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1 INTRODUÇÃO DO PLANO 

 

A arborização urbana compreende a vegetação de porte arbóreo existente nas cidades, 

também chamada de floresta urbana (BIONDI, 2015), como por exemplo, arborização de ruas, 

parques, praças e canteiros centrais. Essa vegetação possui grande importância para o bem-estar 

da população. 

As árvores proporcionam diversos benefícios tais como sombra, redução do calor, 

quebra-ventos, sequestro de carbono, efeitos paisagísticos, entre outros. Porém, com o 

crescimento desordenado das cidades, as florestas, antes presentes, são substituídas pela malha 

urbana. Para que as cidades cresçam de forma sustentável, faz-se necessário manter um 

equilíbrio entre o meio artificial e o natural, evitando-se ao máximo os conflitos que podem 

ocorrer, o que se torna possível com o planejamento adequado. 

Ao se projetar a arborização de uma cidade, existem vários cuidados que devem ser 

considerados, para que atendam a critérios técnico-científicos, planejando-se a curto, médio e 

longo prazo, para que acompanhe o desenvolvimento e crescimento da malha urbana. 

 Para que este seja possível, é necessário a elaboração do Plano de Arborização 

Urbana, que oferecerá elementos para harmonizar os componentes urbanos e as árvores, 

contribuindo para manter um ambiente satisfatório de conforto para os munícipes. Nesse 

sentido, fazem-se necessárias algumas adequações na arborização, quando esta já existia antes 

do plano de arborização estar em vigor, como por exemplo, em pontos da cidade, onde se faz 

necessária a substituição de espécies problemáticas e/ou espécies que foram plantadas em locais 

inadequados, para atender com eficiência a resolução dos problemas causados pela arborização 

existente, afim de atender o bem-estar comum, devendo a arborização urbana ter uma atenção 

permanente para se evitar transtornos futuros. 

Além disso, nos projetos de expansão urbana e em locais já urbanizados, porém sem 

contar com elementos arbóreos em seu meio, faz-se necessário projetar e implantar arborização 

adequada, de forma que os moradores possam desfrutar dos benefícios já relatados, 

provenientes de uma arborização bem conduzida. Isso tudo, a soma de esforços de manejo da 

arborização existente, em suas diversas etapas, além da implantação em locais sem árvores, fará 

com que uma cidade tenha melhoria nos seus índices de qualidade ambiental e, 

consequentemente, de vida, pelos diversos benefícios que as árvores trazem a todos. 
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1.1 Histórico da Arborização do Município  

 

O município de Dois Vizinhos, Paraná, foi criado no ano de 1960 pela Lei nº 4254/60, 

em 25 de julho daquele ano, porém a sua instalação ocorreu em 28 de novembro de 1961, ou 

seja, a história do município começou bem antes de sua instalação. Em meados da década de 

1940, gaúchos e catarinense atraídos pela facilidade de aquisição de terras se instalaram no 

Sudoeste do Paraná, sendo estes, os primeiros moradores da região. A colonização dessas áreas 

se iniciou desordenadamente, os moradores plantavam seus alimentos e faziam roças nas 

derrubadas de mato, terras estas onde ocorria abundância de Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze (araucária) (PREFEITURA DOIS VIZINHOS, 2019). 

Com as fotos históricas do município que seguem nesse tópico, obtidas através do 

Portal Dois Vizinhos, é possível fazer uma análise comparativa da arborização ao longo de 

décadas. Pode-se observar que o município passou por transformações ao longo de seu 

desenvolvimento. Nas imagens que vão desde 1956 até 1982, nas proximidades das áreas 

habitadas é possível notar pequenos maciços florestais, sobretudo com grande concentração de 

remanescentes de araucária, ao redor do centro urbano (Figuras 1 a 14). O processo de 

colonização que se deu em Dois Vizinhos assemelha-se aos moldes da colonização europeia, 

onde promovia-se grande devastação da cobertura vegetal para abertura de terras para cultivo, 

estradas, construções de edificações e demais estabelecimentos. 

 

Figura 1: Terreno da Igreja Matriz de Santo Antônio, Centro Norte, 1956. Ao fundo, grande maciço de 

vegetação nativa próximo ao centro urbano. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 
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Figura 2: Vista parcial do Bairro Centro Norte, 1959. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 

 

Figura 3: Vista parcial do Centro Norte no ano de 1960, com destaque para as vias sem arborização, 

concentrando-se os pequenos maciços ao redor do centro urbano. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 
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Figura 4: Vista da Torre Matriz Santo Antônio, Centro Norte, 1962, com destaque para a vegetação presente 

no interior dos lotes residenciais. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 

 

Figura 5: Vista parcial do Centro Norte, 1967. Ao centro da foto, a Igreja Matriz de Santo Antônio. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 
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Figura 6: Fotografia histórica da Igreja Matriz Santo Antônio e a direita praça Ary Muller, Centro Norte, 1967. 

Nota-se o ajardinamento segundo os moldes europeus, com uso da espécie exótica invasora Ligustrum lucidum 

altamente presente na arborização do município. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 

 

Figura 7: Praça Ary Muller, Centro Norte, 1970. Nota-se aqui o início do processo de arborização da praça, com 

mudas de tamanho variável e ajardinamento segundo os moldes europeus. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 
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Figura 8: Centro Norte, vista da rua Sete de Setembro, 1971. No canto superior direito a Igreja Matriz 

Santo Antônio. Observa-se a arborização concentrada no interior dos lotes particulares. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 

 

Figura 9: Posto de gasolina em frente à Praça da Amizade, Centro, 1971. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 
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Figura 10: Praça Ary Muller, Centro Norte, 1972 com espécies arbóreas plantadas. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 

 

Figura 11: Rua do Comércio, Centro Norte, 1974. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 
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Figura 12: Praça da Igreja Matriz Imaculada Conceição, 1980 com presença de espécies arbóreas. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 

 

Figura 13: Banco Banestado, 1981. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 
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Figura 14: Avenida Rio Grande do Sul, Centro, 1982. Nota-se o início do processo de arborização no passeio 

público no canto inferior à direita. 

 
Fonte: Portal Dois Vizinhos, 2019. 

 

1.2 Importância da Arborização para o Município 

 

A área urbana do município de Dois de Vizinhos é composta por construções de casas, 

prédios, calçadas e calçamentos, em alguns locais há presença de árvores e em outros a 

arborização é inexistente. Dados do IBGE (2010) estimam uma população total de 40.234 

habitantes, sendo que grande parte da população se encontra nos meios urbanos, cerca de 28.095 

habitantes.   

O crescimento e o desenvolvimento urbano sustentável é um desafio para os 

municípios, devido ao aumento populacional nas cidades que, por vezes, crescem de forma 

inadequada e com falta de planejamento, provocando, algumas consequências como: mudanças 

nas características climáticas e diminuição da qualidade de vida da população, deixando-os 

distantes de uma relação análoga e harmônica com o ambiente natural (SHAMS, 2009). 

Para amenizar o estresse da cidade e aumentar o conforto térmico para a população as 

árvores em meio urbano são essenciais, desempenhando funções relacionadas à saúde dos 

habitantes, aos aspectos ecológicos, estéticos, sociais e econômicos. A arborização urbana 
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possui grande importância para a qualidade ambiental das cidades, pois assume um papel de 

equilíbrio entre as estruturas que compreendem o meio urbano e o natural. Entre os inúmeros 

benefícios podemos citar: aumento da umidade do ar, controle da temperatura, fornecimento de 

alimento à fauna silvestre, diminuição da intensidade do vento, alívio do estresse da população, 

captura do carbono atmosférico, melhoria do microclima local, diminuição da poluição, além 

de contribuir esteticamente quebrando a artificialidade do meio urbano (MUNEROLI; 

MASCARÓ, 2010). 

Apesar dos benefícios que a arborização urbana proporciona, em partes da cidade a 

mesma é inexistente e muitas das vias que estão arborizadas apresentam conflitos com 

estruturas urbanas, como com calçadas, muros, fiações elétricas, encanamentos, postes de 

iluminação, entre outros, que são observados pela população. A inadequação da arborização 

urbana gera problemas políticos, econômicos, sociais, ambientais e de segurança. Para que se 

possa mitigar esses conflitos com o meio urbano e maximizar os benefícios, é necessário 

planejamento adequado, e este se torna possível com a elaboração do Plano de Arborização 

Urbana. 

 

1.3 Objetivos do Plano Municipal de Arborização Urbana 

 

1.3.1 Objetivos Gerais 

 

Definir diretrizes, com base em estudos e diagnósticos, que deem base ao 

planejamento, implantação e manejo da arborização urbana do município de Dois Vizinhos-

PR. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

• Realizar estudos de base (inventários e diagnósticos) necessários para a elaboração 

fundamentada do Plano Municipal de Arborização Urbana; 

• Definir as diretrizes de planejamento, implantação e manejo da arborização urbana no 

município;  

• Promover a arborização como um instrumento de desenvolvimento urbano e qualidade 

de vida;  
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• Planejar a arborização urbana do município com prioridade ao uso de espécies nativas 

que apresentem características adequadas para o local disponível; 

• Implantar e manter a arborização urbana visando à melhoria da qualidade de vida e o 

equilíbrio ambiental;  

• Embasar a realização do plantio de mudas em locais que não se encontram arborizados, 

levando em consideração as normas técnicas e paisagísticas; 

• Integrar e envolver a população do município de Dois Vizinhos, visando à manutenção 

e a preservação da arborização urbana; 

• Identificar e solucionar os problemas relativos à arborização, com a substituição das 

árvores problemáticas por espécies adequadas de forma gradativa. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

2.1 Localização Geográfica da Sede do Município 

 

O município de Dois Vizinhos está localizado na região sudoeste do Paraná, no 

Terceiro Planalto Paranaense (BRUN et al., 2017) (Figuras 15 e 16). Encontra-se entre as 

coordenadas geográficas 25°41’37” S e 53°06’07” W (KLEIN et al., 2012).  

 
Figura 15: Localização do município de Dois Vizinhos no Estado do Paraná. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

Figura 16: Localização do município de Dois Vizinhos no Sudoeste do Estado do Paraná. 

 
Fonte: CANDIOTTO; RAMOS, 2019. 
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O município pertence a 26ª Microrregião de Francisco Beltrão, mesorregião geográfica 

do Sudoeste do Paraná. Faz limite ao Norte com Boa Esperança do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu, 

ao Sul com Verê, ao Leste com São Jorge d´Oeste e a Oeste com Salto do Lontra e Enéas 

Marques (PORTAL DOIS VIZINHOS, 2019) (Figura 17). 

 
Figura 17: Localização do município de Dois Vizinhos e municípios limítrofes. 

 

Fonte: PORTAL DOIS VIZINHOS, 2019. 

 

O município possui 18 bairros: Jardim da Colina, Da Luz, Centro, Centro Norte, 

Centro Sul, Jardim Concórdia, Das Torres, Jardim dos Lagos, Jardim Marcante, Margarida 

Galvan, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, Vitória, Nossa Senhora de Lurdes, Parque 

Industrial, Sagrada Família, São Francisco de Assis e São Francisco Xavier. 

  

2.2 Unidade Fitogeográfica 

 

O município possui altitude média de 520 m e precipitação média anual variando entre 

1.800 - 2.000 mm, bem distribuída durante o ano (BRUN et al., 2017) (Figura 18). Localizado 

no Terceiro Planalto Paranaense, possui encostas relativamente íngremes, e declividades 

superiores a 20% (PORTAL DOIS VIZINHOS, 2019). 
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Figura 18: Mapa de altitudes do estado do Paraná com destaque para o município de Dois Vizinhos-PR. 

 
Fonte: IPARDES, 2005. 

 

O clima é classificado como subtropical úmido mesotérmico (Cfa), de verões quentes, 

geadas pouco frequentes e chuvas com tendência de concentração nos meses do verão 

(ALVAREZ et al., 2013) (Figura 19).  

 

Figura 19: Mapa da classificação climática do estado do Paraná. 

 
Fonte: NITSCHE et al., 2019. 
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Durante o ano de 2018, o valor acumulado de precipitação pluviométrica foi de 1.771,6 

mm, com maiores volumes para os meses de setembro, outubro, novembro, janeiro e fevereiro 

(primavera e verão), somando 1.180,6 mm. A temperatura média anual de 2018, foi de 20,8 °C, 

com destaque para junho que teve a menor temperatura registrada (2,1 °C) e dezembro com a 

máxima de 35,1 °C (Figuras 20, 21 e 22). 

 

Figura 20: Médias de precipitação e temperatura no município de Dois Vizinhos, durante o ano de 2018. 

 
Fonte: GEBIOMET, 2019. 

 

Figura 21: Mapa de temperatura média anual do estado do Paraná. 

 
Fonte: IAPAR, 2019. 
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Figura 22: Mapa de precipitação média anual do estado do Paraná. 

 
Fonte: IAPAR, 2019. 

  

O município está inserido na área da bacia sedimentar do Paraná, apresentando 

constituição geológica formada por rochas de basalto da Formação Serra Geral, decorrente do 

derrame de lava do grande vulcanismo fissural ocorrido durante a era Mesozóica (PORTAL 

DOIS VIZINHOS, 2019), rochas de basalto toleíticos, com intercalações de arenito, ou são 

vulcânicas ácidas, ambas intercaladas por diques e sills de diabásio ou dolerito (TOMAZONI; 

GUIMARÃES, 2005). De onde se originam solos predominantes do tipo Latossolo Vermelho 

Distroférrico típico, de textura argilosa, além de também ocorrerem solos como Latossolo 

Bruno, Cambissolo, Nitossolos e Neossolos Litólicos (TRENTIN et al., 2011). 

Conforme Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 que dispõe sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e as delimitações estabelecidas em mapa 

do IBGE (2004), o município de Dois Vizinhos está inserido no bioma Mata Atlântica, que é 

representada na região pela tipologia denominada de Floresta Estacional Semidecidual e 

Floresta Ombrófila Mista, conforme mapa da Figura 23. 
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Figura 23: Distribuição dos biomas brasileiros. 

 
Fonte: IBGE, 2004. 

 

A região de Dois Vizinhos se encontra em uma área de ecótono, região de transição da 

Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual, sendo encontradas na região, 

espécies de ambas as formações, em função da altitude, áreas com composição florestal de 

Floresta Ombrófila Mista em locais com altitudes maiores (geralmente acima de 400-500 m), e 

em altitudes menores (abaixo de 400-500 m) há fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual (LUDVICHAK, et al., 2012) (Figura 24).   

A primeira formação, abrange a mata subtropical de coníferas onde a espécie 

dominante era o pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia) (MAACK, 1968). Também são 

espécies significativas desta mata, a imbuia (Ocotea porosa) e a erva-mate (Ilex 

paraguariensis) (MAACK, 1968). Enquanto, na Floresta Estacional Semidecidual o dossel é 

composto por árvores e lianas, variando de espécies perenes a caducifólias, dependendo das 

variações climáticas, apresentando uma época de estação tropical e outra com frio intenso no 

inverno (IBGE, 1992). São encontrados nessa formação florestal, espécies como: Peltophorum 

dubium, Enterolobium contortisiliquum, Parapiptadenia rigida, Cordia trichotoma, Gallesia 

integrifolia, Balfourodendron riedelianum, Holocalyx balansae e Cedrela fissilis. 
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Figura 24: Mapa de cobertura vegetal nativa do estado do Paraná, com destaque para o município de Dois 

Vizinhos, em área de ecótono florestal. 

 
Fonte: IPARDES, 2007. 

 

O município de Dois Vizinhos, é banhado especialmente por dois rios, o Rio Jirau Alto 

e o Rio Dois Vizinhos. Destaca-se o primeiro por abastecer boa parte da cidade com suprimento 

de água (BEAL et al., 2014). A microbacia do Rio Jirau Alto (Figura 25) é afluente do rio Dois 

Vizinhos, sub bacia do rio Chopin, inserido na Bacia do Rio Iguaçu (PIGOSSO et al., 2009) 

(Figura 9). 

A microbacia hidrográfica do Rio Jirau, possui uma área de 2.472,53 ha, com relevo 

suavemente ondulado a ondulado, possui vertente na forma côncavo-convexa, e medianamente 

alongada (TOMAZONI, 2003) (Figuras 26 e 27). 

A microbacia do Rio Dois Vizinhos é a maior existente no município, apresentando 

uma área de 18.124,791 ha, possui importância para o abastecimento industrial e municipal, 

sendo desta, o abastecimento de empresas de grande porte como a BR Foods (abatedouro) e a 

Latreille (têxtil), ambas empresas possuem poços subterrâneos para captação de água utilizada 

na produção, regulamentada pela outorga de uso (BEAL et al., 2014). 
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Figura 25: Mapa de recursos hídricos do estado do Paraná, com destaque para o município de Dois Vizinhos, 

área das microbacias do município. 

 
Fonte: SUDERHSA, 1998. 

 

Figura 26: Microbacia do Rio Jirau Alto em Dois Vizinhos – PR. 

 
Fonte: PIGOSSO et al., 2009. 
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Figura 27: Microbacia do rio Jirau Alto, com a distribuição do uso e ocupação do solo. 

 
Fonte: PIGOSSO et al., 2009. 

 

2.3 Extremos Climáticos na Área Urbana 

 

Os eventos extremos climáticos são imprevisíveis e podem gerar diversos danos às 

cidades, tanto físicos como materiais e econômicos, sendo causados por eventos naturais com 

grau de intensidade mais elevado. Estes eventos extremos podem causar inundações, quedas de 

árvores, destelhamento de casas, quedas de antenas de internet, quedas de poste de fiação 

elétrica, dentre outros (XAVIER et al., 2014). 

No dia 30 de janeiro de 2014, um vendaval seguido por chuva intensa atingiu a cidade 

de Dois Vizinhos, com duração de aproximadamente 5 minutos, 80% dos moradores ficaram 

sem energia elétrica. Os bairros mais atingidos foram São Francisco Xavier, Nossa Senhora de 

Lurdes e Nossa Senhora Aparecida. Cerca de 50 casas foram destelhadas (G1 PARANÁ, 2014). 

Segundo o Jornal de Beltrão (2015), no dia 8 de outubro de 2015, um temporal causou 

danos aos moradores de Dois Vizinhos. Foram registadas pelo corpo de bombeiro local, 60 

casas descobertas pelo vendaval. As chuvas intensas também causaram alagamento em alguns 

pontos da cidade. Houve queda de árvores na zona rural e urbana do município, dentre estas, 
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duas caíram sobre casas dos moradores, e uma sobre um automóvel, localizado no bairro Das 

Torres (Figura 28). 

 

Figura 28: Destelhamento de casas durante vendaval em Dois Vizinhos. 

 
Fonte: G1 – Paraná, 2014. 

 

De acordo com o Jornal Espaço Regional (2016), no dia 20 de outubro de 2016, a 

cidade de Dois Vizinhos foi atingida por um vendaval com mais de 90 km/h, acompanhado por 

chuva intensa e queda de granizo. Estes, provocaram quedas de árvores, algumas atingindo 

veículos e residências, também ocorreram destelhamento de casas, danos em rede de energia 

elétrica e alagamentos em alguns bairros, próximos ao lago da paz, na praça da amizade e 

estabelecimento comerciais do centro da cidade.  Houve registro de duas antenas de internet 

que se romperam e caíram, os danos afetaram principalmente o bairro Jardim da Colina, pela 

região ser localizada na parte mais alta da cidade, além dos Bairros Vitória, Da Luz, Meredick, 

Das Torres, dentre outros (Figuras 29 a 33). 
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Figura 29: Danos causados pelo vendaval na cidade de Dois Vizinhos; A. Queda de árvores sobre muro da casa 

de moradores; B. Queda de árvores nas calçadas; C e D. Quebra dos galhos das árvores da arborização viária. 

 
Fonte: Jornal Espaço Regional, 2016. 

 

Figura 30: Queda de galhos sobre casa de moradores, causado pelo vendaval em Dois Vizinhos. 

 
Fonte: Jornal Espaço Regional, 2016. 

 

A 

D C 

B 
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Figura 31: Queda de árvore sobre veículo de morador de Dois Vizinhos. 

 
Fonte: Jornal Espaço Regional, 2016. 

 

Figura 32: Queda da antena de Internet, causado pelo vendaval em Dois Vizinhos. 

 
Fonte: Jornal Espaço Regional, 2016. 
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Figura 33: A e B. Alagamento causado por chuva intensa na cidade Dois Vizinhos. 

  
Fonte: Jornal Espaço Regional, 2016. 

 

Segundo o Jornal G1 Oeste e Sudoeste (2018), no dia 20 de dezembro de 2018, foram 

registradas rajadas de vento de 60 a 70 km/h na cidade de Dois Vizinhos. De acordo com os 

dados adquiridos junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiro de Dois Vizinhos, referentes 

aos eventos climáticos extremos do perímetro urbano da cidade, foram registrados eventos de 

tempestade nos dias 01/10/2017, 19/10/2017, 09/01/2019, respectivamente, provocados por 

vendaval, com chuvas intensas e presença de granizo. A ocorrência da consulta foi no intervalo 

de 2010 a 2019. 

 

2.4 População (Urbana e Rural) 

 

O município de Dois Vizinhos é considerado o 2° lugar das 19 microrregião em maior 

densidade demográfica com 86,42 hab/km² da região do Sudoeste do Paraná, com grau de 

urbanização de 77,66%. De acordo com a estimativa de 2018, abarcam 40.234 habitantes, 

conforme demonstra a Tabela 1.  

 

Tabela 1: População Censitária e Índice de Desenvolvimento Humano do município de Dois Vizinhos – Paraná. 

DADOS GERAIS 

População estimada (IBGE, 2018)                                  40.234 pessoas 

População no último censo (IBGE, 2010) 36.179 pessoas 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (IBGE, 2010) 0,767 
Fonte: PORTAL DOIS VIZINHOS, 2019.  

