover a cooperação entre as instâncias federal e estadual,
articulando –se com os demais órgãos da Administração e com a sociedade, visando otimizar
as ações na área de segurança pública e social de interesse do Município;
d) Promover a gestão dos mecanismos de proteção do patrimônio público
municipal e de seus usuários, com aplicação de tecnologia avançada;
e) Implementar, em conjunto com os demais órgãos envolvidos, o Plano
Municipal de Segurança;
f) Atuar, na política de prevenção e combate às drogas, através de agentes
multiplicadores, na orientação escolar, na elaboração de estatísticas e sugestões pertinentes,
tudo em conformidade com as disposições da Legislação Federal;
g) Promover a vigilância dos logradouros públicos, através de centrais de
vídeo monitoramento e demais tecnologias avançadas;
h) Promover a vigilância dos bens culturais e das áreas de preservação do
patrimônio natural do Município, na defesa dos mananciais, da fauna, da flora e meio ambiente
em geral;
i) Exercer ação preventiva de defesa social em eventos realizados sob a
responsabilidade de agentes públicos municipais;
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j) Colaborar com a fiscalização municipal, na aplicação da legislação
referente ao exercício do poder de polícia administrativa do Município;
k) Promover a fiscalização das vias públicas, oferecendo o necessário
suporte às demais secretarias municipais;
l) Acompanhar os órgãos institucionais de segurança em atividades
operacionais de rotina ou emergenciais realizadas dentro dos limites do Município;
m) Promover cursos, oficinas, seminários e encontros com vistas à
formação e capacitação de pessoas para serem agentes promotores e divulgadores de assuntos
inerentes à defesa civil do Município;
n) Instalação de câmara de monitoramento em todo os pontos da cidade;
o) Tentar buscar uma parceria dos comerciantes da cidade para
colaboração da aquisição de câmara de monitoramento;
p) Atuar, em parceria com os demais órgãos e entidades, no combate e
prevenção à exploração sexual de menores e adolescentes;
q) Trabalhar em conjunto com as Polícias Civil e Militar;
r) Atualizar, treinar e desenvolver a Guarda Municipal.
III - a atual Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços –
SEMTRAN fica transformada na Diretoria de Transporte, Obras e Serviços, que será vinculada
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB;
§ 1º À Secretaria Municipal de Administração, além das suas
competências especificas, caberá também:
I – a recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito, inclusive
aquela originada no Legislativo Municipal, e transmissão e controle das ordens dele emanadas;
II – protocolar os requerimentos petições, representações e os demais documentos
endereçados ao prefeito e secretários municipais sobre assuntos de interesse dos servidores ou de
qualquer cidadão da comunidade;
III – expedir os títulos de Concessão de Direito Real de Superfície e 2ª Via de
Título de Aforamento e outros documentos que se refiram ao processo de ocupação das terras
pertencentes à Gleba Patrimonial do Município;

IV – responder no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os pedidos de informações
apresentados de forma regular ao Prefeito ou aos Secretários Municipais, sobre assuntos que digam
respeito à Administração Municipal;
V – controlar a elaboração e numeração de Leis, Decretos, Portarias, Ofícios e
Memorandos, conforme autorização do Prefeito ou de qualquer de seus assessores ou Secretários;
VI – manter sob sua guarda o livro de “Termo de Posse” dos Prefeitos Municipais,
bem como os demais documentos que se relacionem com a investidura no mandato de cada um deles;
VII – controlar e manter atualizado o processamento de afixação dos documentos
que precisem ser divulgados no átrio da Prefeitura para fins de conhecimento público;
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§ 2º À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB,
além das suas competências originais caberá, ainda:
I - examinar e elaborar parecer em todos os processos referentes a obras,
observando a legislação vigente;
II – coordenar, supervisionar e controlar todas as obras realizadas no
Município, observando as normas sobre edificação, loteamento, saneamento e posturas
municipais;
III – coordenar, planejar e controlar as atividades de construção,
conservação ou demolição de prédios públicos;
IV – providenciar a execução, desenhos, projetos, mapas e plantas
necessárias às obras públicas;
V – coordenar a fiscalização das obras executadas diretamente pela
administração ou sob o regime de empreitada;
VI – dar cumprimento às normas previstas no Código de Posturas do
Município com referência ao controle e fiscalização das obras realizadas na cidade;
VII - tratar de assuntos relacionados ao uso de maquinários e equipamentos
rodoviários a prestação de serviços de limpeza, iluminação, conservação de prédios municipais,
das estradas vicinais e dos logradouros públicos;
VII – coordenar, planejar e controlar os serviços dos cemitérios, limpeza
de suas dependências, registro atualizado de sepulturas, bem como a fiscalização de exumações,
mediante a verificação de certidões de óbito, guias e pagamentos de taxas, manutenção do
alinhamento e numeração de quadras e sepulturas;
VIII - construir, ampliar, conservar e pavimentar as estradas vicinais e vias
urbanas;
IX - cumprir e fazer cumprir o Código de Posturas do Município no que
concerne a conservação e manutenção das vias públicas, principalmente quanto à higiene e a
ocupação dos espaços urbanos;
X – administrar o uso e promover a conservação e manutenção da frota
rodoviária da Prefeitura;
XI - fiscalizar os serviços públicos ou de utilidade pública, concedidos ou
permitidos pelo município;
XII – realizar os serviços de construção e conservação de pontes nas
estradas vicinais do Município;
XIII – gerenciar o sistema municipal de transporte, com a utilização de
veículos destinados a execução de serviços de transporte sob a responsabilidade da Prefeitura;
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XIV – desenvolver ações relacionadas ao serviço de abastecimento de água
nos bairros da periferia da cidade, com a manutenção e ampliação dos microssistemas
administrados pela Prefeitura;
XV – dar cumprimento às normas previstas no Código de Postura do
Município no que se refere à ocupação, limpeza, conservação e manutenção das vias e
logradouros públicos;
XVI – apoiar o serviço de construção e distribuição de pedras sanitárias e
tanques para depósitos de água, e outras ações de saneamento junto às comunidades da periferia
da cidade e zona rural do município, em parceria com a unidade de saneamento da SESPA.
Art. 3º Em decorrência da aplicação dos termos do art. 2º desta Lei ficam
extintas, a partir de 1 de janeiro de 2017:
I – a Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV;
II – a Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços–SEMTRAN;
Parágrafo Único. Os cargos de Secretários Municipais, correspondentes
às Secretarias mencionadas no “caput” deste artigo, ficam transformados em Diretorias de
Departamentos, sob o código DAS – 04.
Art. 4º Fica criada a Secretaria Municipal do Esporte – SEMESP, que terá
a seguinte estrutura administrativa:
I – Diretoria de Esportes e Lazer:
a)
b)
c)