 

A população é constituída por colonizadores sulistas, principalmente, gaúchos e 

catarinenses. A grande maioria são descendente de imigrantes europeus, em maior quantidade 

por italianos, seguido de alemães, poloneses e poucas influências de raças brasileiras ou 

A B 
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miscigenadas. Estes, desde os primórdios desenvolviam atividades agrícolas para subsistência 

(MONDARDO, 2011). Atualmente, 28.095 residem na zona urbana e 12.139 na zona rural 

(IBGE, 2010), com maior percentual de mulheres em relação à homens (Tabela 2). 

 

Tabela 2: População Censitária segundo tipo de domicílio e sexo do município de Dois Vizinhos – Paraná. 

TIPO DE DOMICÍLIO MASCULINA FEMININA TOTAL 

Urbano 13.783 14.312 28.095 

Rural 4.203 3.881 8.084 

TOTAL 17.986 18.193 36.179 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Atualmente, os moradores da zona rural de Dois Vizinhos desenvolvem atividades 

vinculada ao agronegócio, bem como silvicultura, agricultura, bovinocultura de leite, 

suinocultura, avicultura, extração vegetal e pesca. Os que residem nos centros urbanos atuam 

em estabelecimentos de comércio, saúde, ensino, indústria, construção, entre outras finalidades, 

que contribuem para o desenvolvimento do município.   

O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de Dois Vizinhos é 

considerado alto com valor de 0,767. O IDHM – Longevidade muito alto com índice de 0,850, 

bem como o IDHM – Educação e IDHM – Renda também são considerados alto com valores 

de 0,711 e 0,747, respectivamente. O índice varia de 0 (zero) a 1 (um), os valores 0,000 a 0,499 

corresponde a muito baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - alto e 

valores iguais ou superiores a 0,800 representa índice - muito alto, segundo o Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2019) (Tabela 3; Figura 34). 

 

Tabela 3: Índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) de Dois Vizinhos – PR, 2010. 

INFORMAÇÃO ÍNDICE (1) UNIDADE 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 0,767  

IDHM – Longevidade 0,850  

Esperança de vida ao nascer 76,00 Anos 

IDHM – Educação 0,711  

Escolaridade da população adulta 0,56  

Fluxo escolar da população jovem (frequência escolar) 0,80  

IDHM – Renda 0,747  

Renda per capita 836,10 R$ 1,00 

Classificação na unidade da federação 11  

Classificação nacional 265  
Fonte: IPARDES, 2019. 
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Figura 34: Índice de desenvolvimento humano municipal de Dois Vizinhos de 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 Com relação ao tipo de domicílio da população urbana e rural do município de 

Dois Vizinhos, nota-se que a taxa de domicílio urbano apresenta crescimento positivo com 

2,3% e o rural negativo com -1,71% (IPARDES, 2019) (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Taxa de crescimento geométrico populacional segundo tipo de domicílio de 2010. 

TIPO DE DOMICÍLIO TAXA DE CRESCIMENTO (%) 

Urbano 2,30 

Rural -1,71 

Total 1,24 
Fonte: IPARDES, 2019. 

 

De acordo com os dados do IPARDES (2019), a taxa bruta de natalidade da cidade é 

de 15,26 para cada mil habitantes, em contraponto, a taxa média de mortalidade infantil no ano 

de 2017 foi de 6,41 óbitos por mil nascidos vivos (IBGE, 2017; Tabela 5). Comparando com 

os micromunicípios da região, fica na posição 11 de 19, sendo registrados 213 óbitos, entre 

sexos femininos e masculinos no ano de 2017. 

 

Tabela 5: Taxa de mortalidade infantil (coeficiente de mortalidade) de 2017. 

TAXA DE MORTALIDADE TAXA UNIDADE 

Infantil 6,41 Óbitos por mil nascidos vivos 

Nascidos vivos 624 Nascimentos 

Óbitos - idade menor que 1 ano 4 Óbitos 
Fonte: IBGE, 2017. 
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A taxa de analfabetismo no município no ano de 2010, foi baixa para a faixa etária 

entre 15 a 19 e 20 a 24 anos, respectivamente (Tabela 6), apresentando maior índice de déficit 

de alfabetismo a partir de 50 anos para mais idade (IPARDES, 2019). 

 

Tabela 6: Taxa de analfabetismo segundo faixa etária – 2010. 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) TAXA (%) 

De 15 ou mais 6,52 

De 15 a 19 0,53 

De 20 a 24 0,98 

De 25 a 29 1,42 

De 30 a 39 2,48 

De 40 a 49 4,85 

De 50 e mais 18,10 
Fonte: IPARDES, 2019. 

 

2.5 Caracterização Socioeconômica 

 

O Município de Dois Vizinhos exerce papel importante na economia do estado, tendo 

destaque nos setores serviços, indústria e agropecuária (Tabela 7). No setor agropecuário, o 

principal destaque econômico do município é a avicultura, onde exerce participação 

significativa na exportação de frangos. É considerada como a Capital Nacional do Frango por 

possuir a maior produção e o maior abate de aves da América Latina. Dois Vizinhos também é 

considerado o maior complexo agroindustrial alimentício da América Latina. 

 

Tabela 7: Valores adicionados brutos, a preços concorrentes, segundo os ramos de atividades do município de 

Dois Vizinhos – Paraná. 

PRODUTO INTERNO BRUTO VALOR 

Agropecuária 183.807,89 (R$ 1.000,00) 

Indústria 358.967,66 (R$ 1.000,00) 

Serviços 639.323,05 (R$ 1.000,00) 

Administração, defesa, educação e saúde 

públicas e seguridade social 
161.493,17 (R$ 1.000,00) 

PIB per capita 37.445,14 (R$ 1,00) 

PIB (preços correntes) 1.479.083 (R$ 1.000,00) 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Ainda no setor do agronegócio, a cidade exerce outras atividades com relevância 

econômica como na produção de grãos, criação bovina para o corte e para produção de leite, e 

na suinocultura. O Município também tem destaque no setor têxtil com a fabricação de jeans e 



32 
 

exportação desses produtos para outros estados do país. A cidade também é considerada como 

um polo no desenvolvimento de softwares, comercializando seus produtos por todo o Brasil. 

Em arrecadação, o município é o terceiro maior arrecadador em ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) entre os 42 municípios do sudoeste do Paraná (Tabela 

8). Em relação aos setores de maior emprego, destaca-se a agricultura, o comércio, a indústria 

de transformação e a área de educação, conforme demonstra-se na tabela 9 (IPARDES, 2019). 

 

Tabela 8: Recurso do ICMS Ecológico do município de Dois Vizinhos – Paraná. 

ICMS ECOLÓGICO VALOR (R$ 1,00) 

Fator ambiental - Unidades de Conservação 5.260,97 

Fator ambiental - Mananciais de Abastecimento 25.800,23 

TOTAL 31.061,21 
Fonte: IPARDES, 2019. 

 

Tabela 9: Número de empregos e estabelecimentos segundo as atividades econômicas de Dois Vizinhos-PR. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

(SETORES E SUBSETORES DO IBGE) 
ESTABELECIMENTOS EMPREGOS 

 Indústria                                                                                                                                                                          197 4.999 

Construção civil 87 422 

Comércio 571 2.367 

Serviços 479 4.596 

Agropecuária (agricultura, silvicultura, 

criação de animais, extração vegetal e 

pesca) 

105 999 

Atividade não especificada ou classificada - - 

TOTAL 1.439 13.383 
Fonte: IPARDES, 2019. 

 

2.6 Área da Malha urbana do Município 

 

A malha urbana do município é composta por uma área de 35.776.740 m², com um 

total de 96.102,38 metros de vias urbanas distribuídas da seguinte forma: 

i) 15.912,90 metros de vias arteriais pavimentadas e atendidas pelo sistema de drenagem; 

ii) 19.074,19 metros de vias sub arteriais pavimentadas e atendidas pelo sistema de 

drenagem; 

iii) 10.588,20 metros de avenidas pavimentadas e atendidas pelo sistema de drenagem; 

iv) 50.527,09 de vias não pavimentadas e não atendidas pelo sistema de drenagem. 
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2.7 Legislação Específica da Arborização Urbana 

 

O município de Dois Vizinhos possui diversas leis, planos e projetos que dão suporte 

à arborização urbana do município. Dentre estas, destaca-se a Lei nº 1.311/2007, que altera o 

Plano Diretor de Dois Vizinhos (Anexo 2), estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento da 

Cidade e das comunidades rurais, dá providências relativas ao planejamento e à gestão do 

território do Município, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Lei Federal 10.257/2001- 

Estatuto da Cidade e da Lei Estadual 15.229/2006 - Sistema das Diretrizes e Bases do 

Planejamento e Desenvolvimento Estadual. 

Em seu Art. 23, estabelece as diretrizes para que sejam atingidos os objetivos de 

utilização sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade. Entre as diretrizes 

estabelecidas, está a Elaboração do Programa Municipal de Arborização Urbana em seu Inciso 

II, que prevê a elaboração e implantação do Programa Municipal de Arborização Urbana através 

da implementação de capítulos específicos sobre o tema na Legislação Municipal e do 

cadastramento, estudo e memorial técnico indicativo das espécies arbóreas existentes no 

município e aquelas indicadas para plantio.  

Nesta mesma Lei, a arborização urbana também é tratada no item que se refere ao 

Plano Municipal Viário e de Transportes, onde cita que o programa de reformulação da 

arborização urbana deve ser realizado de acordo com critérios relativos a espécies e a sua 

disposição. Adicionalmente, através do Art. 116º, inciso XIV esta Lei refere-se à Arborização 

dos passeios públicos como uma das diretrizes para as normas de parcelamento do solo para 

fins urbanos. 

O Código de Posturas do município, Lei nº 607/1993 (Anexo 3) atribui à Prefeitura 

Municipal o ajardinamento e a arborização de praças e vias públicas, excetuando-se aquelas 

vias abertas por particulares com licença da Prefeitura, a qual é atribuída a estes a 

responsabilidade de ajardinamento e arborização. 

Responsável pelo Sistema Viário do município, a Lei nº 689/1995 (Anexo 4), através 

do seu Art. 10 específica, dentre outras questões, a arborização como uma de suas diretrizes, 

devendo estar presente em todas as vias que apresentem condições para sua implantação, 

especialmente as avenidas, sendo que as espécies utilizadas devem ser adequadas à região e que 

as raízes não danifiquem as calçadas. 
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Visando a regular a exploração dos meios de publicidade de Dois Vizinhos, a Lei nº 

980/2001 (Anexo 5) em seu Art. 3º, proíbe a colocação de anúncios ou cartazes em árvores, 

prática comumente verificada em inúmeros locais do país. 

A Lei nº 1.049/2002 (Anexo 6) que trata sobre as normas de ordenamento do uso do 

solo, subsolo e espaço aéreo de Dois Vizinhos, através de seu Art. 16, transfere a 

concessionárias responsáveis pela transmissão de energia elétrica ou serviços de 

telecomunicações a atribuição de poda das árvores que representem riscos à segurança dos 

munícipes e das propriedades, bem como o recolhimento dos entulhos e galhos decorrentes 

desta. 

A Lei nº 1.529 de 2009, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município 

de Dois Vizinhos (Anexo 7), em seu Art. 22º, na seção que trata do sistema viário e 

infraestrutura, descreve: 

“Art. 22º A seção transversal das vias e avenidas será sempre 

horizontal, com inclinação de 2% (dois por cento) e côncava, 

observando: [...] 

V – as ruas e avenidas devem ter arborização de acordo com o Plano 

de Arborização do Município.” 

Adicionalmente, em relação à execução e aos custos das obras e instalações da 

arborização das vias de circulação e ajardinamento dos espaços livres de uso público que 

atendam as diretrizes do Plano de Arborização do Município nos novos loteamentos, o Art. 23 

impõe essa responsabilidade ao loteador, fundamentada no Art. 31, que o obriga a apresentar 

Plano de Arborização do loteamento elaborado por profissional habilitado com Anotação de 

Responsabilidade Técnica e aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos. 

Na Lei nº 1.666/2011 que dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Dois 

Vizinhos em seu Art. 34 delega à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos a execução 

dos serviços de manutenção de parques, praças, jardins públicos e arborização (Anexo 8). 

Por fim, uma das leis de maior relevância para arborização do município, 

fundamentada na ação coletiva em parceria entre Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

– Dois Vizinhos (UTFPR-DV), Núcleo de Responsabilidade Social e Empresarial (NURSE) e 

Associação Empresarial de Dois Vizinhos (ACEDV) e o Poder Público Municipal, refere-se a 

Lei 1927/2014 que dispõe sobre a Adoção de Áreas Verdes e Vias Públicas de Dois Vizinhos 

(Anexo 9). Nesta Lei, são tratados os procedimentos para a adoção de áreas verdes do município 
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por parte de empresas e demais entidades, possibilitando a estas explorarem o seu investimento 

na arborização de espaços públicos em ações estratégicas de marketing verde, trazendo, como 

consequência, benefícios para todos os envolvidos no processo e para a população como um 

todo, nos diversos aspectos ligados à sustentabilidade urbana. 
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3 DIAGNÓSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO 

 

3.1 Levantamento quali-quantitativo da arborização urbana 

  

O planejamento de inventário da arborização de Dois Vizinhos foi realizado com base 

no número de quadras presentes no município, sendo este realizado através de duas abordagens, 

a saber: 1) amostragem em 15 bairros, através da coleta de dados primários em campo, e; 2) 

censo em 3 bairros, dados estes obtidos através de fontes secundárias. Neste cenário, a 

amostragem para a caracterização quali-quantitativa da arborização urbana das 730 quadras, 

distribuídos em 18 bairros localizados no perímetro urbano do Município, totalizaram uma 

abordagem em 5.833 unidades amostrais. 

O banco de dados primários foi obtido a partir de uma abordagem por amostragem da 

população da arborização urbana, e foi realizada nos seguintes bairros: Centro Sul, Centro, 

Concórdia, das Torres, Santa Luzia, Sagrada Família, Vitória, Nossa Senhora da Aparecida, 

Nossa Senhora de Lourdes, Parque Industrial, da Luz, São Francisco de Assis, Jardim da Colina, 

Jardim Marcante e Jardim dos Lagos. Através desta abordagem foram registradas 3.485 

unidades amostrais, distribuídas em 166 quadras presentes nos 15 bairros (Tabela 10). A coleta 

destes dados foi realizada no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. 

 

Tabela 10: Número de quadras amostradas, por bairro, no município de Dois Vizinhos-PR. 

NOME DO BAIRRO 
NÚMERO DE 

QUADRAS 

NÚMERO DE 

QUADRAS 

AMOSTRADAS 

PERCENTUAL 

DE QUADRAS 

AMOSTRADAS 

Bairro da Luz 46 13 28% 

Bairro das Torres 38 11 29% 

Centro 52 15 29% 

Centro Sul 36 10 28% 

Concórdia 34 10 29% 

Jardim da Colina 31 9 29% 

Jardim dos Lagos 39 11 28% 

Jardim Marcante 22 6 27% 
Nossa Senhora 

Aparecida 
25 7 28% 

Nossa Senhora de 

Lourdes 
54 15 28% 

Parque Industrial 12 3 25% 

Sagrada Família 43 12 28% 

Santa Luzia 55 20 36% 

São Francisco de Assis 43 12 28% 

Vitória 42 12 29% 

TOTAL 572 166 - 

Fonte: O autor. 
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Os dados foram coletados por equipes de campo, com auxílio de tablets para uso, 

através de uma planilha em formato digital. A metodologia de coleta de dados foi adaptada dos 

métodos utilizados por Brun e Silva Filho (2011), Brun (2012), Biz et al. (2017) e Prefeitura 

Municipal de São Mateus do Sul (2020, não publicado), incluindo os seguintes parâmetros e 

critérios de inclusão: 

A. Identificação do registro: 

I. Código do registro; 

II. Foto do registro; 

III. Data de coleta; 

IV. Horário de início e término de coleta do registro. 

B. Categoria da unidade amostral:  

I. Árvore: indivíduos de espécies arbóreas com circunferência na altura do peito 

(CAP) igual ou superior a 30 cm; 

II. Arbusto: indivíduos lenhosos de espécies arbustivas com altura maior ou igual 

a 1,5 m; 

III. Muda: indivíduos de espécies arbóreas com CAP entre 3,5 cm e 15 cm; 

IV. Palmeira: indivíduos de espécies da família Arecaceae com CAP igual ou 

superior a 20 cm; 

V. Rebrota: indivíduos de espécies arbóreas com diâmetro de base maior ou igual 

a 15 cm, que sofreram corte raso e sobreviveram, apresentando rebrotas em seu 

toco; 

VI. Toco: diâmetro de base igual ou maior que 15 cm; 

VII. Morta: indivíduos com altura igual ou superior a 0,5 m, em estado de 

morta; 

VIII. Sem unidades amostrais na calçada: face de quadra que não apresenta 

nenhuma categoria de unidade amostral supracitada. 

C. Localização do registro: 

I. Coordenada geográfica; 

II. Bairro e logradouro; 

III. Número do lote; 

IV. Posição da unidade amostral: distância em relação ao meio-fio e em relação as 

próximas unidades amostrais (Figura 35).  
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Figura 35: Metodologia de coleta de dados para localização das unidades amostrais registradas, considerando o 

comprimento total de uma calçada. 

 

Fonte: Neofloresta, 2019. 

 

D. Características dos arredores da unidade amostral: 

I. Tipo de pavimento da calçada; 

II. Tipo de fiação aérea: tipo da fiação área acima da unidade amostral; 

III. Posicionamento da copa em relação à fiação aérea (Figura 36); 

 

Figura 36: Posicionamento da copa em relação à fiação aérea. 

 

Fonte: Neofloresta, 2019 
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I. Relacionamentos conflitantes no raio de 2 m; 

II. Afastamento predial; 

III. Presença de canteiro construído, tamanho de sua área e seu tipo de cobertura. 

E. Características botânicas, ecológicas, dendrométricas e histórico de manejo: 

I. Espécie: nome científico, nome popular, família botânica, presença de princípios 

tóxicos, sua caracterização por sua capacidade de invasão biológica de acordo 

com a lista de espécies exóticas invasoras da Portaria IAP nº 59/2015 

(INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, 2015), e sua categoria na lista de 

espécies ameaçadas no Brasil (MARTINELLI; MORAES, 2013); 

II. Altura total, altura da 1ª bifurcação, altura de copa e altura do 1º galho vivo; 

III. Área de copa; 

IV. Circunferência na altura do peito; 

V. Inclinação do tronco; 

VI. Histórico de podas que a unidade amostral foi submetida, de acordo com a norma 

ABNT NBR 16246-1:2013 (ABNT, 2013); 

VII. Presença de danos causados pelas podas; 

VIII. Qualidade da copa. 

F.  Avaliação fitossanitária e das condições de risco de queda total ou parcel da unidade 

amostral: 

I. Presença de oco ou cavidades; 

II. Indícios de anelamento do tronco; 

III. Ocorrência de necrose; 

IV. Ocorrência de galhos mortos na copa; 

V. Ocorrência de espécies hemi-parasitas na unidade amostral; 

VI. Ocorrência de fungos na raiz ou tronco; 

VII. Ocorrência de cupins na raiz ou tronco; 

VIII. Ocorrência de brocas; 

IX. Ocorrência de danos causados por ataques de insetos sugadores ou 

desfolhadores; 

X. Ocorrência de galhas; 

XI. Ocorrência de exsudação na unidade amostral; 

XII. Ocorrência de cancro na raiz ou tronco da unidade amostral; 

XIII. Ocorrência de afloramentos de raízes na calçada; 
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XIV. Ocorrência de raízes afetando a calçada, ou o meio-fio, ou o muro ou a 

edificação; 

XV. Ocorrência de enovelamento de raízes superficiais; 

XVI. Indícios de colo enterrado. 

G. Recomendações de manejo: 

I. Recomendação de permanência ou supressão da unidade amostral; 

II. Classe de risco de queda total ou parcial da unidade amostral; 

III. Recomendação de poda; 

IV. Recomendação de ampliação da área livre; 

V. Recomendação de plantio; 

Adicionalmente, o banco de dados secundários é composto pelos registros realizados 

nos bairros Margarida Galvan, Centro Norte e São Francisco Xavier, em trabalhos de pesquisa 

do Grupo de Pesquisa em Silvicultura e Ecologia Urbana da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – Dois Vizinhos (UTFPR-DV), em que se fez uso da abordagem de censo da 

população da arborização viária destes bairros. Estes dados foram coletados nos anos de 2012 

(NIERI, 2013; BIZ, 2017; NOVAES, 2019) e disponibilizados para o PMARB-DV através do 

Acordo de Cooperação Técnica 04/2019, celebrado entre a UTFPR-DV e a Prefeitura 

Municipal de Dois Vizinhos. Este conjunto de dados totaliza uma amostra de 2.430 árvores 

distribuídas nos três bairros, incluindo todos os indivíduos de espécies arbóreas que 

apresentavam altura superior a 1,30 metros. Dentre as variáveis registradas em cada unidade 

amostral, destacam-se: espécie, altura total, altura de bifurcação, altura do 1º galho vivo, raio 

de copa e CAP. 

 

3.2 Principais Problemas Encontrados 

 

O inventário das informações presentes nas vias possibilitou a quantificação da 

arborização presente nos 18 bairros de Dois Vizinhos, onde foram amostrados 5.833 registros 

entre árvores, mudas, arbustos, palmeiras, rebrotas, tocos, indivíduos mortos e calçadas sem 

unidades amostrais. A distribuição dos indivíduos encontra-se apresentada no Anexo 10 (Mapa 

de Distribuição da Arborização Urbana de Dois Vizinhos-PR). 

Do total de indivíduos vegetais amostrados, 73% são árvores adultas, 9% são mudas, 

6% são arbustos, 2% são palmeiras e 1% são rebrotas, que estão distribuídos em 200 espécies 

e 54 famílias (Tabela 11). Foram incluídos nessa listagem os indivíduos identificados até o nível 
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de família, sendo necessário o auxílio de especialistas para posterior identificação em nível de 

espécie, sendo que 188 indivíduos não foram identificados. 

As espécies de maior predominância foram: alfeneiro (Ligustrum lucidum) com 1.536 

indivíduos (29%); canelinha (Cinnamomum verum) com 881 indivíduos (17%); aroeira-salsa 

(Schinus molle) com 321 indivíduos (6%); figueira-de-jardim (Ficus auriculata) com 215 

indivíduos (4%); e extremosa (Lagerstroemia indica) com 158 indivíduos (3%). 

Na arborização das cidades brasileiras há um predomínio no uso de determinadas 

espécies, que acabam por gerar problemas fitossanitários semelhantes (SZYMCZAK et al., 

2012), sendo que no sul do país, a espécie de maior abundância nas cidades trata-se da L. 

lucidum também conhecida popularmente como “árvore-de-prefeito” (BACKES; IRGANG, 

2004). Além de possuir caráter altamente invasor, é considerada uma espécie tóxica e alergênica 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA, 2019; CARIÑANOS et al., 

2002), o que a torna não recomendada para uso na arborização, devendo também ocorrer um 

programa de substituição dos indivíduos existentes na arborização. 

De acordo com Grey e Deneke (1978), para garantir uma diversidade arbórea 

satisfatória e equilibrada, a dominância de uma espécie não pode ultrapassar entre 10 e 15% do 

total de espécies de uma cidade. Das 54 famílias encontradas, as de maior destaque no número 

de espécies foram: Oleaceae (31%), Lauraceae (18%), Anacardiaceae (8%), Moraceae (7%) e 

Fabaceae (6%) (Figura 37). 

 

Figura 37: Dez famílias com maior número de espécies na arborização urbana de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor.
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Tabela 11: Lista de espécies identificadas no inventário da arborização viária realizado para o Plano Municipal de Arborização Urbana do município de Dois Vizinhos-PR. 

Família Nome Científico Nome Popular Forma de Vida Origem 
Exótica 

Invasora 

Grau de 

Ameaça 
Toxidade 

Nº de 

indivíduos 

Adoxaceae Sambucus nigra L. sabugueiro árvore exótica ausente DD ausente 1 

Anacardiaceae Mangifera indica L. mangueira árvore nativa presente DD ausente 82 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão aroeira árvore exótica ausente LC ausente 1 

Anacardiaceae Schinus molle L. aroeira-salsa árvore nativa ausente DD presente 321 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi 
aroeira 

pimenteira 
árvore nativa ausente DD presente 8 

Anacardiaceae Spondias purpurea L. seriguela árvore exótica ausente DD ausente 1 

Annonaceae Annona neosalicifolia H.Rainer 
ariticum-de-

porco 
árvore nativa ausente DD ausente 5 

Annonaceae Annona reticulata L. coração de boi árvore nativa ausente DD ausente 1 

Annonaceae 
Annona salicifolia Ekman & 

R.E.Fr. 
araticum árvore nativa ausente DD ausente 4 

Annonaceae Annona sp. graviola árvore/liana nativa ausente DD ausente 1 

Annonaceae Annona squamosa L. fruta-do-conde árvore exótica ausente DD ausente 8 

Apocynaceae Allamanda cathartica L. alamanda arbusto/liana nativa ausente NE presente 4 

Apocynaceae Nerium oleander L. espirradeira árvore exótica ausente DD presente 1 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis A.St.-Hil. erva-mate árvore nativa ausente LC ausente 5 

Araliaceae 
Schefflera actinophylla (Endl.) 

Harms 

árvore-guarda-

chuva 
árvore exótica ausente DD ausente 1 

Araucariaceae 
Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze 
pinheiro-do-

paraná 
árvore nativa ausente EN ausente 8 

Araucariaceae Araucaria sp. 
pinheiro 

ornamental 
árvore exótica ausente DD ausente 3 

Arecaceae 
Archontophoenix alexandrae (F. 

Muell.) H. Wendl. & Drude 
palmeira-real palmeira exótica ausente DD ausente 55 

Arecaceae Butia capitata (Mart.) Becc. butiá palmeira exótica ausente VU ausente 1 

Arecaceae 
Butia eriospatha (Mart. ex Drude) 

Becc. 
butiá palmeira nativa ausente VU ausente 12 

Arecaceae Cocos nucifera L. coqueiro palmeira exótica ausente DD ausente 3 

Arecaceae 
Dypsis lutescens (H.Wendl.) 

Beentje & J.Dransf. 

palmeira-de-

jardim 
palmeira nativa ausente DD ausente 8 

Arecaceae 
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex 

Mart. 

palmeira-leque-

da-china 
palmeira exótica ausente DD ausente 4 

Arecaceae Phoenix roebelenii O'Brien palmeira-fênix palmeira exótica ausente DD ausente 37 



43 
 

Família Nome Científico Nome Popular Forma de Vida Origem 
Exótica 

Invasora 

Grau de 

Ameaça 
Toxidade 

Nº de 

indivíduos 

Arecaceae 
Roystonea oleracea (Jacq.) 

O.F.Cook 

palmeira-

imperial 
palmeira exótica ausente NE ausente 42 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassman 
jerivá palmeira nativa ausente LC ausente 1 

Asparagaceae 
Cordyline australis (G.Forst.) 

Endl. 
árvore-repolho árvore nativa ausente DD ausente 3 

Asparagaceae Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 
dracena-
vermelha 

0 exótica ausente DD ausente 3 

Asparagaceae Yucca gigantea Lem. iúca arbusto exótica ausente DD ausente 7 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia DC. vassourinha arbusto nativa ausente DD ausente 3 

Asteraceae 
Gymnanthemum amygdalinum 

(Delile) Sch. Bip. ex Walp. 
boldo árvore exótica ausente NE ausente 1 

Asteraceae 
Vernonanthura discolor (Spreng.) 

H. Rob. 
vassourão-preto árvore nativa ausente DD ausente 1 

Berberidaceae Nandina domestica Thunb. bambu-celeste arbusto exótica ausente DD ausente 1 

Bignoniaceae 
Handroanthus albus (Cham.) 

Mattos 
Ipê-amarelo árvore nativa ausente DD ausente 1 

Bignoniaceae 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. 

ex DC.) Mattos 
ipê-amarelo árvore nativa ausente DD ausente 53 

Bignoniaceae 
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 

Mattos 
ipê-roxo árvore nativa ausente LC ausente 20 

Bignoniaceae 
Handroanthus impetiginosus 

(Mart. ex DC.) Mattos 
ipê-rosa árvore nativa ausente NT ausente 8 

Bignoniaceae Jacaranda caroba (Vell.) DC. caroba arbusto nativa ausente DD ausente 1 

Bignoniaceae Jacaranda micrantha Cham. caroba árvore nativa ausente DD ausente 2 

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D.Don 
jacarandá-

mimoso 
árvore nativa ausente DD ausente 1 

Bignoniaceae 
Podranea ricasoliana (Tanfani) 

Sprague 
sete-léguas arbusto exótica ausente DD ausente 1 

Bignoniaceae 
Tabebuia roseoalba (Ridl.) 

Sandwith 
ipê-branco árvore nativa ausente DD ausente 7 

Bixaceae Bixa orellana L. urucum arbusto nativa ausente DD ausente 1 

Boraginaceae 
Cordia americana (L.) Gottschling 

& J.S.Mill. 
guajuvira árvore nativa ausente DD ausente 12 

Boraginaceae 
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. 

ex Steud. 
louro pardo árvore nativa ausente NE ausente 2 

Buxaceae Buxus sempervirens L. buxinho arbusto exótica ausente DD ausente 35 
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Família Nome Científico Nome Popular Forma de Vida Origem 
Exótica 

Invasora 

Grau de 

Ameaça 
Toxidade 

Nº de 

indivíduos 

Cactaceae Cereus repandus var. monstrose cactus cacto exótica ausente DD ausente 4 

Cannabaceae Celtis brasiliensis (Garder) Planch. esporão-de-galo árvore nativa ausente DD ausente 1 

Caricaceae Carica papaya L. mamão árvore exótica ausente DD ausente 6 

Celastraceae 
Monteverdia ilicifolia (Mart. ex 

Reissek) Biral 
espinheira santa arbusto nativa ausente DD ausente 3 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch oiti árvore nativa ausente DD ausente 1 

Clusiaceae 
Clusia fluminensis Planch. & 

Triana 
abaneiro árvore nativa ausente DD ausente 1 

Clusiaceae 
Garcinia gardneriana (Planch. & 

Triana) Zappi Bacupari 
bacupari árvore nativa ausente DD ausente 1 

Combretaceae Terminalia catappa L. sombreiro árvore exótica presente DD ausente 15 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Mill. cipreste árvore exótica ausente DD presente 31 

Cupressaceae Cupressus sempervirens L. cipreste árvore exótica ausente DD presente 16 

Cupressaceae Cupressus sp. cipreste árvore exótica ausente DD ausente 5 

Cupressaceae Juniperus chinensis L. shimpaku árvore nativa ausente DD presente 3 

Cupressaceae Platycladus orientamos (L.) franco tuia-da-china árvore exótica ausente DD ausente 2 

Cupressaceae Thuja orientalis L. cipreste árvore exótica ausente DD ausente 10 

Cupressaceae Thuja sp. cipreste arbusto exótica ausente DD ausente 3 
Cycadaceae Cycas revoluta Thumb. sagu-de-jardim arbusto exótica ausente DD ausente 2 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook. xaxim árvore nativa ausente EN ausente 1 

Ebenaceae Diospyros kaki L.f. caqui-japonês árvore exótica ausente DD ausente 3 

Ericaceae Rhododendron simsii Planch. azaléia arbusto exótica ausente DD ausente 9 

Euphorbiaceae Codiaeum variegatum (L.) A.Juss cróton arbusto exótica ausente DD ausente 1 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. capixingui árvore nativa ausente NE ausente 1 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. sanga- d'água árvore nativa ausente NE ausente 1 

Euphorbiaceae 
Euphorbia ingens E. Mey. Ex 

Boiss. 
cactus cacto exótica ausente DD presente 2 

Euphorbiaceae 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex 

Klotzsch 
flor-de-natal arbusto nativa ausente DD ausente 7 

Euphorbiaceae 
Gymnanthes klotzschiana 

Müll.Arg. 
branquilho árvore nativa ausente DD ausente 4 

Euphorbiaceae Hevea brasiliensis L. seringueira árvore nativa ausente DD ausente 1 

Euphorbiaceae Jatropha gossypiifolia L. pinhão-roxo arbusto/erva/subarbusto nativa ausente DD ausente 1 

Fabaceae Acacia podalyriifolia G.Don acacia-mimosa árvore exótica presente DD ausente 3 

Fabaceae 
Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
angico-branco árvore nativa ausente DD ausente 3 
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Família Nome Científico Nome Popular Forma de Vida Origem 
Exótica 

Invasora 

Grau de 

Ameaça 
Toxidade 

Nº de 

indivíduos 

Fabaceae 
Anadenanthera colubrina var. cebil 

(Griseb.) Altschul 
angico-vermelho árvore nativa ausente DD ausente 1 

Fabaceae Bauhinia forficata Link pata-de-vaca árvore nativa ausente DD ausente 3 

Fabaceae Bauhinia variegata L. pata-de-vaca-rosa árvore exótica ausente DD ausente 5 

Fabaceae Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze falso pau brasil árvore exótica ausente DD ausente 1 

Fabaceae Cajanus cajan (L.) Millsp. guandu arbusto exótica ausente DD ausente 1 

Fabaceae Calliandra brevipes Benth. caliandra-rosa arbusto nativa ausente DD ausente 3 

Fabaceae Calliandra harrisii (Lindl.) Benth. 
esponjinha-

vermelha 
arbusto nativa ausente DD ausente 5 

Fabaceae Calliandra tweedii Benth. caliandra árvore nativa ausente DD ausente 4 

Fabaceae Cassia fistula L. chuva-de-ouro árvore exótica ausente DD ausente 2 

Fabaceae 

Cenostigma pluviosum (DC.) E. 

Gagnon & G.P. Lewis var. 

Pluviosum 

sibipiruna árvore nativa ausente DD ausente 111 

Fabaceae 
Cojoba sophorocarpa (Benth.) 

Britton & Rose 
brinco-de-índio árvore exótica ausente DD ausente 2 

Fabaceae 
Delonix regia (Bojer ex Hook.) 

Raf. 
flamboyant árvore nativa ausente DD ausente 37 

Fabaceae Erythrina falcata Benth. 
corticeira-da-

serra 
árvore nativa ausente DD ausente 2 

Fabaceae Erythrina variegata L. 
eritrina-verde-

amarela 
arbusto exótica ausente DD ausente 3 

Fabaceae Erythrina velutina Willd. mulungu árvore exótica ausente DD ausente 1 

Fabaceae Erythrina humeana Spreng. eritrina arbusto nativa ausente DD ausente 1 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli 
alecrim-de-

campinas 
árvore nativa ausente DD ausente 24 

Fabaceae Inga marginata Willd. ingá árvore exótica ausente DD ausente 5 

Fabaceae Inga sp. ingá árvore nativa ausente DD ausente 7 

Fabaceae 
Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit 
leucena arbusto exótica presente DD ausente 5 

Fabaceae 
Libidibia ferrea var. leiostachya 

(Benth.) L.P.Queiroz 
pau-ferro árvore nativa ausente DD ausente 4 

Fabaceae 
Parapiptadenia rigida (Benth.) 

Brenan 
angico-vermelho árvore nativa ausente DD ausente 19 

Fabaceae 
Paubrasilia echinata (Lam.) 

Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis 
pau-brasil árvore nativa ausente DD ausente 1 
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Família Nome Científico Nome Popular Forma de Vida Origem 
Exótica 

Invasora 

Grau de 

Ameaça 
Toxidade 

Nº de 

indivíduos 

Fabaceae 
Peltophorum dubium (Spreng.) 

Taub. 
canafistula árvore nativa ausente DD ausente 20 

Fabaceae 
Schizolobium parahyba (Vell.) 

Blake. 
guapuruvu árvore nativa ausente DD ausente 1 

Fabaceae 
Senna macranthera (DC. ex 

Collad.) H.S.Irwin & Barneby 
aleluia árvore nativa presente DD ausente 3 

Fabaceae 
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin 

& Barneby 
fedegoso árvore nativa ausente DD ausente 4 

Fabaceae Tamarindus indica L. tamarindeiro árvore exótica ausente DD ausente 1 

Fabaceae Tipuana tipu (Benth.) Kuntze pau-sangue árvore exótica ausente DD ausente 17 

Juglandaceae 
Carya illinoinensis (Wangenh.) 

K.Koch 
nogueira-pecã árvore exótica ausente DD ausente 2 

Lauraceae 
Cinnamomum camphora (L.) 

J.Presl 
canforeiro árvore exótica ausente DD ausente 2 

Lauraceae Cinnamomum verum J.Presl canelinha árvore exótica ausente DD ausente 881 

Lauraceae Laurus nobilis L. louro árvore exótica ausente DD ausente 2 

Lauraceae 
Nectandra megapotamica 

(Spreng.) Mez 
canela-verdadeira árvore nativa ausente DD ausente 13 

Lauraceae Nectandra grandiflora Nees canela-verdadeira árvore nativa ausente DD ausente 1 

Lauraceae Nectandra lanceolata Nees canela-amarela árvore nativa ausente DD ausente 3 

Lauraceae Persea americana Mill. abacateiro árvore exótica ausente DD ausente 29 

Lauraceae Persea major (Meisn.) L.E.Kopp abacate árvore nativa ausente DD ausente 3 

Lythraceae Cuphea gracilis Kunth falça-érica arbusto nativa ausente NE ausente 1 

Lythraceae Lagerstroemia indica L. extremosa arbusto nativa ausente DD ausente 158 

Lythraceae Punica granatum L. romā árvore exótica ausente DD ausente 2 

Magnoliaceae 
Magnolia champaca (L.) Baill. ex 

Pierre 

magnolia-

amarela 
árvore exótica presente DD presente 29 

Magnoliaceae Magnolia grandiflora L. magnolia árvore nativa ausente DD ausente 21 

Malpighiaceae Galphimia brasiliensis (L.) A.Juss. reseda subarbusto exótica ausente DD ausente 12 

Malpighiaceae Malpighia emarginata DC acerola arbustiva exótica ausente DD ausente 1 

Malvaceae 
Callianthe striata (Dicks. ex 

Lindl.) Donnel 
lanterna-chinesa arbusto nativa ausente DD ausente 1 

Malvaceae 
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) 

Ravenna 
paineira árvore nativa ausente DD ausente 3 

Malvaceae 
Dombeya wallichii (Lindl.) 

K.Schum. 
astrapéia árvore exótica ausente DD ausente 2 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. hibisco arbusto exótica ausente DD ausente 23 
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Família Nome Científico Nome Popular Forma de Vida Origem 
Exótica 

Invasora 

Grau de 

Ameaça 
Toxidade 

Nº de 

indivíduos 

Malvaceae Hibiscus syriacus L. hibisco arbusto exótica ausente DD ausente 6 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. açoita cavalo árvore nativa ausente DD ausente 1 

Malvaceae Pachira aquatica Aubl. cacau-selvagem árvore nativa ausente DD ausente 2 

Melastomataceae 
Tibouchina granulosa (Desr.) 

Cogn. 
quaresmeira arbusto nativa ausente DD ausente 13 

Melastomataceae 
Tibouchina heteromalla (D.Don) 

Cogn. 
quaresmeira arbusto exótica ausente DD ausente 2 

Melastomataceae Tibouchina mutabilis (Vell.) Cogn. 
quaresmeira-da-

serra 
árvore exótica ausente DD ausente 34 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjarana árvore nativa ausente DD ausente 1 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro árvore nativa ausente VU ausente 12 

Meliaceae Melia azedarach L. cinamomo árvore nativa presente DD presente 20 

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam jaqueira árvore exótica presente DD presente 4 

Moraceae Ficus auriculata Lour. 
figueira-de-

jardim 
árvore nativa ausente DD presente 215 

Moraceae Ficus benjamina L. ficus árvore exótica ausente DD presente 138 

Moraceae Ficus carica L. figueira árvore nativa ausente DD presente 2 

Moraceae Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 
árvore-da-
borracha 

árvore exótica ausente DD presente 1 

Moraceae Ficus guaranitica Chodat figueira-brava árvore nativa ausente DD presente 1 

Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. 
figueira-mata-

pau 
árvore nativa ausente DD presente 1 

Moraceae Ficus lyrata Warb. figueira-lira árvore exótica ausente DD presente 2 

Moraceae Ficus sp. L. ficus árvore nativa ausente DD presente 3 

Moraceae Morus alba L. amora-branca árvore exótica ausente DD ausente 1 

Moraceae Morus nigra L. amora-preta árvore exótica presente DD ausente 8 

Moraceae Morus sp. amora  exótica ausente DD ausente 1 

Myrtaceae 
Callistemon viminalis (Sol. ex 

Gaertn.) G.Don 

escova-de-

garrafa 
árvore exótica ausente DD ausente 1 

Myrtaceae 
Campomanesia 

guazumifolia (Cambess.) O.Berg. 
sete-capotes árvore nativa ausente NE ausente 1 

Myrtaceae 
Campomanesia xanthocarpa 

(Mart.) O.Berg 
gabiroba árvore nativa ausente LC ausente 7 

Myrtaceae 
Curitiba prismatica (D.Legrand) 

Salywon & Landrum 
murta árvore nativa ausente DD ausente 1 

Myrtaceae Eugenia involucrata DC. cerejeira arbusto/árvore/subarbusto nativa ausente DD ausente 21 

Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess. uvaia arbusto/árvore/subarbusto nativa ausente DD ausente 1 
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Família Nome Científico Nome Popular Forma de Vida Origem 
Exótica 

Invasora 

Grau de 

Ameaça 
Toxidade 

Nº de 

indivíduos 

Myrtaceae Eugenia rostrifolia D.Legrand batinga árvore nativa ausente DD ausente 1 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitanga árvore nativa ausente DD ausente 52 

Myrtaceae 
Myrcianthes pungens (O.Berg) 

D.Legrand 
guabiju árvore nativa ausente EN ausente 2 

Myrtaceae Plinia cauliflora (Mart.) Kausel jabuticaba árvore nativa ausente DD ausente 7 

Myrtaceae Plinia peruviana (Poir.) Govaerts jabuticabeira árvore nativa ausente DD ausente 7 

Myrtaceae Psidium cattleyanum Sabine araçá árvore nativa ausente DD ausente 20 
Myrtaceae Psidium guajava L. goiabeira árvore exótica presente DD ausente 47 

Myrtaceae Syzigium cumini (L.) Skeels jambolão árvore exótica presente DD ausente 14 

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Choisy três-marias nativa nativa ausente DD ausente 5 

Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Willd. três-marias árvore/liana nativa ausente DD ausente 4 

Oleaceae Jasminum azoricum L. jasmim-do-rio trepadeira exótica ausente Dd presente 1 

Oleaceae Jasminum mesnyi Hance jasmim-amarelo arbusto nativa ausente DD ausente 1 

Oleaceae Jasminum sp. jasmim arbusto exótica ausente CR ausente 104 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Aiton ligustro árvore exótica presente DD presente 1536 

Oleaceae Olea europaea L. oliveira árvore exótica ausente DD ausente 1 

Oxalidaceae Averrhoa carambola L. caramboleira árvore exótica ausente DD ausente 2 

Platanaceae Platanus acerifolia (Aiton) Willd. plátano árvore exótica ausente DD presente 3 

Podocarpaceae 
Podocarpus lambertii Klotzsch ex 

Endl. 