Divisão de Esporte Amador;
Divisão de Esporte Social;
Divisão de Lazer.

Parágrafo Único. São competências da Secretaria Municipal de Esportes:
I – promover a manutenção dos estabelecimentos esportivos e de lazer,
bem como exercer sua coordenação e controle, proporcionando-lhes os recursos técnicos e
administrativos indispensáveis à boa execução das atividades neles desenvolvidas;
II – promover os meios de recreação sadia e construtiva à comunidade;
III – estimular e apoiar as práticas esportivas da comunidade, por meio da
organização de certames e competições de esporte amador nas diversas modalidades e outras
formas de lazer;
IV – desenvolver projetos que visem à construção, reformas e manutenção
dos locais destinados à prática de atividades esportivas e recreativas;
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V – administrar as praças de esportes, ginásios e outros espaços públicos
destinados às práticas esportivas construídos com recursos do município e/ou sob sua
responsabilidade, especialmente quanto ao Estádio Municipal, Ginásio Poliesportivo e Quadras
Comunitárias;
VI – promover eventos esportivos que contemple a população urbana, rural
e comunidade escolar;
VII – apoiar a Liga Esportiva de Oriximiná e os clubes a ela filiados, na
realização de eventos que façam parte do seu calendário oficial;
VIII – elaborar e atualizar o registro das entidades esportivas e centros
comunitários de atividades esportivas e de lazer no município;
IX – promover e apoiar programas e projetos esportivos e de lazer, em
todas as modalidades relacionadas com o esporte amador;
X – incentivar e apoiar os atletas locais, principalmente por ocasião de suas
participações em competições fora do município.
Art. 5º Para atender ao disposto no art. 4º desta Lei, o Departamento de
Desporto e Lazer, desvincula-se da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Turismo e
Lazer, passando a integrar a Secretaria Municipal do Esporte – SEMESP.
Parágrafo Único. Considerando os termos do “caput” deste artigo, a
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer passa a denominar-se Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT.
Art. 6º Ficam criados, no quadro de Provimento em Comissão da
Prefeitura Municipal de Oriximiná, os seguintes cargos:
I – Cargos vinculados à Secretaria Municipal de Esportes:
a) – (01) um cargo de Secretário Municipal – Código DAS-06;
b) – (01) um cargo de Diretoria – Código – DAS-04;
c) – (03) três cargos de Chefe de Divisão – Código;
II – Cargo vinculado ao Gabinete do Prefeito:
a) – (01) cargo de Chefe de Gabinete – Código DAS – 04
Parágrafo Único. Compete ao Chefe de Gabinete, entre outras, as
seguintes atribuições:
I – agendar e controlar as audiências dos Secretários Municipais e equivalentes
com o Prefeito Municipal;
II – organizar a agenda de audiências, entrevistas e reuniões do Prefeito;
III - executar as atividades políticas e governamentais e promover o bom
relacionamento do Prefeito com as autoridades constituídas e lideranças políticas e comunitárias em
geral;
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IV - dirigir, orientar e controlar as atividades vinculadas ao Gabinete pessoal do
Prefeito;
V - realizar, com auxílio da Assessoria Jurídica e da Assessoria Especial de
Governo, estudos, avaliações e análises preliminares de assuntos encaminhados ao Prefeito;
VI - promover o atendimento às atividades político-sociais do Prefeito, bem como
coordenar a sua pauta de trabalho, assistindo-o em seus despachos;
VII - receber e organizar a agenda de convites oficiais endereçados ao Prefeito;
VIII - organizar e coordenar o ingresso de visitantes ou pessoas da própria
administração ao Gabinete do Prefeito.