pinheirinho-

bravo 
árvore nativa ausente DD ausente 16 

Proteaceae 
Grevillea robusta A.Cunn. ex 

R.Br. 
grevilha árvore exótica presente DD ausente 102 

Proteaceae 
Roupala montana var. brasiliensis 

(Klotzsch) K.S.Edwards 

carvalho 

brasileiro 
árvore nativa ausente NE ausente 1 

Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. uva-do-japão árvore exótica presente DD ausente 10 

Rosaceae Cydonia oblonga Mill. marmeleiro árvore exótica ausente DD ausente 2 

Rosaceae 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 

Lindl. 
nêspera árvore exótica presente DD ausente 49 

Rosaceae Prunus campanulata Maxim. 
cerejeira-de-

taiwan 
árvore exótica ausente DD ausente 1 

Rosaceae Prunus persica (L.) Batsch pêssego árvore exótica ausente DD ausente 20 

Rosaceae Prunus serrulata Lindl. 
cerejeira-do-

japão 
árvore exótica ausente DD ausente 8 

Rosaceae Prunus domestica L. ameixa árvore exótica ausente DD ausente 1 

Rosaceae Prunus salicina Lindl. 
ameixeira-

japonesa 
árvore exótica ausente DD ausente 1 

Rosaceae Pyrus communis L. pereira árvore exótica ausente DD ausente 1 
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Família Nome Científico Nome Popular Forma de Vida Origem 
Exótica 

Invasora 

Grau de 

Ameaça 
Toxidade 

Nº de 

indivíduos 

Rubiaceae Gardenia jasminoides J.Ellis gardênia arbusto exótica ausente DD ausente 4 

Rubiaceae Ixora chinensis Lam. ixora-chinesa arbusto exótica ausente DD ausente 2 

Rutaceae Citrus × aurantium L. laranjeira árvore exótica ausente DD ausente 3 

Rutaceae 
Citrus aurantifolia (Christm) 

Swingle 
lima árvore exótica ausente DD ausente 2 

Rutaceae Citrus nobilis Lour. tangerina árvore exótica ausente DD ausente 1 

Rutaceae Citrus reticulata Blanco bergamota árvore exótica ausente DD ausente 8 
Rutaceae Citrus sp L.  árvore exótica ausente DD ausente 34 

Rutaceae Citrus x limon (L.) Osbeck limão árvore exótica presente DD ausente 42 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. teta-de-cadela árvore nativa ausente DD ausente 1 

Salicaceae Salix × pendulina Wender. salgueiro-chorão árvore exótica ausente DD ausente 1 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) 

Hieron. ex Niederl. 
vacum árvore nativa ausente DD ausente 3 

Sapindaceae 
Allophylus guaraniticus (A. St.-

Hil.) Radlk. 
vacum-mirim árvore nativa ausente DD ausente 1 

Sapindaceae 
Cupania ludowigii Somner & 

Ferrucci 

camboata- 

vermelho 
árvore nativa ausente DD ausente 4 

Sapindaceae Koelreuteria bipinnata Franch. árvore-da-china árvore nativa ausente DD ausente 1 
Sapindaceae Litchi chinensis Sonn. lichia árvore exótica ausente DD ausente 1 

Sem identificação Sem identificação sem id sem id sem id sem id Sem id sem id 188 

Solanaceae Brunfelsia grandiflora D.Don manacá árvore exótica ausente DD ausente 3 

Solanaceae Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don primavera arbusto nativa ausente DD presente 7 

Theaceae Camellia japonica L. camélia árvore exótica ausente DD presente 5 

Verbenaceae Aloysia citrodora Palàu 
cidreira lúcia 

lima 
arbusto nativa ausente DD ausente 3 

Verbenaceae Duranta erecta L. pingo-de-ouro arbusto exótica ausente DD ausente 40 

Fonte: O autor. 
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A relação de espécies exóticas (49%) em relação ao número de espécies nativas 

levantadas (51%) é relativamente menor, sendo que destas, 8% apresentam caráter invasor 

(Tabela 12). A distribuição dos indivíduos quanto à sua origem e risco de invasão biológica, 

encontram-se apresentados no Anexo 11 e 12 (Mapa de Distribuição da Origem das Espécies 

de Dois Vizinhos-PR e Mapa de Distribuição das Espécies Exóticas Invasoras do Município de 

Dois Vizinhos-PR, respectivamente).  

 

Tabela 12:  Lista de espécies exóticas invasoras amostradas no inventário da arborização viária de Dois Vizinhos-

PR, de acordo Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 

Fabaceae Acacia podalyriifolia G.Don acacia-mimosa 

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam jaqueira 

Rutaceae Citrus x limon (L.) Osbeck limoeiro 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. nespereira 

Proteaceae Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. grevilha 

Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. uva-do-japão 

Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit leucena 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Aiton ligustro 

Magnoliaceae Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre magnolia-amarela 

Anacardiaceae Mangifera indica L. mangueira 

Meliaceae Melia azedarach L.  cinamomo 

Moraceae Morus nigra L. amoreira-preta 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiabeira 

Fabaceae 
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin 

& Barneby 
aleluia 

Myrtaceae Syzigium cumini (L.) Skeels jambolão 

Combretaceae Terminalia catappa L. sombreiro 
Fonte: O autor. 

 

Dentro deste contexto, faz-se necessário a substituição gradativa dos indivíduos 

exóticos invasores ocorrentes por espécies, preferencialmente nativas da região fitoecológica 

local. Sobretudo, é de extrema importância a continuidade das ações de conscientização 

ambiental da população sobre a problemática do plantio de espécies exóticas invasoras nas vias 

urbanas. 

Adicionalmente, 24 espécies apresentam propriedades tóxicas ou alergênicas (Tabela 

13), demonstrando a necessidade de replanejamento da arborização do município, com espécies 

que não apresentem riscos à população, sendo estas preferencialmente nativas. A distribuição 

dos indivíduos tóxicos ou alergênicos, encontram-se apresentados no Anexo 13 (Mapa de 

Distribuição das Espécies com Princípios Tóxicos ou Alergênicos de Dois Vizinhos-PR). 
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Tabela 13:  Espécies com princípios tóxicos ou alergênicos presentes na arborização viária de Dois Vizinhos-PR, 

de acordo Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 

Apocynaceae Allamanda cathartica L. alamanda 

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam jaqueira 

Solanaceae Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don primavera 

Theaceae Camellia japonica L. camélia 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Mill. cipreste 

Cupressaceae Cupressus sempervirens L. cipreste 

Euphorbiaceae Euphorbia ingens E. Mey. Ex Boiss. cactus 

Moraceae Ficus auriculata Lour. figueira-de-jardim 

Moraceae Ficus benjamina L. ficus 

Moraceae Ficus carica L. figueira 

Moraceae Ficus elastica Roxb. ex Hornem. árvore-da-borracha 

Moraceae Ficus guaranitica Chodat figueira-brava 

Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. figueira-mata-pau 

Moraceae Ficus lyrata Warb. figueira-lira 

Moraceae Ficus sp. L. ficus 

Oleaceae Jasminum azoricum L. jasmim-do-rio 

Cupressaceae Juniperus chinensis L. shimpaku 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Aiton ligustro 

Magnoliaceae Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre magnolia-amarela 

Meliaceae Melia azedarach L.  cinamomo 

Apocynaceae Nerium oleander L. espirradeira 

Platanaceae Platanus acerifolia (Aiton) Willd. platamo  

Anacardiaceae Schinus molle L. aroeira-salsa 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi aroeira pimenteira 
Fonte: O autor. 

 

Em relação aos parâmetros dendrométricos, observa-se na Figura 38 que a maior 

concentração de indivíduos arbóreos adultos, tem entre 4,01 e 8 m de altura, consequência da 

intensidade de podas drásticas anteriormente realizadas no município, o que ocasionou a 

redução na forma e da altura das árvores. 

 

Figura 38: Distribuição das alturas totais das árvores avaliadas nas vias públicas de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 
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Com relação às mudas, a Figura 39 apresenta a distribuição das mudas em comparação 

com o total de árvores amostradas, caracterizadas por possuir CAP menor que 3,5 cm e altura 

maior que 15 cm. 

 

Figura 39: Distribuição de mudas e árvores nas vias públicas do município de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 

 

Com base na Figura 40, podemos observar a distribuição em altura do 1º galho vivo e 

da altura de bifurcação. Pouco mais da metade das árvores possuem alturas de bifurcação e do 

primeiro galho vivo até 1 m, fato que gera inúmeros conflitos com o tráfego de pedestres nas 

calçadas e veículos nas vias, pois se tratam de alturas muito pequenas, onde a presença de 

bifurcações e galhos nessas alturas causam transtornos diversos aos pedestres e veículos ao 

transitarem por calçadas e pelas ruas. 

 

Figura 40:  Altura da bifurcação e do primeiro galho vivo das árvores viárias de Dois Vizinhos- PR. 

 

Fonte: O autor. 
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Na Figura 41, verificamos a distribuição em relação à altura de copa, que é calculada 

com base na altura total das espécies arbóreas menos a altura da primeira bifurcação, sendo que 

quanto menor for a altura desta, maior será a altura de copa. Como podemos observar, a maior 

concentração de indivíduos se deu no intervalo de 4,01 a 6 m. A grande ocorrência de baixas 

alturas de bifurcação (Figura 40), com quase 90% destas com menos de 2 m, ocasiona a 

ocorrência de relativamente maiores alturas de copa. Adicionalmente, as baixas alturas totais, 

em decorrência do histórico de podas drásticas sofridas, fazem com que a arborização do 

município seja predominantemente constituída por árvores baixas e com proporção relativa de 

copa elevada, desde a base da árvore.  

As baixas alturas de bifurcação são decorrentes, predominantemente, de mudas de 

baixa qualidade implantadas em anos anteriores e do manejo inadequado, fazendo com que as 

árvores mantivessem alturas de bifurcação baixas. As árvores nesta situação que não forem 

substituídas, deverão ter alterado o seu manejo, fazendo com que sua copa seja elevada a alturas 

superiores a 2 m, diminuindo os conflitos com os usuários de calçadas e ruas. 

 

Figura 41: Alturas de copa das árvores adultas viárias do município de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 

 

Em termos de diâmetro, Dois Vizinhos não apresenta árvores com grandes dimensões, 

sendo que a maior frequência de indivíduos observada apresenta diâmetro à altura do peito 

(DAP) entre 10,01 e 20 cm, conforme demonstra-se a Figura 42. 
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Figura 42: Distribuição diamétrica das árvores adultas viárias do município de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 

 

Essa situação, se por um lado facilita o trabalho com as árvores, por outro, denota a 

influência do manejo errôneo realizado por vários anos, onde as árvores, ao sofrerem sucessivas 

podas drásticas, dispenderam suas energias, prioritariamente, para recuperação de suas copas 

em detrimento do crescimento em altura e em diâmetro. 

Em relação a área de copa, atributo de maior interesse e importância na arborização 

urbana, a distribuição das classes dos indivíduos arbóreos avaliados demonstra-se de forma 

decrescente, em forma de “J-invertido” (Figura 43). Tal resultado demonstra a ineficiência da 

arborização viária do município na promoção dos principais benefícios ambientais que, 

potencialmente, poderiam ser por elas gerados, seja pela redução da amplitude térmica, 

absorção e filtragem de água da chuva, ou retenção de partículas suspensas do ar (VELASCO, 

2007; SILVA et al., 2010; BOBROWSKI; BIONDI, 2012).  

 

Figura 43: Área de copa do componente arbóreo viário de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 
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Com relação ao tipo de pavimento encontrado nos locais onde estão inseridos os 

indivíduos vegetais amostrados em Dois Vizinhos, grande parte estão alocados junto a 

pavimentos permeáveis, que permitem uma maior infiltração de água no solo, favorecendo a 

absorção de minerais pelas raízes, conforme podemos observar na Figura 44. 

 

Figura 44: Tipo de pavimento frequentemente encontrado na arborização viária de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 

 

Corroborando tais aspectos, verificou-se que 62% dos indivíduos não apresentam 

nenhum tipo de afloramento na área livre, sendo então que apenas 38% apresentam (Figura 45). 

Dos que apresentam afloramentos, a maioria (69%) afetam a calçada. Salienta-se que um 

mesmo indivíduo pode apresentar mais de 1 tipo de interferência na área livre. 

 

Figura 45: Percentual de afloramento na área livre e problemas ocasionados pelo sistema radicular da 

arborização viária de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 



56 
 

Adicionalmente, conforme a Figura 46, Dois Vizinhos possui cerca de 60% do seu 

componente arbóreo em conflito com mobiliários urbanos inalteráveis num raio de 2 m, que 

compreendem entrada de pessoas, garagem, rampa, muro, transformadores, stai, postes, entre 

outros. Outros 16% apresentam conflito com mobiliários urbanos alteráveis num raio de 2 m, 

que compreendem placas de sinalização, pontos de ônibus, lixeiras, entre outros. Salienta-se 

que um mesmo indivíduo pode apresentar mais de 1 tipo de conflito com relação aos mobiliários 

urbanos descritos. Todos estes conflitos precisarão ser manejados durante a execução do plano 

de arborização. 

 

Figura 46: Relação de conflito da arborização viária com o mobiliário urbano de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 

 

Em termos de poda, 51% apresentam poda de elevação de copa, 49% apresentam poda 

drástica e 28% apresentam poda de redução (Figura 47).  

 

Figura 47: Ocorrência de poda no componente arbóreo viário de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 
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Salienta-se que um mesmo indivíduo pode apresentar mais de um tipo de poda. Em 

termos gerais, muitos destes indivíduos que sofreram sucessivas podas drásticas precisarão ser 

removidos, por não terem condições vitais de recuperação de sua forma natural da espécie. 

Do ponto de vista fitossanitário, de maneira geral, cerca de 47% dos indivíduos 

apresentam fungos nos troncos, outros 35% apresentam cancro e outros 33% apresentam cupins 

no tronco. A ocorrência de brocas foi registrada em 15% dos indivíduos (Figura 48).  

 

Figura 48: Fitossanidade do componente arbóreo viário de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 

 

De forma geral, a arborização de Dois Vizinhos apresenta sérios problemas originários 

principalmente, da má escolha de espécies e mudas não compatíveis com as áreas urbanas e do 

incorreto manejo de podas. 

Deste modo, com base nas informações levantadas, é recomendado a supressão de 

69% dos indivíduos inventariados, num total de 4.023. Por tratar-se de um número bastante alto 

de supressão, os indivíduos foram separados em classes de prioridade, para viabilizar tal 

operação, a saber: Classe 1: indivíduos que apresentam risco iminente de queda, conforme 

resultados da análise de risco de queda (vide item 3.5) ou princípios tóxicos e alergênicos; 

Classe 2: indivíduos que apresentem risco de queda; Classe 3: indivíduos que apresentem 

potencial risco de queda; e Classe 4: espécies exóticas invasoras, espécies incompatíveis com 

o meio urbano, ou que apresentem conflitos de coexistência com a infraestrutura urbana. 
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A distribuição dos indivíduos, por classe de prioridade a serem suprimidos, estão 

apresentados no Anexo 14 (Mapa de Distribuição dos Indivíduos a Serem Suprimidos, por 

Classe de Prioridade, do Município de Dois Vizinhos-PR). 

Adicionalmente, buscando compatibilizar a arborização de Dois Vizinhos com as 

infraestruturas urbanas, foram selecionados, classificados e priorizados os indivíduos que 

necessitam de ações de podas de limpeza, levantamento, segurança, liberação de fios e desbrota. 

A distribuição dos indivíduos encontra-se apresentado no Anexo 15 (Mapa de Distribuição dos 

Indivíduos com Necessidade de Poda, por Classe de Prioridade, Dois Vizinhos-PR). 
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4 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO – PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO 

  

O planejamento da arborização viária de um município precisa, prioritariamente, levar 

em consideração os anseios e angústias da população que reside e circula no perímetro urbano 

da cidade. Entender e atender a estas expectativas tendem a potencializar positivamente no 

sucesso do estabelecimento e desenvolvimento das árvores viárias implantadas e manejadas. 

A análise de percepção dos moradores quanto a arborização urbana é a oportunidade 

para obter informações essenciais para essa interação entre o poder público e a população, 

contribuindo para uma convivência harmoniosa entre as árvores, administração municipal e a 

população (ROPPA et al., 2007). 

A abordagem para a realização da análise de percepção se deu por meio de amostragem 

da população urbana do município de Dois Vizinhos-PR, estimada em 28.095 pessoas 

(IPARDES, 2019), devendo atingir um mínimo de 10% da população urbana. 

A pesquisa foi operacionalizada nos períodos entre os meses de outubro a dezembro 

de 2018 e de março a maio de 2019 através da aplicação de questionários em forma de entrevista 

semiestruturada com a população, e foram aplicados questionários em formato eletrônico 

(online) para maior participação da comunidade. O questionário aplicado incluiu a 

caracterização do perfil dos entrevistados quanto a sua escolaridade, assim como perguntas 

direcionadas à identificação da percepção dos entrevistados sobre os seguintes parâmetros 

qualitativos: i) classificação da arborização da rua; ii) desvantagens da arborização urbana; iii) 

características de espécies para serem plantadas no meio urbano; vi) melhorias na arborização 

urbana de acordo com os moradores; e, vii) valor de uma árvore urbana de acordo com os 

moradores de Dois Vizinhos-PR. O questionário completo encontra-se no Anexo 16 

(Questionário de análise da percepção sobre a arborização urbana de Dois Vizinhos-PR). 

Os dados foram transcritos e analisados de forma qualitativa para desenvolvimento de 

gráficos que representem a percepção dos entrevistados quanto aos temas investigados. 

 A amostragem total atingiu 2.836 pessoas entrevistadas que residem ou circulam na 

área urbana, distribuídas em 17 bairros, atingindo um porcentual de 10,1% da população urbana 

total do município de Dois Vizinhos-PR (Tabela 14). 
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Tabela 14: Bairros e total de moradores entrevistados acerca da arborização urbana do município de Dois 

Vizinhos-PR. 

BAIRROS 
NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS 

PORCENTAGEM 

POR BAIRRO 

Bairro das Torres 242 8,5% 

Centro 192 6,8% 

Centro Norte 407 14,4% 

Centro Sul 387 13,6% 

Da Luz 55 1,9% 

Jardim Concórdia 18 0,6% 

Jardim da Colina 334 11,8% 

Jardim dos Lagos 11 0,4% 

Jardim Marcante 60 2,1% 

Margarida Galvan 115 4,1% 

Nossa Sra. Aparecida 92 3,2% 

Nossa Sra. De Lourdes 130 4,6% 

Sagrada Família 197 6,9% 

Santa Luzia 203 7,2% 

São Francisco de Assis 152 5,4% 

São Francisco Xavier 144 5,1% 

Vitória 97 3,4% 

Total 2.836 100.0% 
Fonte: O autor, 2020. 

 

Do total de entrevistados, 2% da população não tem escolarização, 20% possuem 

ensino fundamental incompleto e 11% fundamental completo, 9% têm ensino médio 

incompleto e 26% médio completo, e quanto a graduação, 13% possuem ensino superior 

incompleto, e 18% ensino superior completo (Figura 49).  

Figura 49: Grau de escolaridade dos moradores entrevistados em Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 
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Em relação à percepção da população quanto à intensidade da arborização urbana em 

seus bairros, a maioria dos entrevistados de todos os bairros consideram as vias de seus bairros 

pouco arborizadas, demonstrando uma notável escassez de árvores nas vias urbanas de Dois 

Vizinhos-PR (Figura 50). Considerando a totalidade dos entrevistados, a média municipal foi 

representada por 10% (288 pessoas) que consideraram as vias de seus bairros muito arborizadas, 

seguido de 29% (827 pessoas) que julgam seus bairros como razoavelmente arborizados, e por 

fim, a maioria representada por 61% (1721) pessoas afirmaram que seus bairros estão pouco 

arborizados. 

 

Figura 50: Percepção da população do município de Dois Vizinhos-PR em relação a arborização viária do 

perímetro urbano. 

 

Fonte: O autor. 

 

Na sequência, é importante entender as principais desvantagens que os entrevistados 

percebem quanto à existência de uma árvore viária. A pesquisa apontou que 56% dos 

entrevistados não percebem desvantagens na presença de árvores urbanas. Em contraponto, 

17% dos entrevistados indicaram a sujeira das ruas e calçadas provocadas pela queda de folhas 

e galhos, 13% relataram problemas nas calçadas devido ao crescimento das raízes e o pouco 

espaço para o desenvolvimento delas, 9% observam problemas com a rede elétrica devido ao 
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porte inadequado das árvores implantadas nas calçadas e falta de manutenção das mesmas, 3% 

apontaram sujeiras causadas por pássaros e 2%, redução da iluminação pública (Figura 51).  

 

Figura 51: Percepção da população do município de Dois Vizinhos-PR em relação às desvantagens da 

arborização viária do perímetro urbano. 

 

Fonte: O autor. 

 

Em relação às expectativas quanto as características e serviços ambientais ofertados 

pelas espécies a serem plantadas nas ruas do município, a maioria dos entrevistados de todos 

os bairros têm preferência por espécies que proporcionem sombra nas calçadas e vias. Na 

sequência, a capacidade de florescer com exuberância é a segunda característica mais desejada 

em quase todos os bairros, exceto nos bairros Jardim da Colina, Margarida Galvan e Vitória, 

que apontaram preferência por espécies frutíferas. Analisando a totalidade das informações 

coletadas relacionadas a este parâmetro, 51% da população indicou como ideal as espécies que 

proporcionam sombra, em seguida, com 26% indicaram espécies com flores, e outros 23% 

gostariam de ter espécies frutíferas nas ruas da cidade (Figura 52), resultado que aponta 

claramente as características a serem priorizadas na seleção de espécies para plantio em vias 

urbanas de Dois Vizinhos-PR, claramente, com as opiniões dos moradores sendo seguidas de 

uma análise técnica quanto a quais espécies podem atender aos anseios e serem adequadas ao 

meio urbano. 
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Figura 52: Preferência dos serviços esperados da arborização urbana para os bairros do município de Dois 

Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 

 

Em relação a outro parâmetro de priorização, foi investigado quais seriam as melhorias 

prioritárias na gestão da arborização urbana da cidade, onde a maioria dos entrevistados de 

todos bairros, representados por 49% dos mesmos, consideraram que deveriam ser feitos mais 

plantios em vias públicas, seguidos de 29% que julgaram a manutenção e podas adequadas das 

árvores já existentes, e por 22% que apontaram que deveriam ser intensificadas as ações para 

conscientização e educação ambiental para conservação da arborização urbana (Figura 53). 
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Figura 53: Melhorias na arborização urbana de acordo com os moradores de Dois Vizinhos-PR. 