Art. 7º Em cumprimento ao disposto nesta Lei caberá ao Chefe do Poder
Executivo Municipal tomar providências no sentido de:
I - prover a Secretaria Municipal de Esportes – SEMESP e o Gabinete do
Prefeito, com os cargos de provimento efetivo e provimento em comissão, bem como, de bens
e serviços necessários ao regular desempenho das suas atribuições;
II – proceder às modificações no Plano Plurianual e no Orçamento do
exercício de 2017, incluindo, se necessário, a abertura de créditos adicionais, remanejamentos,
transposições e transferências, observada a legislação vigente e os limites das dotações globais;
III – reorganizar a estrutura administrativa da Prefeitura, alterando, no que
couber, a Lei nº 7.465/2011 e seus anexos.
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, constante do Orçamento Geral do Município.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, 1 de dezembro de 2016.

LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 9.032,

DE

16

DE

DEZEMBRO

DE

2016.

RENOMEIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE, CRIA SUA NOVA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ADOTA
PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ aprovou e
eu sanciono e publico a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei renomeia a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
cria sua nova estrutura administrativa.
§1º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente passa a denominar-se
“Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração”, órgão da Administração Pública direta
e representante, no Município de Oriximiná, do Sistema Nacional de Meio Ambiente –
SISNAMA, nos termos do art. 6º, caput e inciso VI, da Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto
de 1981, com a finalidade de definir e gerir a política municipal de meio ambiente, tendo em
vista não comprometer as funções sócio-ambientais do Município e proteger os ecossistemas
no espaço territorial municipal, buscando sua conservação e, quando degradadas, sua
recuperação.
§2º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração continuará
adotando a sigla “SEMMA”, estando inserida dentre os Órgãos de Atuação Programática de
Atividades Fim desta Municipalidade.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGÂNICA BÁSICA
Art. 2º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração
(SEMMA), contará com a seguinte estrutura básica, em conformidade com o ANEXO I, desta
lei:
I - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Mineração;
II – Assessoria Jurídica
III - Departamento de Gestão, Fiscalização e Licenciamento Ambiental:
a) Divisão de Licenciamento Ambiental e Fiscalização Ambiental;
b) Divisão de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário;
c) Divisão de Projetos, Orçamento e Planejamento Estratégico.
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CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA
Art. 3º São competências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Mineração (SEMMA):
I – formular e executar políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental
e de mineração para o Município;
II - coordenar e gerenciar as atividades de meio ambiente e mineração;
III - coordenar o sistema municipal de unidades de conservação;
IV – atuar no controle, monitoramento e fiscalização ambiental;
V – planejar, coordenar e executar políticas, diretrizes e ações que visem
a proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental do município;
VI – elaborar normas técnicas e legais, visando ao estabelecimento de
padrões de sustentabilidade ambiental;
VII – integrar a política ambiental às políticas setoriais previstas no Plano
Diretor Municipal Participativo do Município;
VIII – elaborar um plano de formação e aperfeiçoamento de recursos
humanos na área ambiental e mineral;
IX – elaborar o zoneamento ecológico-econômico municipal com a
inclusão da atividade mineral;
X – articular as ações ambientais nas perspectivas: regional, estadual e
nacional;
XI – manter intercâmbio e parcerias com órgãos públicos e com
organizações não governamentais, nacionais e internacionais, visando à promoção dos planos,
programas e projetos ambientais locais;
XII – estimular e realizar o desenvolvimento de estudos e pesquisas de
caráter científico, tecnológico, cultural e educativo, objetivando a produção de conhecimento e
a difusão de uma consciência de preservação ambiental;
XIII – garantir a participação da comunidade, no processo de gestão
ambiental, assegurando a representação de todos os segmentos sociais no planejamento da
política ambiental do Município;
XIV – programar, executar e conservar a arborização dos logradouros
públicos e atividades afins;

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
Cont. da Lei nº 9. 032/2016 - que renomeia a SEMMA, Cria sua Nova Estrutura Administrativa