 

Fonte: O autor. 

 

Por fim, os entrevistados foram interrogados sobre qual a percepção de valor, em reais, 

que eles tinham de uma árvore urbana, em boas condições fitossanitárias e alocada em local 

adequado. Tal questionamento tem relação direta com o tamanho da valorização que a 

população percebe nas árvores viárias. Considerando a média municipal, um total de 39% 

acredita que a árvore tem valor igual ou maior que R$1.000,00, seguidos de 20% dessa 

população responderam entre R$500,00 e R$ 1.000,00, outros 18% responderam entre 

R$100,00 e R$500,00, e 9% apontaram para um valor entre R$50,00 e R$100,00. Considerando 

valores menores, houveram 3% que afirmaram que este valor deve ser menor que R$50,00, e 

10% que acreditam que uma árvore urbana não possui nenhum valor em dinheiro (Figura 54). 
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Figura 54: Percepção da população do município de Dois Vizinhos-PR em relação ao valor, em reais, de uma 

árvore viária saudável e corretamente implantada. 

 

Fonte: O autor. 

 

O questionário utilizado na análise de percepção sobre a arborização urbana do 

município de Dois Vizinhos apontou importantes indicadores para a gestão e tomada de decisão 

na gestão das árvores viárias. Informações como as características preferenciais para seleção de 

espécies para cada bairro, ou o entendimento de quais ações a população priorizaria no manejo 

da vegetação urbana podem permitir que a Administração Pública seja assertiva em suas 

decisões e investimento, especialmente se compreenderem esta análise de percepção de forma 

sistêmica e associada com os resultados do inventário da arborização urbana. 

A pesquisa também evidenciou que a população de Dois Vizinhos gosta de árvores nas 

vias públicas, notando a escassez e a demanda por vias mais arborizadas, e a maioria apontou 

que uma árvore urbana, em boas condições, tem um valor financeiro maior do que R$ 1.000,00. 

O conjunto destes resultados reforça a validade dos esforços em prol de uma cidade 

mais arborizada e com mais qualidade de vida, onde a população notará as iniciativas de 

execução do Plano Municipal de Arborização Urbana. Para isso, é importante que as 

Administrações Municipais mantenham o tema como prioridade em suas agendas, realizando a 

manutenção do quadro técnico, infraestrutura e principalmente, a comunicação com a 

população, com foco em plantios, manutenção e podas, além de um contínuo trabalho de 

educação ambiental voltado ao tema. 
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5 ANÁLISE DE RISCO DE QUEDA DE ÁRVORES URBANAS 

 

A prática da análise de risco de queda consiste em uma análise que integra a avaliação 

fitossanitária de árvores, seguida de avaliação dos danos que podem ser provocados por sua 

queda (danos materiais ou humanos). Tal análise tem por objetivo a tomada de decisão entre a 

conservação do exemplar em via urbana ou a realização do corte da árvore, de forma que a 

gestão municipal pratique a manutenção preventiva, evitando quedas de árvores que podem ser 

previamente identificadas (SEITZ, 2005; BRAZOLIN, 2009; LILLY et al., 2015). 

Dessa forma, a metodologia empregada incluiu a avaliação fitossanitária realizada no 

inventário da arborização (vide item 3.1), onde foram registradas informações de presença de 

pragas, doenças e outras características sintomatológicas, afloramento do sistema radicular, 

equilíbrio entre o tronco e a copa e histórico de podas. 

Dessa forma, por meio da avaliação visual, os indivíduos foram classificados em 

categorias quanto ao seu risco de queda, a saber:  

a) risco iminente de queda: indivíduos que apresentam sintomas de risco iminente de 

queda de partes da planta ou do exemplar completo;  

b) com risco de queda: exemplares que apresentem histórico de poda de raiz, drástica 

ou de segurança, associadas às condições de afloramento do sistema radicular; ou presença de 

galhos mortos; ou condições de ocorrência de fungos, brocas ou cupins;  

c) sem risco de queda: exemplares que não apresentam ataques de fungos, brocas e 

cupins, além de apresentarem estabilidade e proporcionalidade entre tronco e copa; não 

apresentam histórico de poda de raízes e poda drástica. 

Com base em tais critérios técnicos, dos 2.957 exemplares avaliados, 4,9% apresentam 

risco iminente de queda, 0,1% apresentam risco de queda e 95% não apresentam risco de queda. 

A distribuição dos indivíduos quanto ao risco de queda encontra-se apresentada no Anexo 17 

(Mapa de Risco de Queda da Arborização Urbana de Dois Vizinhos-PR). 
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6 PLANEJAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

O Plano Municipal de Arborização Urbana deve ser o instrumento para tomadas de 

decisões relacionadas a qualquer árvore urbana, de forma que o planejamento da arborização 

deve ir de encontro à solução dos problemas identificados pelo inventário da arborização viária, 

bem como atender às expectativas que a população apontou no diagnóstico participativo.  

A arborização deve ter o papel de contribuir na melhoria do conforto térmico no 

perímetro urbano, sombreamento, abrigo e alimento para avifauna, otimizar a permeabilidade 

do solo, colaborar com a diminuição dos índices de poluição do ar e proporcionar melhoria das 

condições do ambiente urbano como um todo (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, 2018). 

  

6.1 Critérios para a Escolha de Espécies para Arborização Urbana 

  

A seleção de espécies deve, obrigatoriamente, atender a uma série de requisitos 

biológicos, ecológicos, urbanísticos e obedecer a premissa de que é o local de plantio que 

determina as possibilidades de espécies a serem utilizadas, de acordo com suas características 

edafoclimáticas, urbanísticas e expectativas da população. A determinação de espécies para 

serem utilizadas deve, obrigatoriamente, ser realizada por profissional tecnicamente capacitado 

e habilitado (Engenheiro Florestal, Agrônomo ou Biólogo). 

Nesse sentido, a espécie deve, obrigatoriamente, apresentar as características 

biológicas adequadas para plantio em calçadas, com hábito e porte adequados de acordo com o 

tipo de fiação elétrica aérea do local do plantio, não podendo ser espécies que apresentem risco 

de invasão biológica ou substâncias tóxicas e alergênicas. E preferencialmente, as espécies 

devem ser nativas regionais e com genética de populações adaptadas a condições 

edafoclimáticas semelhantes às de Dois Vizinhos-PR. Destaca-se que além da seleção correta 

de espécies, as mudas e o plantio devem atender aos requisitos mínimos para que a espécie 

selecionada possa ter seu desenvolvimento adequado, atingindo suas características naturais. 

Os principais parâmetros a serem observados para a seleção de uma espécie, além das 

características do local de plantio, são os seguintes parâmetros (BIONDI; ALTHAUS, 2005; 

BRUN; SILVA FILHO, 2010): 

a)  Anatomia da madeira: espécies com desenvolvimento rápido apresentam cerne frágil, 

com madeira de menor densidade, menor tempo de vida e, consequentemente, maiores 

possibilidades de risco de queda da árvore. Espécies com crescimento moderado, com 
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madeira de maior densidade, tem reduzido os seus riscos de queda, sendo mais 

adequadas para calçadas em vias públicas; 

b)  Tipo de copa: características como a forma da copa da espécie, a densidade de galhos e 

folhas e o hábito da copa da árvore. As espécies devem aceitar bem o manejo de podas 

ao longo de seu desenvolvimento e as copas com formatos globosos e ovais são os mais 

recomendados. Todavia, considerando a amplitude térmica do município de Dois 

Vizinhos-PR, é importante considerar composições com espécies perenifólias e de 

menor densidade de copa; 

c)  Frutos e flores: as espécies devem apresentar frutos leves e pequenos, evitando acidentes 

com pedestres e bens materiais. As flores devem apresentar perfume suave, evitando o 

risco de provocar crises alérgicas na população; 

d)  Raiz: árvores com sistema de raízes superficiais não devem ser utilizadas em vias 

públicas, pois provocam danos nas calçadas e edificações, além do risco de causar 

acidentes com pedestres; 

e)  Toxicidade, espinhos e acúleos: espécies com princípios tóxicos, para seres humanos ou 

animais, em seus órgãos (folha, flor, fruto, casca ou madeira) não devem ser utilizadas 

no perímetro urbano, de forma alguma. Outras características indesejáveis são os 

acúleos e espinhos, desqualificando qualquer espécie que apresente estas estruturas; 

f)  Potencial de invasão biológica: em atendimento à legislação vigente, nenhuma espécie 

mencionada na Portaria IAP nº 59/2015, ou nas demais legislações relacionadas em 

vigência, não poderão ser plantadas no município. Adicionalmente, também não devem 

ser selecionadas espécies que apresentem registros bibliográficos relacionados ao risco 

de invasão biológica em Dois Vizinhos-PR e na paisagem do entorno, mesmo que não 

descritas nas legislações vigentes; 

g)  Composições de espécies: deve-se considerar que uma única espécie não deve ultrapassar 

o limite de 10 % do total da quantidade de árvores existentes em um mesmo bairro; 

h)  Rusticidade: as espécies  selecionadas devem ser rústicas e resistentes a pragas e doenças, 

pois não é permitido o uso de agrotóxicos em ambientes urbanos de livre circulação, em 

que não há meios de assegurar o adequado isolamento para aplicar medidas que 

garantam condições ideais de segurança da população que reside ou circula, conforme 

Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA nº 04/2016 - 

Esclarecimentos sobre capina química em ambiente urbano de intersecção com outros 

ambientes. Poderá ser realizado o controle biológico ou manejo através de podas; 
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A seguir é a apresentada a Tabela 15, com a lista de espécies recomendadas para a 

arborização urbana no município de Dois Vizinhos – PR. 
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Tabela 15: Espécies indicadas para a arborização urbana no município de Dois Vizinhos – PR. 

PEQUENO PORTE 

NOME POPULAR  NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA ORIGEM COR DA FLOR 

Abiu Pouteria torta  Sapotaceae Nativa Verde clara 

Amendoim do campo Platypodium elegans  Fabaceae Nativa Amarela 

Araçá Psidium cattleyanum Myrtaceae Nativa Branca 

Cocão Erythroxylum deciduum  Erythroxylaceae  Nativa Branca 

Cagaita Eugenia dysenterica  Myrtaceae Nativa Branca 

Caliandra-foliolosa Calliandra foliolosa Fabaceae Nativa Rosa 

Caliandra-rosa Calliandra brevipes Fabaceae Nativa Rosa 

Caliandra-vermelha Calliandra tweediei Fabaceae Nativa Vermelha 

Camboim Myrciaria tenella Myrtaceae Nativa Branca 

Cambucá Plinia edulis  Myrtaceae Nativa Branca 

Guaçatunga Casearia sylvestris  Salicaceae Nativa Branca 

Guamirim Myrcia rostrata  Myrtaceae Nativa Branca 

Guatambu-mirim Aspidosperma riedelii  Apocynaceae Nativa Branca 

Ipê rosa-anão Handroanthus heptaphyllus var. paulensis  Bignoniaceae Nativa Rosa 

Carobinha Jacaranda puberula  Bignoniaceae Nativa Roxa 

Pata de vaca Bauhinia blakeana  Fabaceae Exótica Rosa 

Pata de vaca Bauhinia purpurea  Fabaceae Exótica Rosa 

Pata de vaca Bauhinia longifolia  Fabaceae Exótica Branca 

Pitangueira Eugenia uniflora Myrtaceae Nativa Branca 

Tingui-preto Dictyoloma vandellianum  Rutaceae Nativa Creme 

Resedá Lagerstroemia indica  Lythraceae Exótica Rosa 

MÉDIO PORTE 

Açoita Cavalo Luehea candicans  Malvaceae Nativa Branca 

Açoita Cavalo Luehea grandiflora  Malvaceae Nativa Branca 

Aldrago Pterocarpus violaceus  Fabaceae Nativa Amarela 



71 
 

Angelim amargoso Andira anthelmia  Fabaceae Nativa Rosa 

Angelim doce Andira fraxinifolia  Fabaceae Nativa Rosa 

Aroeira vermelha Astronium fraxinifolium  Anacardiaceae Nativa Creme 

Árvore da China Koelreuteria bipinnata  Sapindaceae Exótica Rosa 

Babosa branca Cordia superba Boraginaceae Nativa Branca 

Caroba Jacaranda cuspidifolia  Fabaceae Nativa Roxa 

Falso-barbatimão Cassia leptophylla  Fabaceae Nativa Amarela 

Goiabeira-serrana Acca sellowiana Myrtaceae Nativa Vermelha 

Guatambu-oliva Aspidosperma parvifolium  Apocynaceae Nativa Branca 

Grumixama Eugenia brasiliensis  Myrtaceae Nativa Branca 

Ipê Amarelo Handroanthus chrysotrichus  Bignoniaceae Exótica Amarela 

Ipê Amarelo Handroanthus pulcherrimus Bignoniaceae Nativa Amarela 

Ipê Branco Tabebuia roseoalba Bignoniaceae Nativa Branca 

Ipê do cerrado Handroanthus ochraceus  Bignoniaceae Nativa Amarela 

Ipê Verde Cybistax antisyphilitica  Bignoniaceae Nativa Verde 

Jabuticaba  Plinia peruviana Myrtaceae Nativa Branca 

Maria-preta Diatenopteryx sorbifolia Sapindaceae Nativa Branca 

Monguba Pachira aquatica  Malvaceae Nativa Vermelha 

Oiti Licania tomentosa  Chrysobalanaceae Nativa Branca 

Pacová de macaco Swartzia langsdorffii  Fabaceae Nativa Branca 

Pata de vaca Bauhinia variegata Fabaceae Exótica Rosa 

Pau de rosas Physocalymma scaberrimum  Lythraceae Nativa Rosa 

Pau de tucano Vochysia tucanorum  Anthophoridae Nativa Amarela 

Peroba-poca Aspidosperma cylindrocarpon  Apocynaceae Nativa Branca 

Pimenta da Jamaica Pimenta dioica  Myrtaceae Exótica Branca 

Quaresmeira Tibouchina granulosa  Melastomataceae Nativa Roxa 

Resedá flor de rainha  Lagerstroemia speciosa  Lythraceae Exótica Rosa 

Sabão-de-soldado  Sapindus saponaria  Sapindaceae Nativa Creme 



72 
 

Sucupira Pterodon emarginatus  Fabaceae Nativa Rosa 

Sucupira preta Bowdichia virgilioides  Fabaceae Nativa Roxa 

Tarumã Vitex megapotamica Lamiaceae Nativa Roxa 

Tarumã Vitex polygama  Lamiaceae Nativa Branca e roxa 

Uvaia Eugenia pyriformis  Myrtaceae Nativa Branca 

Vacum Allophylus edulis Sapindaceae Nativa Branca 

GRANDE PORTE 

Açoita Cavalo Luehea divaricata Malvaceae Nativa Rosa 

Alecrim de Campinas Holocalyx balansae Fabaceae Nativa Verde Clara 

Araçá d'água Terminalia kuhlmannii  Combretaceae Nativa Branca 

Cabreúva Myrocarpus frondosus Fabaceae Nativa Creme 

Camboatá Cupania vernalis Sapindaceae Nativa Branca 

Canafístula Peltophorum dubium  Fabaceae Nativa Amarela 

Canela amarela Nectandra oppositifolia Lauraceae Nativa Branca 

Canela sassafrás Ocotea odorifera  Lauraceae Nativa Creme 

Canjarana Cabralea canjerana  Meliaceae Nativa Branca 

Carvalho-brasileiro Roupala brasiliensis Proteaceae Nativa Branca 

Cedro Cedrela fissilis  Meliaceae Nativa Branca 

Cerejeira  Eugenia involucrata Myrtaceae Nativa Branca 

Coração de negro Poecilanthe parviflora Fabaceae Nativa Creme 

Dedaleiro Lafoensia pacari  Lythraceae Nativa Branca 

Farinha seca Albizia niopoides  Fabaceae Nativa Branca 

Farinha seca Machaerium stipitatum Fabaceae Nativa Creme 

Flamboyant Delonix regia Fabaceae Exótica Laranja 

Freixo Fraxinus americana  Olereceae Exótica Branca 

Guabiju Myrcianthes pungens Myrtaceae Nativa Branca 

Guabiroba Campomanesia xanthocarpa Myrtaceae Nativa Branca 

Guajuvira Cordia americana Boraginaceae Nativa Verde Clara/Marrom 
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Guanandi Calophyllum brasiliensis  Clusiaceae Nativa Branca 

Guaritá Astronium graveolens  Anacardiaceae Nativa Verde clara 

Guatambu amarelo Aspidosperma ramiflorum  Apocynaceae Nativa Creme 

Guarantã Esenbeckia leiocarpa  Rutaceae Nativa Creme 

Imbuia Ocotea porosa Lauraceae Nativa Creme 

Ingá bravo Lonchocarpus cultratus  Fabaceae Nativa Rosa claro 

Ipê amarelo da serra Handroanthus albus  Bignoniaceae Nativa Amarela 

Ipê Amarelo Handroanthus umbellatus  Bignoniaceae Nativa Amarela 

Ipê Roxo Handroanthus heptaphyllus Bignoniaceae Nativa Roxa 

Ipê Roxo Handroanthus impetiginosus  Bignoniaceae Nativa Roxa 

Jacarandá Jacaranda micrantha Bignoniaceae Nativa Roxa 

Jacarandá da Bahia Dalbergia nigra  Fabaceae Nativa Creme 

Jacarandá Mimoso Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae Exótica Roxa 

Jacarandá paulista Machaerium villosum  Fabaceae Nativa Creme 

Jatobá Hymenaea courbaril  Fabaceae Nativa Branca 

Jequitibá branco Cariniana estrellensis  Lecythidaceae Nativa Branca 

Jequetibá branco Cariniana legalis  Lecythidaceae Nativa Branca 

Louro pardo Cordia trichotoma Boraginaceae Nativa Branca/Marrom 

Maria preta Diatenopteryx sorbifolia  Sapindaceae Nativa Rosa 

Mirindiba Lafoensia glyptocarpa  Lythraceae Nativa Branca 

Pau bálsamo Myroxylon peruiferum Fabaceae Nativa Branca 

Pau de viola Citharexylum myrianthum Verbenaceae Nativa Branca 

Pau ferro Caesalpinia ferrea  Fabaceae Nativa Amarela 

Pau-marfim Balfourodendron riedelianum Rutaceae Nativa Creme 

Peroba-rosa Aspidosperma polyneuron Rosaceae Nativa Branca 

Sete-casca Samanea tubulosa  Fabaceae Nativa Rosa 

Sibipiruna Poincianella pluviosa Fabaceae Nativa Amarela 

Tipuana Tipuana tipu  Fabaceae Exótica Amarela 
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6.1.1 Espécies Não Recomendadas 

  

Também é preciso estar atento às espécies proibidas em vias urbanas de Dois 

Vizinhos-PR. De forma geral, não é permitido o plantio, ou a permanência, de indivíduos de 

palmeiras em calçadas, de espécies exóticas invasoras, espécies tóxicas e com acúleos ou 

espinhos.  

A seguir é apresentada (Tabela 16) lista de espécies exóticas invasoras que não devem 

ser utilizadas para a arborização urbana do município, pelos motivos explicitados no parágrafo 

anterior. 

 

Tabela 16: Espécies inadequadas para a arborização urbana no município de Dois Vizinhos – PR, por serem 

exóticas invasoras. 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Acácia-mimosa Acacia podalyriifolia A. Cunn. Ex G. Don. Fabaceae  

Acácia-negra Acacia mearnsii De Willd. Fabaceae  

Alfeneiro, ligustro Ligustrum lucidum W. T. Aiton Oleaceae 

Amarelinho Tecoma stans (L.) Kunth Bignoniaceae 

Casuarina Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst. Casuarinaceae 

Cotoneaster Cotoneaster franchettii Bois Rosaceae  

Fedegoso 
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & 

Barneb. 
Fabaceae  

Goiabeira Psidium guajava L. Myrtaceae  

Grevílea Grevillea robusta A. Cunn ex. R.Br. Proteaceae 

Jambo Syzygium jambos (L.) Alston Myrtaceae 

Jambolão Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae 

Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Fabaceae  

Magnólia-amarela Michellia champaca (L.) Baill. ex. Pr Magnoliaceae 

Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae 

Murta Murraya paniculata (L.) Jack Rutaceae  

Ameixeira-amarela Eriobotrya japonica (Thumb.) Lindl. Rosaceae 

Pau- incenso Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae 

Robínia, falsa acácia Robinia pseudoacacia L. Fabaceae  

Cinamomo Melia azedarach L. Meliaceae  

Sete-copas Terminalia catappa L. Combretaceae  

Tulipa-africana Spathodea campanulata P.Beauv.  Bignoniaceae 

Uva-do-Japão Hovenia dulcis Thumb. Rhamnaceae 
Fonte: Ministério Público Do Paraná, 2018. 

  

Na tabela 17, é apresentada lista de espécies que apresentam princípios tóxicos e não 

são recomendadas para plantio em vias públicas para evitar riscos à saúde humana e animal no 

meio urbano. 
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Tabela 17: Espécies inadequadas para a arborização urbana no município de Dois Vizinhos – PR, por apresentares 

princípios tóxicos.  