fl.3

XV – autorizar, permitir ou não, conforme cada caso concreto, a
exploração e a realização de serviços e atividades nas áreas verdes do Município, observando
os preceitos das normas federais, estaduais e municipais pertinentes;
XVI – planejar, reformar, implantar e administrar unidades de
conservação, bosques, praças, parques, jardins e demais áreas verdes do Município;
XVII – planejar, organizar, coordenar, executar e realizar o controle e a
avaliação das ações setoriais relativas à utilização de recursos minerais e à gestão e ao
desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio
de bens minerais;
XVIII – fazer o registro, controle e fiscalização das autorizações,
licenciamentos, permissões e concessões para pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de
recursos minerários;
XIX – realizar o controle, o acompanhamento e fiscalização das atividades
de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários;
XX – fazer o registro, controle e fiscalização de substâncias químicas,
agrotóxicas e produtos geneticamente modificados, em conformidade com a legislação em
vigor;
XXI – aplicar as sanções relacionadas ao descumprimento da legislação
ambiental;
XXII – outras ações inerentes às áreas de meio ambiente e mineração.
§ 1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atuará como órgão local,
responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, no âmbito do Sistema Nacional
do Meio Ambiente, nos termos da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do Sistema
Estadual de Meio Ambiente, de conformidade com a Lei Estadual nº 5.887, de 11 de maio de
1995.
§ 2º. As funções previstas neste artigo incidirão sobre as zonas urbana e
rural e de expansão urbana e rural do Município de Oriximiná.
CAPÍTULO IV
DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA
Art. 4º Para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração
possa executar suas competências com eficiência, atuará com os seguintes cargos integrantes
do quadro de provimento efetivo, conforme Anexo II desta Lei:
§1º. Cargos de Nível Superior:
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I – Analista Ambiental na área da Biologia;
II – Analista Ambiental na área da Engenharia Ambiental;
III – Analista Ambiental na área da Engenharia Florestal;
IV – Analista Ambiental na área da Engenharia Civil;
V – Analista Ambiental na área da Química;
VI - Analista Ambiental na área da Geologia;
VII – Analista Ambiental na área da Gestão Ambiental;
VIII- Pedagogo;
IX – Fiscal de Meio Ambiental e Mineração.

§ 2º. Cargo de nível técnico:
I – Técnico Ambiental;
II - Técnico em Mineral.
Art. 5º São considerados cargos novos, os cargos tratados nos parágrafos
1º e 2º, do Art. 4º, desta Lei e que ainda não constam no quadro de provimento efetivo.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Até que seja realizado concurso público para o provimento dos
cargos efetivos e específicos que atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Mineração, a funcionalidade do órgão será viabilizada da seguinte forma:
§ 1º. As atribuições de fiscalização na área de meio ambiente e mineração
serão exercidas por servidor efetivo, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos ou Fiscal de Obras,
que receberão da Administração treinamento específico para esta atuação.
§ 2º. Os demais cargos de Nível Superior poderão ser ocupados por
servidores cedidos por outras Secretarias Municipais, cujas atribuições sejam compatíveis com
o novo cargo.
.
Art. 7º Os servidores das áreas administrativas e de apoio necessários ao
andamento dos trabalhos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração serão cedidos
pela Secretaria Municipal de Administração.
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Art. 8º Os novos cargos criados nesta Lei serão regidos pelo Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Oriximiná e demais legislações pertinentes,
sendo que suas atribuições constam do ANEXO III desta Lei.
Art. 9º Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei serão utilizados
os recursos orçamentários provenientes do Orçamento Municipal.
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de Oriximiná, Gabinete do Prefeito, em 16 de
dezembro de 2016.

LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
Prefeito Municipal
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ANEXO – I
NIVEL DE ATUAÇÃO PROGRAMATICA – ATIVIDADE FIM
ORGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CARGO

CÓDIGO

Quantidade
/VAGAS

Vencimento

01

R$ 5.844,54

01

R$ 4.130,00

PMO - CCDD

01

R$ 1.954,99

PMO – FGCD

03

Salário base, acrescido de
gratificação pelo exercício da
função.

Secretário Municipal de Meio
PMOAmbiente
AGP/SEMMA
(agente politico)
Assessor Jurídico
PMO-CCAJ
Diretor de Departamento
(cargo comissionado)
Chefe de Divisão
(função gratificada)

ANEXO - II
ORGÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
NIVEL SUPERIOR
CARGO EFETIVO

CÓDIGO

Quantidade
/VAGAS

Vencimento

Analista Ambiental da área
de Biologia
Analista Ambiental da área
de Engenharia Ambiental
Analista Ambiental da área
de Engenharia Florestal

PMO/ANBIO

01

R$ 1.987,24

PMO/ANEAMB

01

R$ 1.987,24

PMO/ANEFLO

01

R$ 1.987,24

Analista Ambiental da área
de Engenheira Civil

PMO/ANECIV

01

R$ 1.987,24

Analista Ambiental da área
de Geologia
Analista Ambiental da área
de Química
Analista Ambiental na área
de Gestão Ambiental
Pedagogo

PMO/ANGEO

01

R$ 1.987,24

PMO/ANQUIM

01

R$ 1.654,32

PMO/ANG

01

R$ 1.987,24

PMO/PEDA

01

R$ 1.987,24

PMO/FISMAM

02

R$ 1.987,24

Fiscal de Meio Ambiente e
Mineração
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NIVEL TÉCNICO
CARGO EFETIVO

CÓDIGO

Quantidade
/VAGAS

Vencimento

Técnico em Mineração

PMO/TEC MAN

01

R$ 1.077,70

Técnico Ambiental

PMO/TEC AMB

01

R$ 1.077,70
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ANEXO III
Atividades, atribuições e requisitos para provimento e referência salarial
das categorias funcionais:
I – ANALISTA AMBIENTAL
1.1