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Alfeneiro Ligustrum lucidum W. T. Aiton Oleaceae 

Aroeira-bugreiro Schinus brasiliensis March. ex Cabrera Anacardiaceae 

Aroeira-vermelha Schinus therebinthifolius Raddi Anacardiaceae 

Aroeira-salsa (chorão) Schinus molle L. Anacardiaceae 

Bico-de-papagaio 
Euphorbia pulcherrima Willd. Ex 

Klotzsch 
Euphorbiaceae 

Chapéu-de-Napoleão Thevetia peruviana (Pers.) Schum. Apocynaceae 

Cinamomo Melia azedarach L. Meliaceae 

Espirradeira Nerium oleander L. Apocynaceae 

Figueiras Ficus spp. Moraceae 

Flamboyanzinho Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Fabaceae 

Jasmim-manga Plumeria rubra L. Apocynaceae 

Leiteiro-vermelho Euphorbia cotinifolia L. Euphorbiaceae 

Plátano Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. Platanaceae 
Fonte: Ministério Público do Paraná, 2018. 

 

6.2 Critérios para Definição dos Locais de Plantio 

 

Para que sejam implantadas novas árvores, os locais de plantios devem ser adequados 

e se deve levar em conta: 

a) A tipologia das calçadas e ruas (largura da pista de rolamento e calçadas); 

b) A tipologia e posição das redes aéreas e subterrâneas de serviços, como: sistema 

elétrico, abastecimento de água, esgotos etc., devido aos possíveis conflitos com estas 

estruturas; 

c) O afastamento das construções (sempre de acordo como alinhamento predial); 

d) As áreas permeáveis na base das árvores (canteiro) devem ser proporcionais ao porte 

das árvores. Para espécies de pequeno porte os canteiros devem ter área mínima de 1 

m², para espécies de médio porte devem apresentar área mínima de 2 m² e para espécies 

de grande porte os canteiros devem ter a dimensão mínima de 3 m² (Figura 55); 

e) Em caso de calçadas mais largas, é possível realizar a implantação do canteiro de forma 

a deixar livre a faixa de serviços (Figura 56); 

f) Quando houver a ocorrência de fiação elétrica do tipo nua, deve-se plantar, 

exclusivamente, espécies de pequeno porte. Porém, caso exista fiação elétrica do tipo 

de baixa tensão isolada ou média tensão compacta, deve-se plantar espécies de grande 

porte; 



76 
 

g) Quando o canteiro central, estiver sem rede de energia e se a largura do canteiro 

permitir, a arborização nesses locais poderá ser com espécies de grande porte;  

h) Quando as ruas apresentarem o passeio com largura inferior a 1,50 m, não deverão ser 

plantadas árvores nas calçadas, por conta das normativas de acessibilidade; 

i) Em casos onde a calçada for estreita para implantação de canteiros, ou por outros 

motivos limitantes, é possível solicitar autorização no Departamento de Obras e na 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

para implantação de árvores em canteiros do tipo ilhas (Figura 57). O modelo pode será 

ser utilizado em outras situações, desde que se obtenham as devidas autorizações; 

j) A determinação dos locais de plantio deve, obrigatoriamente, ser acompanhado por 

profissional capacitado e habilitado legalmente (engenheiro florestal, engenheiro 

agrônomo ou biólogo). 

 

Figura 55: Largura mínima da calçada e área mínima permeável destinada para a arborização. 

 

Fonte: Neofloresta, 2019. 
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Figura 56: Implantação da arborização viária em faixa adjacente à faixa de serviço das calçadas. 

 

Fonte: Neofloresta, 2019. 

 

Figura 57: Proposta de arborização do leito carroçável em ruas com calçadas estreitas e estacionamento 

paralelo. 

 

Fonte: Neofloresta, 2019. 
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6.3 Espaçamento e Distâncias Mínimas de Segurança entre Árvores e Equipamentos 

Urbanos 

 

Para que sejam implantadas árvore no meio urbano, algumas distâncias e 

espaçamentos mínimos devem ser seguidas:  

a) O espaço livre mínimo para o trânsito de pedestres em passeios públicos deve ser de no 

mínimo 1,20 m, conforme preconiza a ABNT NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); 

b) Deve-se manter, no mínimo 5 metros de distância das esquinas a partir do alinhamento 

predial até a primeira árvore (Figura 58); 

 

Figura 58: Distância mínima de 5 metros das esquinas a partir do alinhamento predial. 

 
Fonte: Neofloresta, 2019. 

 

c) Quanto as placas de trânsito, a árvore não deve obstruir a visão da placa; 

d) Deve-se manter, no mínimo, 0,5 metros de distância entre a árvore e o meio fio;  

e) Deve-se manter, no mínimo, 2 metros de distância de bueiros e bocas de lobo (Figura 

59); 
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Figura 59: Distância mínima da arborização viária de redes subterrâneas. 

 
Fonte: Neofloresta, 2019. 

 

 

f) A distância para marcação entre uma árvore e outra vai depender do diâmetro de sua 

copa, mas em média devem ser de no mínimo 5 metros para as de pequeno porte, 8 

metros para as de médio porte e de 12 metros para grande porte; 

g) A distância mínima entre árvore e poste deve ser de 5 metros, e para os que tem 

transformadores, 8,5 metros (Figura 60); 

h) A distância mínima entre uma árvore e o meio-fio deve ser de 0,5 m e entre árvore e 

locais de acesso a pedestres e veículos deve ser de 2 m, conforme está exposto na 

Figura 61. 
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Figura 60: Distância mínima de segurança obrigatória de poste de energia elétrica, iluminação pública e 

transformadores. 

 
Fonte: Neofloresta, 2019. 

 

Figura 61: Distância mínima da arborização viária do meio-fio e de locais de acesso de pedestres e veículos. 

 

Fonte: Neofloresta, 2019. 
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6.4 Critérios mínimos para arborização de novos loteamentos 

 

Com base no Art. 23 e 31 da Lei nº 1.529 de 2009, que dispõe sobre o parcelamento 

do solo urbano no Município de Dois Vizinhos, a arborização urbana de novos loteamentos 

deve ser contemplada em projeto, sob responsabilidade do empreendedor, por meio de Plano 

de Arborização do loteamento, elaborado por profissional com formação em Engenharia 

Florestal, Bacharel em Ciências Biológicas ou Agronomia, com Anotação de Responsabilidade 

Técnica e aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, devendo a sua execução e instalação ser realizada pelo empreendedor, considerando 

que o seu custo integra o valor total do empreendimento. 

Dessa forma, ao realizar o planejamento da arborização viária de novos loteamentos, 

todos os critérios técnicos citados nos tópicos anteriores devem ser seguidos, devendo o Projeto 

de Arborização apresentar os seguintes itens: 

a) Planta de situação: projeto básico contendo as informações mínimas do loteamento 

como orientação magnética e verdadeira, equipamentos públicos, subdivisão e 

denominação das inscrições imobiliárias das quadras e lotes, com as respectivas 

dimensões, sistemas de vias com denominações, espaçamento entre as espécies, 

distâncias das espécies em relação à equipamentos urbanos (poste, rede elétrica, rede de 

esgoto, etc), tipo e localização de fiação elétrica aérea e localização da rede de esgoto, 

devendo esta obedecer a normatização e características indicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

b) Memorial descritivo: sua estrutura mínima deve apresentar a denominação do 

loteamento, identificação do empreendedor, identificação do responsável técnico, 

caracterização sucinta do loteamento, tamanho das calçadas, espécies selecionadas e 

quantidade por espécie, tamanho mínimo de canteiro, procedimentos de plantio e 

replantio (limpeza da área, preparo do solo, adubação, tamanho de cova, tutoramento e 

irrigação), características das mudas plantadas (altura, bifurcação, fitossanidade, copa, 

diâmetro mínimo à altura do peito, rusticidade e sistema radicular) e assinatura do 

responsável técnico. A Anotação de Responsabilidade Técnica deve ser anexada ao final 

do documento. 

Fica condicionado a emissão da carta de “Habite-se” somente após a implantação do 

Projeto de Arborização, previamente aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
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7 IMPLANTAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

A implantação da arborização no município deve considerar o uso de mudas 

selecionadas, com alto padrão de qualidade, sanidade e com características adequadas para 

plantio em calçadas, assim como, devem ser aplicadas técnicas corretas no decorrer plantio. 

 

7.1 Características das Mudas  

 

As mudas devem ser selecionadas seguindo padrão de qualidade, e devem apresentar 

as seguintes condições:  

a) Estarem adaptadas ao clima de Dois Vizinhos e região; 

b) Apresentarem tronco único, retilíneo, com altura mínima de 2,00 m e copa bem definida; 

c) Devem ter altura da primeira bifurcação acima de 1,80 m; 

d) Diâmetro a altura do peito (DAP=1,30 m) de no mínimo 0,03 m; 

e) Forma e perfil trabalhados com tratos silviculturais específicos (podas de formação); 

f) Muda já em forma de árvore; 

g) Muda com torrão definido, sem enovelamento das raízes, com embalagem de tamanho 

compatível ao porte da muda, de no mínimo 14 litros. 

As mudas já implantadas e as que ainda serão devem seguir rigorosamente esse padrão 

de qualidade.  Assim como devem estar sadias, ou seja, não devem apresentar nenhum sintoma 

de doenças ou ataque de pragas. 

Quando não oriundas de viveiro local, que necessitem ser transportadas de um local 

para outro, as mudas devem ser transportadas em caminhão fechado e devidamente amarradas, 

para que não sejam danificadas durante o transporte. As mudas devem ser armazenadas em 

local apropriado até o plantio em local definitivo. Durante esse período de espera, elas devem 

ser regadas periodicamente para que não fiquem desidratadas.  

A escolha das espécies é de extrema importância para uma arborização bem-sucedida. 

Dessa forma, devem ser selecionadas espécies que se adaptem bem ao meio urbano, bem como, 

sejam de preferência nativas, pois estas já são adaptadas as condições edafoclimáticas da região, 

não trazem riscos de invasão biológica e nem de se tornarem invasoras na região.  

As espécies exóticas devem ser utilizadas o mínimo possível, e quanto utilizadas deve-

se atentar se não são invasoras.  Nesse sentido, as espécies indicadas para o plantio na cidade 
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de Dois Vizinhos devem ser selecionadas na lista exposta na Tabela 15, sempre respeitando-se 

os limites de calçadas, fiação, esquinas, dentre outros, conforme exposto neste plano. 

O plantio sempre deve ser realizado junto a equipe técnica da prefeitura. E o pedido 

deve ser formalizado perante protocolo junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do município. Para realização do protocolo é necessário realizar 

o pagamento de uma taxa no valor de R$ 28,00 e levar consigo documentos de: 

a) Cópia da Carteira de Identidade; 

b) Cópia do CPF; 

c) Comprovante de residência; 

d) Foto da fachada da casa onde serão implantadas as mudas. 

 

7.2 Produção ou Aquisição de Mudas 

  

Atualmente, a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR não possui um viveiro 

florestal. As mudas dos plantios que vem sendo realizados no município são oriundas do 

Programa Florestas Urbanas da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), 

conforme Termos de Doação de Mudas apresentados no Anexo 18. As mudas fornecidas são 

de excelente qualidade (Figura 62), com genética regional, além das ótimas condições de 

fornecimento de mudas por meio da doação de mudas para os municípios que possuem, ou 

estão em fase de elaboração, dos Planos Municipais de Arborização Urbana. 

 

Figura 62: Padrão das mudas fornecidas pela Copel as prefeituras. 

 
Fonte: Ana Claudia Schllemer dos Santos, 2019. 
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Adicionalmente, espécies não produzidas nos viveiros da COPEL, mas desejadas pelo 

município, são adquiridas através dos processos convencionais de compras pelo Poder Público. 

 

7.3 Procedimentos de Plantio e Replantio 

 

O plantio de árvores nas calçadas e locais públicos, tanto pela equipe da prefeitura 

como pelos cidadãos, deverão seguir critérios técnicos já mencionados nos tópicos anteriores. 

Épocas chuvosas são mais ideais ao plantio de árvores, porém, em casos de mudas bem 

formadas e rustificadas, pode-se realizar o plantio nas demais épocas do ano, desde que sejam 

programados regimes de irrigações pós plantio. 

A operação do plantio deve seguir os seguintes passos: 

a) Abertura da cova em formato de bacia, com 0,6 m de profundidade e 1,5 m de 

comprimento.  

b) Misturar cerca de 2 kg de adubo orgânico, 200 gramas calcário e 500 gramas de NPK 

(4-14-18 ou semelhante);  

c) Adicionar, ao fundo da cova e no entorno do torrão da muda 2l de solução de gel 

hidroretentor de água, previamente preparada conforme recomendações do fabricante, 

para que a muda se mantenha com seu sistema radicular úmido por vários dias após o 

plantio; 

d) Retirar cuidadosamente a embalagem da muda, colocá-la na cova e completar com a 

terra sem adubo, evitando desmanchar o torrão da muda. 

A Figura 63 ilustra como deve ser uma operação adequada para um plantio de uma 

árvore urbana. 
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Figura 63: Características adequadas das mudas e modelo correto de plantio de árvores urbanas. 

 

Fonte: Neofloresta, 2019. 

 

7.4 Campanha de Conscientização Ambiental 

  

O presente Plano Municipal de Arborização será amplamente divulgado, 

principalmente através de algumas das atividades previstas: 

a) doação de mudas para os moradores que pretendam plantar árvores em suas ruas, desde 

que feito o protocolo de pedido de mudas e com a devida orientação profissional; 

b) publicação de informativos sobre a arborização urbana em formato digital no site e redes 

sociais da prefeitura, bem como a produção no formato impresso; 

c) plantios demonstrativos e em parceria com a comunidade na região urbana da cidade; 

d) participação de programas de rádio; 

e) divulgação das espécies indicadas e das espécies proibidas nos comércios locais e 

regionais que atuam na venda de mudas arbóreas; 

f) palestras em escolas do município; 

g) palestras para os servidores da prefeitura municipal.  
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8 MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE RUAS 

 

A manutenção das mudas deve ser realizada de modo a viabilizar a longa permanência 

de exemplares adultos, frondosos e saudáveis nas vias. Para isso, algumas situações devem ser 

observadas continuamente e anotadas, a fim de identificar possíveis ações futuras, tais como: 

condições de saúde, vigor, taxa de crescimento, imperfeições físicas, infestações de pragas e 

doenças e expectativa de vida. 

Práticas como poda, adubação, irrigação, controle de pragas, transplante e substituição 

de árvores e mudas, são cuidados fundamentais para o sucesso da arborização viária do 

município. Tais procedimentos devem ser realizados de acordo com as normas técnicas e 

acompanhas de profissionais habilitados para o serviço. 

 

8.1 Podas de árvores 

  

Na arborização urbana, para que as árvores cumpram suas funções no ambiente 

urbano, mantendo-se em estado adequado e sadia, é necessária a adoção de práticas 

sistematizadas de manutenção, dentre as quais a poda, que deve ser conduzida por profissionais 

habilitados tecnicamente (MILANO; DALCIN, 2000) de forma a atender as orientações e 

recomendações nesse item, que seguem os princípios e embasamentos da parte I da norma 

ABNT NBR 16246-1:2013 (ABNT, 2013). A poda conduzida sem os devidos cuidados 

técnicos, prejudica a planta, desconfigura a sua arquitetura de copa e expõe o lenho, permitindo 

a entrada de agentes externos que afetam negativamente a sua fitossanidade (MARTINS; 

ANDRADE; ANGELIS, 2010). 

A poda é uma das práticas mais importantes na manutenção das árvores urbanas, que 

consiste na remoção de ramificações da planta, que possam estar mortas, doentes ou 

danificadas, que colocam em risco a segurança das pessoas ou causam danos aos equipamentos 

urbanos, visando proporcionar o desenvolvimento saudável das árvores e que seja compatível 

com o espaço onde está inserida. 

Baseado no Artigo 99 do Código Civil, as ruas são bens públicos e as árvores nelas 

plantadas pertencem aos municípios, sendo a sua manutenção de responsabilidade destes. 

Assim sendo, cabe às prefeituras a responsabilidade pelas podas da arborização viária, embora 

seja de competência das concessionárias de energia elétrica a poda em fiação elétrica, devendo 

ser igualmente executada por equipes treinadas e habilitadas, seja elas próprias ou terceirizadas. 
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8.1.1 Tipos de podas 

  

Entre os tipos de poda existentes, a escolha mais adequada será aquela que permita o 

desenvolvimento saudável da planta, considerando o seu estágio de vida, capacidade de 

recuperação, estádio fenológico e equilíbrio estrutural. As podas são para conduzir a parte aérea 

das árvores para o espaço livre destinado para seu desenvolvimento ou para que reduza o 

volume da copa.  

As podas drásticas, frequentemente executadas em árvores sob a fiação são, de acordo 

com Balensiefer (1987), práticas antieconômicas à gestão pública, visto que após a sua 

execução ocorre uma super brotação com tendência ascendente nas proximidades do corte, que 

após alguns meses, os problemas com a fiação elétrica voltam a existir. Adicionalmente, esse 

tipo de poda traz a formação de gemas epicórmicas dormentes, que geram uma deficiência na 

absorção de água e nutrientes, e como consequência disso, as raízes menores tendem a 

apodrecer com o tempo, afetando a estabilidade da árvore, aumentando assim, o seu risco de 

queda (SEITZ, 1996). Dentro deste contexto, não é permitido o uso de podas drásticas no 

manejo da arborização urbana do município de Dois Vizinhos.  

A poda de uma árvore deve ser executada com o mínimo de cortes possível e de forma 

que não comprometa sua estabilidade e vitalidade, bem como, de forma a não provocar o seu 

desequilíbrio. Nesse sentido, entre os tipos de poda existentes, a escolha mais adequada será 

aquela que permita o desenvolvimento saudável da planta, considerando o seu estágio de vida, 

capacidade de recuperação, estádio fenológico e equilíbrio estrutural. Os diferentes tipos de 

poda, comumente utilizados, de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 16246-1:2013 

(ABNT, 2013) são: 

a) Poda de condução: Poda executada após plantio, realizada para conduzir a planta em 

seu eixo de crescimento, selecionando e mantendo uma distribuição estrutural 

equilibrada e, removendo ramos e galhos que interfiram com elementos construídos ou 

equipamentos urbanos e baixas ramificações, direcionando o desenvolvimento da copa 

para os espaços disponíveis, de forma que não prejudiquem a estrutura original da copa 

da árvore; 

b) Poda de limpeza: Realizada para a remoção de galhos mortos, doentes ou quebrados, 

que apresentam risco de queda e podem ser foco de problemas fitossanitários. Bem 

como, a eliminação de ramos ladrões, ramos epicórmicos, doentes, praguejados ou 
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infestados por ervas parasitas, incluindo também a retirada de tocos e remanescentes de 

podas mal executadas; 

c) Poda de desrama ou raleamento: remoção dos galhos vivos em até 25% do volume total 

da copa; 

d) Poda de elevação da copa: Realizada para fornecer espaços verticais, removendo os 

ramos mais baixos da copa, para liberar espaço para a circulação de pessoas ou veículos. 

Além destes aspectos, esta poda melhora a arquitetura da planta e amplia os níveis de 

iluminação das ruas; 

e) Poda de redução: Realizada para reduzir a altura ou largura da copa, sempre obedecendo 

a arquitetura típica da espécie, buscando uma distribuição equilibrada de ramos. O galho 

deve ser podado junto a outro que tenha no mínimo um terço do seu diâmetro, para que 

não comprometa a estrutura da árvore. Essa poda deve ser realizada caso haja alguma 

obstrução causada pela árvore para além de sua área de crescimento livre; 

f) Poda emergencial: Realizada a qualquer momento, sem a necessidade de programação, 

pois visa resolver problemas emergenciais causados por galhos de árvores danificados 

por acidentes, chuvas, tempestades ou ventos fortes, que ofereçam riscos imediatos a 

terceiros, ou a serviços de utilidade pública; 

g) Poda de raiz: Prática realizada para corte e remoção das raízes de calçadas, ruas ou 

canteiros. A poda de raízes não é recomendada, devendo ser priorizado alternativas para 

a solução do problema. 

A poda de raiz é uma prática que exige grande conhecimento técnico, pois a capacidade 

de regeneração das raízes é limitada em relação à copa, trazendo consequências diretas à 

estabilidade do indivíduo (BRUN; SILVA FILHO, 2010). Quando a poda de raiz for 

imprescindível à manutenção, esta deve ser realizada somente após a completa exposição da 

raiz e o corte deve ser feito com ferramentas adequadas ao serviço, com cortes que resultem em 

uma superfície plana, não permitindo o ressecamento dos tecidos, a uma distância e intensidade 

que não comprometam a estabilidade e a vitalidade da planta (ABNT, 2013). 

 

8.1.2 Podas de árvores sob ou próximas a redes de serviços públicos 

  

A poda de árvores que estejam sob ou próximas às redes elétricas ou de utilidade 

pública, visa evitar interrupções no fornecimento desses serviços, cumprir os requisitos legais 

e regulamentares sobre distâncias de segurança, eliminar os riscos provenientes de condutores 
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rompidos pela ação de galhos e proteger a população. Levando em consideração os aspectos de 

segurança e ambientais desta atividade, a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), 

concessionária responsável por transmitir e distribuir energia elétrica no município, possui um 

manual de instruções técnicas acerca da manutenção em redes de distribuição, especialmente 

sobre os procedimentos de poda de árvores próximos ou sob as redes de distribuição (COPEL, 

2012). Adicionalmente, tais procedimentos de poda também devem estar de acordo com os 

requisitos estabelecidos na ABNT NBR – 16246-1/2013 (ABNT, 2013). 

As equipes de poda devem ser devidamente treinadas para possibilitar um melhor 

controle da qualidade dos trabalhos e da segurança da ação, devendo somente o podador 

habilitado em sistema elétrico de potência ser designado para trabalhos próximos a redes 

elétricas (NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).  

No manual da Copel (MIT-160909, 2012), confere-se treinamento para podadores de 

empreiteiras contratadas, e entre o conteúdo programático consta: tipos de árvores, tipos de 

poda, qualidade da poda e, avaliação de aprendizado na prática; sendo o treinamento ministrado 

em entidades devidamente reconhecida pelo sistema oficial de ensino e por profissionais 

competentes, sendo: Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do 

Trabalho e, Engenheiro Florestal ou Técnico Florestal. Cabe a Copel designar um fiscal para 

acompanhamento das empreiteiras contratadas.  

Para a execução da poda, deve-se realizar seu planejamento, identificando e analisando 

preliminarmente os riscos envolvidos, eliminando-os, aplicando seus respectivos controles ou 

tomando providências cabíveis. As tarefas de poda podem ser executadas a partir do solo, da 

árvore, de escada veicular e de cestos aéreos, a depender da avaliação prévia, e para isso se faz 

necessária a utilização de EPIs e equipamentos. 

Os cortes realizados devem seguir as técnicas de poda do item 1.1.2. Após a poda, os 

galhos deverão ficar com distância, em relação às partes energizadas, iguais ou superiores a 

(MIT-160909, 2012): 

a) 1 metro para redes de média tensão 13,8 kV;  

b) 1,5 metros para redes de média tensão 34,5 kV;  

c) 1 metro para redes de baixa tensão. 

Recomenda-se a adaptação da rede, a poda ou a remoção de árvores, em casos que os 

galhos estejam crescendo para dentro da área de passagem da rede elétrica. Deve ser feita a 

remoção de galhos inteiros ou de ramos laterais que estejam crescendo para o espaço de 

segurança.  
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No caso de árvores de grande porte, de valor histórico ou cultural, sem risco iminente 

de queda, deve ser considerada a opção de adaptação da rede elétrica. 

 

8.1.3 Técnicas de poda 

  

A remoção de galhos em seu ponto de origem deve ser feita de forma a não danificar 

outras partes da árvore e a técnica utilizada deve sempre respeitar a crista, o colar e o tamanho 

dos ramos, devendo ser realizada em três cortes e sem deixar toco de galho (Figura 64).  

 

Figura 64: Demonstração esquemática da técnica de poda dos três cortes. 

 

 

Fonte: CEMIG, 2011. 

 

O primeiro corte é realizado na parte inferior do galho para evitar danos ao colar na 

quebra. O segundo corte, realizado na parte superior do galho, deve ser executado mais afastado 

do tronco, para a eliminação do galho. O terceiro e último corte, é o de acabamento, e deve ser 

realizado junto ao colar e à crista de casca. A preservação do colar e da crista da casca intactos 

faz com que a árvore tenha as condições fisiológicas necessárias para o fechamento do 

ferimento de forma mais rápida. 

Galhos de grandes dimensões, que apresentam a necessidade de remoção por algum 

conflito ou motivos fitossanitários, devem ser podados, utilizando a técnica de três corte, em 

duas etapas, a saber: 1) O ramo deve ser cortado entre 0,5 m a 1,0 m de distância do tronco, 

para ativar o mecanismo de defesa do ramo e estimular o destaque visual da crista e do colar; 

2) O segundo corte somente deve ser feito após um ou dois períodos vegetativos posteriores ao 

primeiro corte. Nesta etapa deve ser executado o corte final do ramo junto ao tronco de forma 

a manter a crista e o colar da base do ramo intactos. 
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Quando não houver necessidade de remoção total do galho, o corte pode ser realizado 

logo acima de uma gema, ou no seu ponto de inserção sobre o ramo principal, ou ainda na axila 

de uma de suas ramificações (Manual Técnico de Poda de Árvores, 2012). 

Para o corte de poda com a finalidade de redução da extensão do comprimento do 

galho ou caule de origem, deve-se considerar uma reta entre a crista da casca e uma linha 

imaginária perpendicular ao galho ou caule a ser suprimido, o corte final deve ser feito de modo 

que a casca adjacente continue firme ligada. 

 

8.1.4 Época de poda 

  

Como fator importante para decidir a melhor época de poda de uma espécie é 

necessário observar sua fenologia, em qual estação do ano ocorrem as fases de repouso 

vegetativo, brotação, floração e frutificação, e estas dependem de mecanismos fisiológicos, que 

são influenciados por fatores climáticos, principalmente luz, regime hídrico e temperatura.  

A época ideal de poda também irá depender do objetivo a ser alcançado e a dimensão 

dos ramos que se deseja suprimir. Crestana et al. (2007) afirmam que deve ser observado o ciclo 

reprodutivo ou fenológico da espécie, nas seguintes condições: 

a) Árvores decíduas ou de repouso real: compreende o grupo de espécies caducifólias, que 

entram em repouso após a perda de folhas, devendo a poda ser realizada entre o final da 

fase de frutificação e o início do novo período vegetativo, para que a poda estimule a 

formação de novas brotações. O momento mais prejudicial a este grupo compreende os 

períodos de pleno florescimento e frutificação; 

b) Árvores de repouso falso ou aparente: compreende o grupo de espécies caducifólias que 

não entram em repouso após a perda de suas folhas, e florescem logo em seguida, como 

por exemplo os ipês (Handroanthus sp.), devendo a poda ser realizada entre o final do 

florescimento e o início do novo período vegetativo. A época em que a poda se mostra 

mais prejudicial à planta é o pleno florescimento. 

c) Árvores de folhagem perenifólia ou sem repouso aparente: são espécies com folhagem 

permanente que renovam suas folhas ao longo de todo o ciclo reprodutivo (todo o ano), 

de maneira imperceptível. Estas espécies devem ser submetidas à poda ao final do 

período de frutificação. 

 

8.1.5 Ferramentas e equipamentos 
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Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados devem estar em perfeitas 

condições de uso e dentro das normas e técnicas. As ferramentas devem estar sempre afiadas e 

limpas para que contribuam com a qualidade do trabalho, favorecendo uma boa cicatrização da 

planta e sem contaminação de patógenos entre diferentes plantas. Ferramentas de impacto não 

podem ser utilizadas no corte final, os cortes realizados não devem danificar o tecido vivo e a 

casca. Para tanto, os seguintes equipamentos devem ser utilizados, de acordo com a situação 

encontrada: 

A. Galhos baixos e com diâmetro máximo de 25 mm: 

I. Tesoura de poda simples; 

II. Tesourão. 

B. Ramos com diâmetros maiores que 25 mm e menores de 150 mm: 

I. Serras de arco; 

II. Serras manuais curvas, com dentes travados, que minimizam o esforço aplicado. 

C. Ramos localizados até aproximadamente 6 metros do solo (todas as ferramentas citadas 

possuem suas versões com hastes telescópicas): 

I. Podão; 

II. Motopoda. 

Para ramos maiores que 15 cm de diâmetro, é recomendada a utilização de motosserra, 

que deve ser manuseada por operadores capacitados e habilitados (NR 12 – Segurança no 

Trabalho em Máquinas e Equipamentos), com a devida licença de porte e uso concedida pelo 

IBAMA (Instrução Normativa nº31, dezembro de 2009). Ferramentas de impacto como facão, 

machados e foice só devem ser utilizados no processamento em solo dos resíduos da poda, para 

diminuição do volume do material. 

Adicionalmente, são listados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de uso 

obrigatório para atividades de poda em árvores urbanas: 

a) Capacetes com protetor facial acoplado; 

b) Óculos de proteção; 

c) Protetor auricular; 

d) Capacete com protetores auriculares acoplados, para operadores de motopoda e 

motosserra;  

e) Calças e blusas com adesivos refletores; 

f) Luvas de couro; 

g) Sapatos de solado reforçado; 
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h) Calça de náilon anti-corte e calçado com biqueira de aço, para operadores de motosserra. 

Durante a atividade de poda, a equipe deve contar com os equipamentos de proteção 

coletiva (EPCs), entre eles: 

a) Fita zebrada para isolamento da área; 

b) Cones e placas de sinalização para proteger os trabalhadores;  

c) Cordas para escoramento da queda de partes significativas do vegetal; 

d) Apitos para comunicação entre os trabalhadores; 

e) Faroletes para a iluminação e faixas refletivas para sinalização do local, em caso de 

trabalhos realizados à noite. 

A utilização de cestos elevatórios, andaimes e escadas são opções para a poda em 

altura, porém, podem encontrar dificuldades devido à estrutura das copas e inclinação de terreno 

e, nestes casos, utilizam-se técnicas de escalada, que deve ser executada por trabalhadores 

treinados, e devem contar com os equipamentos obrigatórios como: 

a) Cordas de escalada (cordas dinâmicas de poliamida ou poliéster); 

b) Talabartes e cintas de ancoragem para posicionamento; 

c) Talabartes com absorvedores de energia para segurança; 

d) Mosquetões; 

e) Capacete de escalada; 

f) Cinto de segurança (tipo paraquedista). 

Para poda em altura, acima de dois metros do piso, a execução desta atividade deve 

seguir a NR18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e a NR 

35 (Trabalho em Altura). A utilização de cestos elevatórios, andaimes e escadas são opções 

para a poda em altura, porém, podem encontrar dificuldades devido à estrutura das copas e 

inclinação de terreno e, nestes casos, utiliza-se técnicas de escalada. 

 

8.1.6 Resíduos de poda 

  

Os resíduos das podas realizadas no ambiente urbano mostram-se um problema 

enfrentado pela grande maioria das cidades brasileiras, realidade semelhante à encontrada em 

Dois Vizinhos. Os resíduos de poda do município, são depositados em áreas de recuperação de 

antigas pedreiras de extração de cascalho e basalto para estradas rurais e urbanas. Porém, esta 

destinação é temporária e o município deverá estruturar, em um futuro próximo, alternativas de 
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destinação dos resíduos de poda, como por exemplo o seu processamento e produção de 

substratos orgânicos para uso em hortas comunitárias e jardins escolares. 

Através da ABNT NBR 10004:2004 (ABNT, 2004), os resíduos sólidos são 

classificados em Classe I: perigosos; II: não inertes; e III: inertes. Os resíduos provenientes da 

poda estão na Classe II, podendo apresentar as propriedades de combustibilidade, 

biodegradabilidade e solubilidade em água. 

Nesse sentido, para melhor aproveitamento dos resíduos, recomenda-se a separação 

deste de acordo com as seguintes finalidades: 

a) Os trocos e galhos lenhosos, serão cortados em partes menores e irão para produção de 

lenha e carvão; 

b) Folhas, cascas e galhos mais finos e de fácil decomposição, serão triturados e utilizados 

para compostagem, sendo que, estes poderão retornar na forma de matéria orgânica, 

para adubação de canteiros implantados e mantidos pela Prefeitura, diminuindo assim, 

gastos com insumos para os plantios. 

 

8.2 Pragas, doenças e controle fitossanitário 

  

A avaliação da condição das árvores urbanas é de suma importância para o manejo da 

arborização urbana. Esta pode ser avaliada de acordo com a sua sanidade, vigor, vitalidade, taxa 

de crescimento, imperfeições físicas, infestação e expectativa de vida (CRUZ; BRUN, 2017).  

No meio urbano, o diagnóstico precoce é a chave para um eficiente manejo das pragas 

diversas. Este diagnóstico é realizado através de análise visual da árvore, reconhecendo os 

sintomas e sinais das doenças, caracterizados por manchas, amarelecimentos e murchas 

repentinas, quedas de folhas em épocas anormais, bem como a seca de ponteiros e galhos, 

dessecações e perda de resistência do lenho (CRUZ; BRUN, 2017). 

Deverá ocorrer um monitoramento permanente destas possíveis condições na 

arborização de Dois Vizinhos. As equipes de poda deverão ser orientadas a darem atenção a 

estes aspectos, registrarem possíveis ocorrências e repassarem aos responsáveis. Assim como 

também os profissionais responsáveis pela implementação do plano de arborização deverão 

fazer vistorias periódicas para avaliar ocorrência de pragas e doenças nas árvores urbanas.  

Além disso, deve-se contar, a partir do programa de divulgação e educação ambiental 

voltado à arborização urbana, com o apoio da população, a qual poderá comunicar os 

responsáveis pelo plano quanto a ocorrências nas proximidades de suas residências. 
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8.2.1 Doenças foliares 

  

Caracteriza-se pelo grupo de maior problema associado a árvores públicas, que podem 

apresentar-se na forma de oídios, ferrugem e manchas (BRUN; MUNIZ, 2006; BRUN; SILVA 

FILHO, 2010; CRUZ; BRUN, 2017): 

a) Oídios (Oidium sp.): doença fúngica caracterizada por apresentar folhas com 

pulverulências brancas talqueadas, irregularmente dispersas no limbo das folhas 

atacadas.  Com o desenvolvimento da doença, ocorre uma intensa deformação dos 

limbos foliares, tornando-os excessivamente enrugados ou acanoados, diminuindo a 

atividade fotossintética das plantas. As principais espécies atacadas pelo patógeno são 

a extremosa (Largestroemia indica) e os ipês (Handroanthus sp.). 

Para o controle fitossanitário da doença, recomenda-se a pulverização com produtos 

alternativos, realizados de forma quinzenal ou mensal, como o bicarbonato de sódio, leite 

bovino cru (10%) ou ainda a aplicação de calda bordalesa (1%). 

b) Ferrugem: as ferrugens são comuns no meio urbano e caracterizam-se pela presença de 

pústulas amareladas e alaranjadas, de aspecto ferruginoso, que se manifestam 

predominantemente nas folhas, mas podem ocorrer em outras partes vegetais. Em 

condições de ataque severo, a doença resulta na perda de grande quantidade de folhas, 

flores e frutos. Entre os hospedeiros mais comuns, destaca-se o álamo (Populus 

deltoides), os ipês (Handroanthus sp.), a pata-de-vaca (Bauhinia forficata) e a carobinha 

(Tecoma stans). 

c) Manchas foliares: caracterizam-se pela destruição do tecido vegetal, decorrente da 

necrose do mesmo, reduzindo a capacidade fotossintética da planta, diminuindo o 

desenvolvimento vegetativo.  

Dentre os patógenos causadores de manchas foliares em árvores urbanas destacam-se: 

Septoria sp. em ipê-roxo (Handroanthus avellanedae) (LONGHI et al., 2008), Bipolaris sp. em 

araçá (Psidium catleyanum), Fusicladium sp. em tipuana (Tipuana tipu) (BRUN; MUNIZ; 

CAMARGO, 2005), Fusarium sp. em flamboyant (Delonix regia) (MACHADO; ALENCAR; 

RODRIGUES, 1992), Asteromidium tabebuiae em ipê-roxo (Handroanthus sp.) e Bagnisiopsis 

sp. em Quaresmeira (Tibouchina granulosa) (AUER, 1996). 

Para o controle de ferrugens e manchas foliares, a recomendação é principalmente 

cultural, ou seja, se as plantas estiverem no período de queda de folhas ou próxima a ele, deixar 

que as folhas caiam e, quando da renovação da folhagem após o inverno, realizar uma adubação 
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para que a árvore tenha melhor condição de vigor na nova folhagem e não fique susceptível ao 

ataque destes patógenos. Caso o processo ocorra foram do período de queda natural das folhas 

ou em espécies não caducifólias, pode-se recomendar a realização de uma poda de limpeza ou 

mesmo a aplicação de calda bordalesa na copa atacada. 

 

8.2.2 Doenças do tronco 

  

Os ferimentos no tronco das árvores são comuns no meio urbano, e são representadas 

por três tipos principais: a murcha vascular, cancros e podridões (AUER, 1996; CRUZ; BRUN, 

2017). 

a) Murcha vascular: decorrente da colonização de fungos no sistema vascular da planta, 

em especial o fungo Ceratocystis fimbriata, inoculado por besouros de casca durante a 

alimentação destes; 

b) Cancro: são lesões necróticas ou não localizadas na casca das árvores, causados pela 

entrada de patógenos primários (Cytospora, Botryosphaeria, Seiridium, Ceratocystis, 

Valsa e outros) em ferimentos, muitas vezes ocasionados por vandalismos por parte da 

população, como uso de pregos, anelamentos ou lesões por corte e acidentes. 

O cancro do tronco pode ser prevenido por meio do plantio de muda em locais 

adequados e conscientização da população quanto aos cuidados com a arborização urbana, no 

sentido de evitar possíveis vandalismos. A higienização do material utilizado nas podas também 

é de fundamental importância para evitar a infecção de novos indivíduos, através do uso de 

fungicidas a base de cobre ou solução de hipoclorito de sódio a 2% (CRUZ; BRUN, 2017). 

Podridões do tronco: as podridões advêm do ataque de fungos especializados em 

decompor material lignocelulósico, que expõem o lenho. Este apodrecimento faz com que o 

lenho fique com aspecto de “amolecimento”, que afeta a estabilidade da árvore e leva ao risco 

de queda. Nestes casos, deve-se avaliar a árvore e, em caso de lesões mais severas que 

propiciem o risco de queda desta árvore, deve-se optar pela remoção da mesma. Em casos 

menos graves (comprometendo menos de 30% do tronco), a remoção da parte afetada e 

tratamento da mesma com calda bordalesa pode ser uma alternativa. 

 

8.2.3 Doenças da raiz 
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A podridão das raízes registrada em árvores urbanas é causada principalmente por três 

gêneros de fungos que atacam o sistema radicular das árvores, os Neocosmospora sp., Roselinea 

sp., e Armillaria mellea, e os sintomas são observados na parte superior das árvores, como a 

clorose, o amarelecimento, murcha, seca e queda das folhas e a morte das árvores (AUER, 

1996; CRUZ; BRUN, 2017). 

Os maiores fatores de predisposição a ocorrência de podridões de raízes no meio 

urbano são condições de aeração inadequadas do sistema radicular (concretagem da base das 

árvores), compactação e aquecimento excessivo do solo em calçadas e parques (AUER, 1996). 

Árvores atacadas por fungos de raízes, em grau elevado (sendo observados sintomas 

também na parte aérea e na base), devem ser avaliadas no sentido de remoção, em função do 

difícil controle. Em caso de danos mais leves (sem sintomas na base e parte aérea), poderão 

ocorrer tentativas em nível de controle cultural, tais como a ampliação da área livre, 

descompactação do solo e aplicação de calagem na área livre (mudança de pH do solo, 

desfavorecendo o avanço do patógeno). Neste caso, deve-se monitorar a árvore, através da 

realização de tomografia de tronco e raízes, visando antever possíveis avanços na podridão e a 

necessidade de remoção da árvore. 

 

8.2.4 Plantas parasitas 

  

As plantas parasitas, conhecidas popularmente como ervas-de-passarinho, são plantas 

escandentes das famílias botânicas Loranthaceae, Santalaceae, Misondreaceae, Orobanchaceae, 

Cuscutaceae, Eremolepidaceae e Viscaceae, são assim conhecidas por oferecer alimento em 

grande abundância para as aves, que consomem os seus frutos e são consideradas as principais 

agentes de dispersão das suas sementes (GUREVITCH; SCHEINER; FOX, 2009). 

As ervas-de-passarinho são plantas perenes, que se fixam nos galhos e troncos da 

planta hospedeira (árvores e arbustos), que pela emissão de raízes especiais (haustórios), 

atravessam a casca do hospedeiro, retirando a água e sais minerais da planta hospedeira. São 

consideradas plantas hemiparasitas porque também realizam a fotossíntese, o que permite 

metabolizar substâncias orgânicas para o seu desenvolvimento (LEAL; BUJOKAS; BIONDI, 

2006). 

As consequências diretas da ação das ervas de passarinhos nas árvores são: redução da 

disponibilidade de carboidratos, água e nutrientes para a planta hospedeira; redução do 

crescimento; aumento na predisposição a outros estresses biológicos e ambientais (pragas, 
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doenças, etc.) e redução da qualidade da madeira e aumento de riscos (BRUN; SILVA FILHO, 

2010).  

As espécies com ocorrência mais comuns são: Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) 

Tiegh., Struthanthus vulgaris Mart., Struthanthus polyrhysus Mart., Struthanthus uraguensis 

(Hook. & Arn.) G. Don. (Loranthaceae) e Phoradendron linearifolium Eichl. (Viscaceae). 

Outras duas espécies possuem ocorrência rara: Psittacanthus sp. e Phoradendron piperoides 

(H. B. K.) Nutt. (Loranthaceae) (ROTTA; 2001; LEAL; BUJOKAS; BIONDI, 2006). 

As principais formas de controle para erva-de-passarinho em árvores no meio urbano 

são, de acordo com Rotta (2001), através do emprego de medidas preventivas como o plantio 

de espécies arbóreas com resistência ou até mesmo de imunidade ao desenvolvimento dessas 

hemiparasitas e por meio de medidas curativas utilizando podas para erradicação da infestação 

de plantas sobre as árvores hospedeiras. 

 

8.2.5 Outros problemas bióticos 

  

Outras situações não enquadradas anteriormente são caracterizadas por grande ataque 

aos tecidos de órgãos das árvores. Dentre as pragas encontradas no meio urbano, destacam-se: 

a) Cupins: insetos sociais que vivem em colônias, podendo ser agrupados, conforme Gallo 

(1988) em: cupins de madeira, que atacam madeiras secas e úmidas, e abrigam-se em 

câmaras e galerias no interior das árvores; cupins de solo ou subterrâneos, 

caracterizados por fazer ninhos no solo; e cupins arborícolas, que apresentam nichos 

sobre as árvores ou semienterrados no solo. 