Cargo Efetivo: Analista Ambiental da área de Biologia -

Nível Superior
Código: PMO/ANBIO
Síntese das atividades: Atividades de elaboração e execução de planos,
programas, projetos e ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais atividades
vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da
política municipal do meio ambiente, dentro das áreas diretamente ligadas ou correlatas a
Biologia.
Atribuições do Cargo: Elaborar o planejamento organizacional e
estratégico afetos à execução das políticas municipais de meio ambiente; executar as políticas
de meio ambiente; executar as políticas municipais de meio ambiente relativas a: a)
normatização, controle, licenciamento e auditoria ambientais; b) monitoramento ambiental; c)
gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos ambientais; d) ordenamento dos recursos
florestais; e) conservação dos ecossistemas e das espécies, incluindo seu manejo e proteção; e
g) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais; auxiliar na execução
de planos, programas, projetos ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais
atividades vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as
diretrizes da política municipal de meio ambiente; emitir pareceres sobre assuntos relativos a
sua área de atuação; elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre suas atividades; executar
atribuições correlatas.
Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: nível superior.
b) Habilitação: curso de graduação de Bacharelado em Biologia
c) Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe.
d) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24.
1.2. Cargo Efetivo: Analista Ambiental da área de Engenharia
Ambiental - Nível Superior
Código: PMO/ANEAM
Síntese das atividades: Atividades de elaboração e execução de planos,
programas, projetos e ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais atividades
vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da
política municipal do meio ambiente, dentro das áreas diretamente ligadas ou correlatas a
Engenharia Ambiental.
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Atribuições do Cargo: Elaborar o planejamento organizacional e
estratégico afetos à execução das políticas municipais de meio ambiente; executar as políticas
de meio ambiente; executar as políticas municipais de meio ambiente relativas a: a)
normatização, controle, licenciamento e auditoria ambientais; b) monitoramento ambiental; c)
gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos ambientais; d) ordenamento dos recursos
florestais; e) conservação dos ecossistemas e das espécies, incluindo seu manejo e proteção; e
g) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais; auxiliar na execução
de planos, programas, projetos ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais
atividades vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as
diretrizes da política municipal de meio ambiente; emitir pareceres sobre assuntos relativos a
sua área de atuação; elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre suas atividades; executar
atribuições correlatas.
Requisitos para provimento:
e) Escolaridade: nível superior.
f) Habilitação: curso de graduação de Bacharelado em Engenharia
Ambiental.
g) Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe.
h) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24.
1.3. Cargo Efetivo: Analista Ambiental da área de Engenharia
Florestal - Nível Superior
Código: PMO/ANEFLO
Síntese das atividades: Atividades de elaboração e execução de planos,
programas, projetos e ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais atividades
vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da
política municipal do meio ambiente, dentro das áreas diretamente ligadas ou correlatas a
Engenharia Florestal.
Atribuições do Cargo: Elaborar o planejamento organizacional e
estratégico afetos à execução das políticas municipais de meio ambiente; executar as políticas
de meio ambiente; executar as políticas municipais de meio ambiente relativas a: a)
normatização, controle, licenciamento e auditoria ambientais; b) monitoramento ambiental; c)
gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos ambientais; d) ordenamento dos recursos
florestais; e) conservação dos ecossistemas e das espécies, incluindo seu manejo e proteção; e
g) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais; auxiliar na execução
de planos, programas, projetos ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais
atividades vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as
diretrizes da política municipal de meio ambiente; emitir pareceres sobre assuntos relativos a
sua área de atuação; elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre suas atividades; executar
atribuições correlatas.
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Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: nível superior.
b) Habilitação: curso de graduação de Bacharelado em Engenharia
Florestal.
c) Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe.
d) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24

1.4. Cargo Efetivo: Analista Ambiental da área de Engenharia Civil Nível Superior
Código: PMO/ANECIV
Síntese das atividades: Atividades de elaboração e execução de planos,
programas, projetos e ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais atividades
vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da
política municipal do meio ambiente, dentro das áreas diretamente ligadas ou correlatas a
Engenharia Civil.
Atribuições do Cargo: Elaborar o planejamento organizacional e
estratégico afetos à execução das políticas municipais de meio ambiente; executar as políticas
de meio ambiente; executar as políticas municipais de meio ambiente relativas a: a)
normatização, controle, licenciamento e auditoria ambientais; b) monitoramento ambiental; c)
gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos ambientais; d) ordenamento dos recursos
florestais; e) conservação dos ecossistemas e das espécies, incluindo seu manejo e proteção; e
g) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais; auxiliar na execução
de planos, programas, projetos ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais
atividades vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as
diretrizes da política municipal de meio ambiente; emitir pareceres sobre assuntos relativos a
sua área de atuação; elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre suas atividades; executar
atribuições correlatas.
Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: nível superior.
b) Habilitação: curso de graduação em Bacharelado em Engenharia
Civil.
c) Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe.
d) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24
1.5. Cargo Efetivo: Analista Ambiental da área de Química - Nível
Superior
Código: PMO/ANQUIM
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Síntese das atividades: Atividades de elaboração e execução de planos,
programas, projetos e ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais atividades
vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da
política municipal do meio ambiente, dentro das áreas diretamente ligadas ou correlatas a
Química.
Atribuições do Cargo: Elaborar o planejamento organizacional e
estratégico afetos à execução das políticas municipais de meio ambiente; executar as políticas
de meio ambiente; executar as políticas municipais de meio ambiente relativas a: a)
normatização, controle, licenciamento e auditoria ambientais; b) monitoramento ambiental; c)
gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos ambientais; d) ordenamento dos recursos
florestais; e) conservação dos ecossistemas e das espécies, incluindo seu manejo e proteção; e
g) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais; auxiliar na execução
de planos, programas, projetos ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais
atividades vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as
diretrizes da política municipal de meio ambiente; emitir pareceres sobre assuntos relativos a
sua área de atuação; elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre suas atividades; executar
atribuições correlatas.
Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: nível superior.
b) Habilitação: curso de graduação de Bacharelado em Química.
c) Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe.
d) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24
1.6. Cargo Efetivo: Analista Ambiental da área de Geologia - Nível
Superior
Código: PMO/ANGEO
Síntese das atividades: Atividades de elaboração e execução de planos,
programas, projetos e ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais atividades
vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da
política municipal do meio ambiente, dentro das áreas diretamente ligadas ou correlatas a
Geologia.
Atribuições: Elaborar estudos relativos às ciências do solo e perícias
envolvendo as ciências geológicas e engenharia de minas; promover estudos de viabilidade
técnica de projetos relacionados com sua especialidade; realizar, quando designado, inspeções
em implantação de serviços no campo da geologia; opinar sobre aquisição de materiais ou
equipamentos de uso no campo da geologia; efetuar levantamentos geológicos, geoquímicos e
geofísicos; participar de estudos que visem ao aproveitamento de recursos minerais do
Município; efetuar perícias e arbitramentos referentes à matéria de sua competência; promover
o reconhecimento das características geológicas do Município, tendo em vista seu estudo
aplicado às vias de rolamentos; emitir pareceres sobre assuntos relativos a sua área de atuação;
elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre suas atividades; executar atribuições correlatas
Cont. da Lei nº 9. 032/2016 - que renomeia a SEMMA, Cria sua Nova Estrutura Administrativa
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Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: nível superior.
b) Habilitação: curso de graduação de Bacharelado em Geologia.
c) Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe.
d) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24
1.6. Cargo Efetivo: Analista Ambiental da área de Gestão Ambiental
- Nível Superior
Código: PMO/ANGES
Cargo Efetivo: Gestor Ambiental - Nível Superior
Síntese das atividades: Atividades de nível superior de grande
complexidade, envolvendo a execução de trabalhos relacionados com estudos e projetos
pertinentes ou correlatos a área de gestão ambiental.
Atribuições: formulação das políticas municipais de meio ambiente e dos
recursos hídricos afetas à: regulação, gestão e ordenamento do uso e acesso aos recursos
ambientais; melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais; estudos e
proposição de instrumentos estratégicos para a implementação das políticas de meio ambiente,
bem como para seu acompanhamento, avaliação e controle; e desenvolvimento de estratégias e
proposição de soluções de integração entre políticas ambientais e setoriais, com base nos
princípios e diretrizes do desenvolvimento sustentável; Elaborar planos, programas, projetos
ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais atividades vinculadas às
competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da política municipal
de meio ambiente; emitir pareceres sobre assuntos relativos a sua área de atuação; elaborar
relatórios estatísticos e de análise sobre suas atividades; executar atribuições correlatas.
Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: nível superior;
b) Habilitação: curso de Gestão Ambiental;
c) Documentos comprobatórios: Diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe.
d) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24.
II – PEDAGOGO
Cargo Efetivo: Pedagogo – Nível Superior

Código: PMO/PED.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
Cont. da Lei nº 9. 032/2016 - que renomeia a SEMMA, Cria sua Nova Estrutura Administrativa

fl.13

Síntese das atividades: Atividades de elaboração e execução de planos,
programas, projetos e ações de educação ambiental no âmbito municipal em conjunto com as
diretrizes da política municipal do meio ambiente.
Atribuições do Cargo: Elaborar o planejamento organizacional e
estratégico afetos a educação ambiental em consonância com as políticas municipais de meio
ambiente; implementar a execução, avaliar e coordenar o projeto político pedagógico de
educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração e integrar com as
escolas de educação infantil, fundamental, médio e profissionalizante rede de ensino; viabilizar
o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de
associações a ela vinculadas; estimular a difusão de tecnologias, informação e educação
ambientais; auxiliar na execução de planos, programas, projetos ações de gestão ambiental no
âmbito municipal e das demais atividades vinculadas às competências legais e regulamentares
do órgão ambiental e as diretrizes da política municipal de meio ambiente; emitir pareceres
sobre assuntos relativos a sua área de atuação; elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre
suas atividades; executar atribuições correlatas.
Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: nível superior.
b) Habilitação: curso superior em Pedagogia.
c) Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC.
d) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24.

III - FISCAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
Cargo Efetivo: Fiscal De Meio Ambiente e Mineração - Nível Superior
Código: PMO/FISAM
Síntese das atividades: Atividades de nível superior de grande
complexidade, envolvendo a execução de trabalhos relacionados ao controle e fiscalização de
projetos pertinentes às competências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração.
Atribuições: Fiscalizar programas, projetos e atividades que envolvam a
exploração ou aproveitamento de recursos naturais, incluindo os recursos minerais, em todas as
suas fases, atuando no processo de controle ambiental, promoção no campo do meio ambiente,
inspeção e autuação de estabelecimentos industriais, extrativistas, de mineração, comerciais e
residenciais, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio ambiental, bem como orientar a
população quanto aos meios para atingir tais fins, e outros referente a função.
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Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: nível superior.
b) Habilitação: cursos da área de Ciências Geofísicas e Geológicas
(Geologia, Geoquímica, Geofísica, Oceanografia, etc.), de Ciências Biológicas (Biologia,
Medicina, Biomedicina, etc.), de Exatas e Naturais (Engenharia Ambiental, Engenharia
Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Química, Química Industrial, etc.) e de Ciências
Agrárias (Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia de Pesca, etc.).
c) Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe.
d) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.987,24.
IV – TÉCNICO AMBIENTAL.
Cargo Efetivo: Técnico Ambiental - Nível Médio
Código: PMO/TEC-AMB.
Síntese das atividades: Atividades de planejamento e coordenação das
ações de controle ambiental.
Atribuições: desenvolver as atividades decorrentes da aplicação da
legislação ambiental do município de Oriximiná; Proporcionar suporte e apoio técnico
especializado à execução das políticas municipais de meio ambiente; executar atividades de
coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas e voltadas para as atividades
ambientais; orientar e controlar processos voltados para as áreas de conservação, pesquisa,
proteção e defesa ambiental; atender a situações de emergência envolvendo acidentes
ambientais; auxiliar em auditorias de conformidade legal: levantamentos, vistorias e avaliações
ambientais; elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre suas atividades; executar
atribuições correlatas.
Requisitos para provimento:
a) Escolaridade: ensino médio;
b) Habilitação: curso técnico nas áreas de ambiental, saneamento,
hidrologia, geologia, áreas biológicas, meio ambiente, mecânica diesel, agrotécnica,
agrimensura, e laboratório Industrial e Patologia Clínica.
c) Documentos comprobatórios: certificado expedido por Instituição
reconhecida pelo MEC e registro no órgão de Classe.
Forma de recrutamento: concurso
IV - TÉCNICO EM MINERAÇÃO
Cargo Efetivo: Técnico em Mineração - Nível Médio
Código: PMO/TEC-MIN.
Síntese das atividades: Acompanhar e dar o suporte nas ações de análise,
controle e fiscalização da SEMMA nas atividades pertinentes a mineração.
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Atribuições: Executar tarefas técnicas relativas ao acompanhamento da
programação, processamento e controle das operações de mineração, orientar a equipe técnica
do órgão gestor ambiental quanto às plantas, esquemas e especificações técnicas e outros
subsídios da área de mineração, dando suporte à análise e a fiscalização das atividades relativas
à extração, distribuição, comercialização e tratamento de minerais metálicos e não metálicos.
Emitindo laudos, pareceres e estudos pertinentes a área técnica de mineração e correlatas.
Requisitos para provimento:
d) Escolaridade: ensino médio;
e) Habilitação: curso técnico na área de mineração.
f) Documentos comprobatórios: certificado expedido por Instituição
reconhecida pelo MEC e registro no órgão de Classe.
g) Forma de recrutamento: concurso público.
Referência salarial: Vencimento – R$ 1.077,70.
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LEI Nº 9.114, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

Suprime os incisos IV, V e VIII do § 1º do Art. 4º;
Altera a redação do § 1º do art. 6º; Altera o anexo I,
anexo II, todos da Lei Municipal de nº 9.032 de
16/12/2016 que “Dispõe sobre a renomeação as
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cria sua
nova
estrutura
administrativa
e
adota
providências”.

O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA,
Prefeito Municipal de Oriximiná, Estado do Pará, usando de suas atribuições legais faz saber
que a Câmara Municipal, em sessão realizada em 13 de setembro de 2017, aprovou o Projeto
de Lei nº 074/2017, de autoria do Poder Executivo, e sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam SUPRIMIDOS os incisos IV, V e VIII, do § 1º do art. 4º da Lei
9.032/2016.
“Art. 4º Para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração possa
executar suas competências com eficiência, atuará com os seguintes cargos integrantes do
quadro de provimento efetivo, conforme anexo II desta Lei:
§ 1º. Cargos de Nível Superior:
IIIIIIIV- SUPRIMIDO
V- SUPRIMIDO
VIVIIVIII- SUPRIMIDO
IX”
Art. 2ºFica alterado o § 1º do artigo 6º da Lei Municipal de nº 9.032 de
16/12/2016, passando a ter a seguinte redação:
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“Art. 6º Até que seja realizado concurso público para o provimento dos cargos
efetivos e específicos que atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Mineração, a funcionalidade do órgão será viabilizada da seguinte forma:
§ 1º. As atribuições de fiscalização na área de meio ambiente e mineração
serão exercidas por servidores efetivos, que receberão da Administração treinamento
especifico para esta atuação.”
Art. 3º Fica SUPRIMIDO o cargo de Assessor Jurídico, Código PMO - CCDD
do Anexo I da Lei Municipal de nº 9.032 de 16/12/2016.
Art. 4º Fica SUPRIMIDO o cargo de Analista Ambiental da área de
Engenharia Civil, código PMO/ANECIV; o cargo de Analista Ambiental da área de Geologia,
código PMO/ANGEO; e o cargo de Pedagogo, código PMO/PEDA; do anexo II da Lei
Municipal nº 9.032 de 16.12.2016.
Art. 5º Fica ALTERADO o quantitativo do número de vagas do cargo de Nível
Superior de Fiscal de Meio Ambiente e Mineração para 03 (três); e o quantitativo do número
de vagas do Cargo de Nível Técnico de Técnico Ambiental para 02 (duas); do anexo II da Lei
Municipal nº 9.032, de 16.12.2016.
Art. 6º Os demais dispositivos constantes na Lei Municipal de nº 9.032 de
16/12/2016, permanecem inalterados.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, Estado do Pará, em 02 de
outubro de 2017.

ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA
Prefeito Municipal
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DE

26

DE

DEZEMBRO

DE

2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE
CARGOS
DO
QUADRO
DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ORIXIMINÁ,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, Estado do Pará, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos desta
Lei, a criar 09 (nove) cargos de Provimento em Comissão, para serem lotados na seguinte
forma:
I – 03 (três) na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN;
II – 06 (seis) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano SEMDURB.
Art. 2º A classificação dos cargos, vencimento mensal e as exigências
para provimento, estão mencionadas no Anexo Único, que é parte integrante desta Lei.
Art. 3º Aplica-se aos servidores titulares dos cargos de que trata o artigo
primeiro desta Lei, no que couber, o disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Município de Oriximiná.
Art. 4º O provimento dos cargos de que trata esta Lei, se dará por livre
nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do que estabelece o art. 37,
II, da Constituição Federal.
Art. 5° As despesas provenientes da aplicação desta Lei correrão a
conta de recursos constantes do Orçamento Geral do Município, com os ajustes que se
fizerem necessários para esse fim.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, Estado do Pará, 26 de
dezembro de 2018.
ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA
Prefeito Municipal de Oriximiná
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ANEXO ÚNICO
CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS
Cargo
Assessor Especial Fazendário
Assessor Especial de Obras
Assessor Especial de Postura
Total

Código
PMO-DAS-04
PMO-DAS-04
PMO-DAS-04
-

Qde
03
03
03
09

Vencimentos
R$ 2.129,96
R$ 2.129,96
R$ 2.129,96
-

Descrição Sumária dos cargos: Prestar assessoramento técnico aos Órgãos da
Administração Municipal, nos seus diversos escalões, no desenvolvimento das atividades
de planejamento, direção, supervisão e controle.
I.1 – Cargo: Assessor Especial Fazendário
Síntese das Atribuições: Atividade de nível médio relacionada aos serviços de
elaboração, execução, acompanhamento, análise e controle de trabalhos e rotinas
atinentes a arrecadação própria do Município, bem como das receitas de transferências,
e, acompanhamento no desenvolvimento e fluxo dos processos administrativos
tributários, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças.
Requisitos para provimento: Curso de nível médio completo, com conhecimento básico
em informática, noções de contabilidade e legislação tributária municipal e outras
correlatas.
Natureza do Cargo: Cargo comissionado
Forma de Admissão: Ato de livre nomeação do Chefe do Executivo.
I.2 – Cargo: Assessor Especial de Obras
Síntese das Atribuições: Atividade de nível técnico relacionada aos serviços de
organização e atualização do Cadastro Municipal, de fiscalização e acompanhamento de
obras e instalações, auxiliando nas atividades de engenharia, gestão e fluxo dos processos
de construção, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Requisitos para provimento: Curso de nível técnico em edificações completo, com
conhecimento básico em informática, noções da legislação de obras municipal.
Natureza do Cargo: Cargo comissionado
Forma de Admissão: Ato de livre nomeação do Chefe do Executivo.
I.3 – Cargo: Assessor Especial de Postura
Síntese das Atribuições: Atividade de nível médio relacionada aos serviços de
fiscalização e acompanhamento para o cumprimento da legislação municipal, auxiliando
na gestão e fluxo dos processos relativos a execução das vistorias inerentes ao uso e
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ocupação do solo urbano, obras e edificações, posturas junto as atividades comerciais
localizadas e ambulantes nos logradouros públicos em geral, orientando os contribuintes,
para disciplinar o exercício dos direitos individuais para o bem-estar geral, para o
cumprimento das disposições dos Códigos de Postura, Obras e demais leis correlatas, no
âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Requisitos para provimento: Curso de nível médio completo, com conhecimento básico
em informática, noções da legislação municipal pertinente
Natureza do Cargo: Cargo comissionado
Forma de Admissão: Ato de livre nomeação do Chefe do Executivo
Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, Estado do Pará, em 26 de dezembro de
2018.

ANTONIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA
Prefeito Municipal