Fontes (1998) ressalta que a principal forma de controle de cupins na arborização 

viária é através de medidas preventivas como plantio de mudas de qualidade, uso de espaços 

para desenvolvimento do sistema radicular adequados e através da realização de podas leves de 

limpeza de copa. Em relação ao controle curativo por meio de produtos químicos, o autor 

ressalta que são pouco eficientes e devem ser aplicados somente em árvores que apresentem 

um alto valor paisagístico e histórico. Este tratamento deve ser sempre realizado com caldas a 

base de água, para que se evite intoxicações a outros animais e a população em geral. 

b) Brocas: insetos mastigadores cujos danos são causados normalmente na fase larval, 

perfurando tanto madeira como frutos. O ataque normalmente é identificado por 

pequenos orifícios na casca ou tronco das árvores atacadas. 
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c) Insetos sugadores e desfolhadores: grupos de pragas que atacam essencialmente a copa, 

apresentando efeitos diretos na mesma, como redução da área foliar, taxa fotossintética 

e a predisposição ao ataque de patógenos pela perda de vigor das árvores. 

d) Galhas: podem ser causadas por fungos, bactérias ou oviposições de inseto, resultando 

no desenvolvimento anormal de parte ou de todo um órgão da planta, causando uma 

espécie de inchaço irregular do mesmo (PUTZKE; PUTZKE, 1998). A principal forma 

de controle é a realização de podas de limpeza, eliminando os órgãos afetados. 

 

7.2.6 Formas de controle de doenças 

  

De acordo com Auer (1996), o controle de doenças em árvores urbanas deve ser 

específico para cada espécie, devendo estas serem tratadas separadamente. Contudo, certas 

patologias podem ser reunidas e tratadas de forma integrada, com base no manejo integrado de 

pragas e doenças, citam-se (BRUN; MUNIZ, 2006):  

a) Exclusão: prevenção da entrada de patógeno às áreas isentas de doenças, como, a 

produção e plantio de mudas sadias; 

b) Erradicação: quando o patógeno se instala na planta, deve ser eliminada parte ou a planta 

inteira, dependendo da intensidade da infecção, removendo-se tocos e raízes 

colonizados por patógenos de raízes, remoção de ramos, copas e plantas parasitas; 

c) Proteção: prevenção contra o contato do patógeno, realizando sempre a desinfecção das 

ferramentas utilizadas em podas de árvores infectadas ou não, através da aplicação de 

produtos protetores ou sistêmicos; 

d) Imunização: impede o estabelecimento de relações parasíticas íntimas entre o patógeno 

e o hospedeiro, com a aplicação de produtos sistêmicos ou plantio de espécies 

resistentes; 

e) Terapia: tratamento dado a planta doente, por meio da aplicação de fertilizantes para 

recuperação do sistema radicular e da copa (podridão de raízes, cancros e manchas 

foliares, sendo estes em estágio inicial), aplicação de condicionadores e corretivos de 

solo (em caso de podridão de raízes) e dendrocirurgia de lesões em raízes e troncos 

(podridões e cancros); 

f) Evasão: consiste no uso de técnicas de fuga do hospedeiro ao patógeno ou ao ambiente 

favorável à doença, isto é, prevenir a doença pelo plantio em época ou área, onde ou 

quando o inoculo é inefetivo, raro ou ausente; 
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g) Regulação: prevenção da doença por motivos relacionados ao ambiente, como aplicação 

de calagem do solo para auxiliar no controle da podridão de raízes, melhoria da 

drenagem do solo com matéria orgânica e areia ou construção de drenos, para evitar 

doenças como a podridão de raízes, cancros e morte de ponteiros, e controle da irrigação 

(prevenção de cancros e morte de ponteiros).  

Cada caso deve ter atenção especial e única, e a aplicação das medidas de controle só 

devem ser utilizadas nos casos em que os danos justificam sua necessidade, com destaque ainda 

maior em casos que necessitem do uso de quaisquer produtos químicos, sendo que deverá levar 

como critérios primordiais a real necessidade de aplicação e o conhecimento do impacto 

ambiental gerado no ecossistema urbano, tendo em vista a proibição de agrotóxicos no meio 

urbano. 

 

 

7.3 Remoção e substituição de árvores 

  

As árvores da cidade devem ser periodicamente observadas e, quando necessário, 

devem ser realizadas remoções e substituições. Recomenda-se que tais ações sejam 

prioritariamente realizadas em casos de: 1) árvores com risco de queda; 2) espécies com 

substâncias tóxicas e alergênicas; 3) espécies exóticas invasoras; e 4) árvores consideradas 

inadequadas para a arborização urbana devido ao porte ou outras características indesejáveis. 

Portanto, deve-se observar continuamente a presença de danos físicos causados à 

casca, galhos secos, ocos, sinais de degeneração por senescência, ataque de insetos ou parasitas 

existentes sobre o tronco, enfraquecimento por doenças, podas sucessivas ou atos de 

vandalismo, ou que esteja interferindo na rede elétrica. As árvores que apresentarem condições 

ruins, relacionadas às características supracitadas, necessitam de atenção imediata, pois podem 

apresentar risco, o que deve ser confirmado por avaliações feitas por técnicos habilitados. 

Árvores que representam um risco potencial à vida ou patrimônio devem ser removidas e 

substituídas. 

A gestão pública deverá conduzir a substituição progressiva das árvores exóticas 

invasoras por espécies nativas com o intuito de restaurar a biodiversidade urbana, em especial 

as espécies de alfeneiro (Ligustrum lucidum) e cinamomo (Melia azedarach).  Propõem-se que 

seja realizada a substituição gradativa das espécies, uma vez que a supressão total, além de 

onerosa à gestão pública, gerará um grande impacto visual à população. 
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Em caso de necessidade de remoção de alto percentual de árvores da arborização 

urbana, indispensável a projetos de interesse público e social, deverão ser realizadas audiências 

públicas para informação à sociedade sobre o corte das referidas árvores. 

 

7.3.1 Solicitação de remoção e substituição de árvores 

  

A população poderá solicitar a avaliação da necessidade de remoção ou substituição 

dos indivíduos arbóreos, diretamente na prefeitura e emitir uma solicitação de autorização junto 

ao protocolo. Após o processamento pelo setor de protocolo, os pedidos serão encaminhados a 

Secretaria responsável pela pasta, que deverá fazer a vistoria para verificar se existe a 

necessidade de supressão e/ou substituição.  

O profissional responsável pela vistoria deverá emitir parecer técnico por escrito, 

justificando o deferimento ou indeferimento do pedido. O indeferimento ou deferimento da 

supressão de vegetação levará em consideração critérios tais como:  

a) Risco de queda;  

b) Estado fitossanitário da planta, em casos de sem condições de recuperação;  

c) Em casos de obras de interesse social comprovado;  

d) Incompatibilidade da espécie com o espaço disponível; 

e) Em casos de espécies exóticas invasoras; 

f) Em situações com espécies tóxicas ou alergênicas;  

g) Comprometimento de estruturas urbanas como canalizações, cabeamentos, poços de 

inspeção, postes de iluminação pública, sinalização etc.; 

h) Entre outros conflitos. 

A remoção poderá ocorrer apenas em último recurso e deverá se dar conforme a 

legislação vigente, especialmente no que se refere a espécies nativas. As árvores poderão ser 

removidas, atendendo as normativas, quando necessário, para proteger a segurança de pessoas, 

das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade. E, caso não exista ameaça imediata à 

segurança, outras estratégias e alternativas devem ser consideradas. 

Somente serão autorizadas as retiradas e substituições de árvores em caso de expedição 

de autorização de corte realizada por profissional habilitado e mediante critérios técnicos 

devidamente fundamentados. Após a remoção das árvores com problemas, a reposição delas 

será obrigatória, quando esta for possível. 
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7.3.2 Responsabilidade pela remoção e substituição de árvores 

  

A responsabilidade pela remoção e substituição das árvores plantadas nas ruas e nos 

parques da cidade é da prefeitura municipal. 

Qualquer poda ou remoção, que for verificada no passeio público realizada sem 

autorização da prefeitura, caberá multa segundo Lei Federal Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, Art. 49. Em caso de supressão, a compensação deverá ser efetuada de acordo com a 

legislação vigente.  

Em emergências em que haja risco iminente para a população ou ao patrimônio (tanto 

público como privado), é permitido a Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros executar a 

remoção do indivíduo arbóreo sem a prévia autorização. 

 

7.4 Equipe 

  

Para atender as demandas existentes e as que surgirão após a implementação do 

presente Plano, será necessário o redimensionamento das equipes e equipamentos disponíveis 

para o manejo da arborização viária de Dois Vizinhos. 

Adicionalmente, as equipes responsáveis pela manutenção das árvores urbanas 

deverão ser capacitadas permanentemente sobre o tema, sendo que em caso da contratação de 

mão de obra terceirizada, cabe à Secretaria responsável pela pasta a exigência por profissionais 

legalmente habilitados durante o serviço, mediante comprovação da capacitação para trabalhos 

em arborização. 
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9 MONITORAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

O monitoramento é um instrumento de planejamento necessário ao controle da 

arborização urbana. Após a implantação de um plano de arborização, deve-se realizar o 

monitoramento do estado geral das árvores e as informações devem ser registradas no banco de 

dados da arborização urbana, bem como as alterações realizadas. Adicionalmente, deve-se dar 

continuidade à receptividade da população à implementação do Plano. 

Abaixo são elencadas algumas situações que poderão ocorrer: 

a) Em casos de extremos climáticos, que envolvam a arborização e a população, a solução 

de problemas deve ser prioritária e providenciada o mais rápido possível. As 

informações quantitativas e qualitativas existentes no banco de dados da arborização 

urbana, levantadas no Inventário, deverão ser atualizadas sistematicamente; 

b) Cada nova muda deve possuir um número referente ao seu registro no banco de dados;  

c) Devem ser registrados quaisquer sintomas de ataque de pragas e doenças;  

d) Deverá ser mantido registrado o histórico de podas das árvores por quadras, onde 

constará no banco dados: data da realização da poda, espécies em que as podas foram 

realizadas, qual a poda aplicada (condução, levantamento, limpeza, dentre outras);  

e) Deverá ser realizado o monitoramento após vendavais, pois estes podem causar quebra 

de galhos e gerar maiores problemas futuros, bem como, possíveis quedas de árvores 

no meio urbano; 

f) Devem ser registrados os acidentes envolvendo árvores urbanas. 

Para otimizar o monitoramento da arborização urbana e melhorar o controle na 

implantação, manutenção e atualização do estado geral das árvores, assim como, a 

receptividade da população ao plano implantado, deverá ser criado um comitê de 

monitoramento, o qual irá garantir que tudo ocorra de acordo com as instruções desse Plano de 

Arborização.  

O comitê será constituído por profissionais com habilitação específica para tanto, 

conforme as atribuições designadas por seu Conselho de Classe (engenheiro florestal, 

engenheiro agrônomo e biólogo, de acordo com as atribuições profissionais previstas pela Lei 

nº 5.194/66 e Resolução nº 218/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como 

pela Lei nº 6.684/79 e Resolução nº 227/10 do Conselho Federal de Biologia). Profissionais de 

outras formações com atribuição profissional relacionada a arborização urbana poderão integrar 

a equipe técnica, das seguintes áreas da Prefeitura: Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
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Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e afins; Secretaria de Administração e Finanças, e 

afins; e Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, e afins. 

Cabe ao comitê as seguintes atribuições: 

a) Monitoramento do planejamento e da execução dos serviços de manutenção da 

arborização urbana; 

b) Avaliar as solicitações das secretarias municipais relacionadas a arborização urbana, e 

solicitar junto ao Poder Executivo Municipal as providências necessárias; 

c) Atualizar os cadastros das árvores já existentes e as novas implantações; 

d) Análise futura do Plano e legislações relativas à arborização, promovendo a 

regulamentação necessária; 

e) Propor projetos e convênios para expansão da arborização e das áreas verdes urbanas, 

bem como aos estudos e monitoramentos necessários ao tema. 
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10 GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

Com o objetivo de identificar, avaliar e agir em relação aos riscos inerentes à uma 

cidade arborizada é importante que o órgão responsável conte com ferramentas e processos 

estabelecidos para gestão da arborização urbana. A implementação do plano de arborização é 

dinâmica e deverá contar com o trabalho do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de 

Dois Vizinhos-PR e com a participação da população. 

A responsabilidade de elaboração e execução do Plano de Arborização deve ser da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e por 

tratar-se de atividade técnica regulamentada, o órgão competente deve contar com profissional 

qualificados e habilitado (Engenheiro Florestal, Agrônomo ou Biólogo) para atuação 

profissional na gestão da arborização urbana. 

As ações de implantação do PMARB-DV deverão ser monitoradas pelo responsável 

pela gestão da arborização, garantindo que estejam integralmente de acordo com a legislação 

vigente. Adicionalmente, o planejamento e execução do plano de arborização devem estar em 

sinergia com as diretrizes publicadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná (2018) e suas 

devidas atualizações vigentes. 

O Plano Municipal de Arborização Urbana de Dois Vizinhos conta com um sistema 

de informações geográficas (SIG) com informações referentes ao inventário da arborização 

viária da cidade, que serve de apoio para tomada de decisões, pedido sobre corte ou poda, 

projetos de plantio, fiscalização, e demais atividade relacionadas. Estas decisões devem ser 

registradas no SIG da arborização urbana. 

 

10.1 Legislação específica 

  

Reconhecendo os inúmeros benefícios da arborização para um município e seu 

equilíbrio ambiental, ecológico e urbanístico (LILLY et al., 2015), seus cuidados e gestão 

podem ser inicialmente justificados pelo artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

quando prevê um meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito constitucional. 

De forma a regular a importância do equilíbrio ambiental nas cidades brasileiras, o 

Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001) dispõe sobre política urbana 

e suas diretrizes gerais para os municípios desenvolverem e implementarem seus Planos 
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Diretores de forma que possam garantir o equilíbrio ambiental, através da promoção de práticas 

de gestão que melhorem a sustentabilidade e resiliência dos municípios. 

Ainda em âmbito federal, a União sacramenta a relevância das árvores urbanas no art. 

49 da Lei Federal de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), onde tipifica-se como crime 

ambiental a destruição ou danificação das plantas de logradouro público, sob pena prevista de 

prisão por 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

Adicionalmente, o manejo de podas urbanas dos indivíduos arbóreos, arbustivos e 

outras plantas lenhosas é regulamentado conforme especificação da ABNT NBR 16246-1:2013, 

tratando dos diferentes tipos de podas que podem ser realizados e dos procedimentos adequados 

para execução do corte. Cabem mencionar que conforme mencionado anteriormente, a lei 

federal de Crimes Ambientais nº 9.605/98 apresenta as punições em casos de quaisquer danos 

a plantas de ornamentação em locais públicos ou privados. 

Demais casos de manejo devem seguir as recomendações presentes no PMARB-DV, 

em conformidade com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e 

com a International Society for Arboricuture (ISA). As tomadas de decisões e planejamento 

operacional de execução serão de responsabilidade do profissional responsável técnico pela 

execução do Plano Municipal de Arborização Urbana de Dois Vizinhos. 

 

10.2 Estrutura técnico-operacional 

  

A arborização urbana é uma atividade profissional regulamentada, com 

responsabilidades que envolvem o risco com patrimônio público e privado, saúde das pessoas, 

equilíbrio ecológico e qualidade de vida para a população urbana. Por isso, a execução e gestão 

do Plano de Arborização Urbana deverá ser gerenciada, obrigatoriamente, por profissional 

qualificado e habilitado (Engenheiro Florestal, Agrônomo ou Biólogo), com as atribuições 

técnicas necessárias comprovadas para emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica.  

A atividade ainda precisa atender as normativas de segurança do trabalho, manejo e 

infraestrutura urbana, o que demanda investimentos em recursos humanos, equipamentos e 

infraestrutura. Desta forma, a Tabela 18 aponta a estrutura mínima para execução do PMARB-

DV. 

 



107 
 

Tabela 18: Estrutura técnico-operacional mínima para execução do Plano Diretor Participativo de Arborização Urbana de Dois Vizinhos-PR. 

QUANTIDADE RECURSO DESCRIÇÃO 

RECURSOS HUMANOS 

1 Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo ou Biólogo 
Profissional formado, habilitado e atribuído para exercer a 

responsabilidade técnica para execução do Plano de Arborização 

1 Estagiário de nível superior Apoio na execução do Plano de Arborização Urbana 

2 Operador de campo 
Funcionários sem qualificação técnica específica. Execução de 

atividades operacionais de plantio, podas, supressão 

1 Operador de motosserra Execução de podas e supressão 

MATERIAS PERMANENTES 

1 
Veículo utilitário 5 lugares ou automóvel reboque do tipo 

carretinha 

Veículo e carroceria para execução das atividades, transporte da 

equipe, logística operacional de equipamentos, insumos e mudas. 

1 Motosserra Utilização em podas e supressões 

1 Podador de altura Utilização em podas de galhos altos de maior diâmetro 

2 Cabo extensor com serrote e podão Execução de podas de galho altos de menor diâmetro 

1 Perfurador de solo com broca para plantio Abertura de covas para plantio. 

MATERIAL DE CONSUMO 

Uso contínuo Equipamentos de proteção individual 

Disponibilizar todos os equipamentos de proteção individual 

obrigatórios, de acordo com as necessidades e especificidades 

determinadas pelo responsável técnico 

Uso contínuo Serrote de poda Execução de podas em galhos baixos 

Uso contínuo Tesoura de poda Execução de podas de ramos baixo até 1,5 cm de diâmetro 

Uso contínuo Enxada Utilização nas operações de implantação e manejo 

Uso contínuo Cavadeira articulada Utilização nas operações de implantação e manejo 

Uso contínuo Cavadeira reta Utilização nas operações de implantação e manejo 

Uso contínuo Carrinho de mão Utilização nas operações de implantação e manejo 

Uso contínuo Picareta Utilização nas operações de implantação e manejo 

Uso contínuo Pá Utilização nas operações de implantação e manejo 

Uso contínuo Gel Polímero Hidrorretentor Utilização nos plantios 

Uso contínuo Fertilizante químico Utilização nos plantios 

Uso contínuo Adubo orgânico (esterco, composto, cama de aviário, etc) Utilização nos plantios 

Uso contínuo Calcário Utilização nos plantios 
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No caso de a Prefeitura Municipal não possuir alguns dos recursos mencionados, 

deverá ser realizada a contratação e aquisição dos recursos necessários. Cabe destacar a 

obrigatoriedade de que o responsável técnico pela implementação do Plano de Arborização 

Urbana deverá ser um profissional habilitado e atribuído conforme mencionado anteriormente. 

A administração pública, através da Secretaria de Meio Ambiente junto ao responsável 

técnico pelo PMARB-DV, coordenará a execução de todas as etapas do PMARB-DV. É dever 

dos demais órgãos municipais que atendam as diretrizes descritas no presente plano de 

arborização urbana. 

Em relação ao planejamento orçamentário do município, os recursos para implantação 

do PMARB-DV deverão, obrigatoriamente, estar previstas nos orçamentos anuais para garantir 

a execução das atividades previstas. 

 

10.3 Dotação orçamentária 

  

Para que seja viável a contínua implementação do Plano Municipal de Arborização 

Urbana, é necessário que sejam disponibilizados recursos humanos, materiais e financeiros por 

parte da Administração Municipal. Com fim de garantir tais recursos, a partir da publicação do 

presente plano, deverá ser elaborada e ajustada a dotação orçamentária de recursos financeiros 

para a programação anual do município do período administrativo seguinte, em conformidade 

com o planejamento do PMARB. 
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11 INFORMAÇÕES FINAIS 

 

11.1 Cronograma de implantação 

  

Com o objetivo de orientar a implantação do Plano Municipal de Arborização Urbana, 

as Tabelas 19, 20, 21 e 22 apresentam um cronograma mínimo de atividades a serem realizadas 

a partir da execução do PMARB-DV, com detalhamento de ações e os resultados mínimos que 

deverão ser atingidos anualmente. 

Os cronogramas mínimos de execução foram desenvolvidos considerando uma fase de 

transição, entendendo que o município carece de um período de adequação, considerando que 

se trata de uma nova atividade técnica que deverá ser executada no cotidiano. A execução do 

cronograma depende diretamente da disponibilização dos recursos descritos no tópico anterior. 

A execução dos cronogramas será monitorada e fiscalizada pelo Ministério Público do 

Paraná, por isso, para garantir o cumprimento dos resultados mínimo a equipe executora do 

PMARB-DV deverá realizar reuniões semestrais de planejamento, para detalhamento do 

planejamento, determinação de locais das ações, datas das atividades e responsáveis por ação. 

A equipe poderá incluir outras atividades de interesse, desde que atenda aos objetivos do 

PMARB-DV e respeite a legislação vigente. 
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Tabela 19: Cronograma mínimo de implantação do Plano Municipal de Arborização Urbana de Dois Vizinhos para o ano de Ano 1 e Ano 2. 

CRONOGRAMA MÍNIMO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

ATIVIDADE 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 
RESULTADO 

MÍNIMO/ANO 

Submissão do Plano Municipal de Arborização 

Urbana ao MPPR 
X - - - 

Submissão realizada em 

Ano 1 

Apresentação do Plano Municipal de Arborização 

Urbana aprovado pelo MPPR 
 X X X 

Obter a aprovação do 

MPPR para o PMARB-

DV 

Reunião de planejamento semestral X  X  
2 planilhas de 

planejamento/ano 

Aquisição de infraestrutura e equipamentos X X X X 
Investimento mínimo de 

R$ 10.000,00 por ano 

Distribuição de cartilha para escolas municiais, 

estaduais e particulares de Dois Vizinhos-PR, em 

formato digital e impresso 

 X X X 

Divulgação do PMARB-

DV em todas as escolas do 

município através da 

cartilha 

Palestras e entrevistas sobre o Plano Municipal de 

Arborização Urbana e sua execução. 
X X X X 

4 palestras ao longo do 

ano 

Palestra obrigatória  

para a equipe da gestão municipal, com o objetivo 

difundir as boas práticas para a gestão da arborização 

urbana 

- X - - 

Palestra anual sobre as 

boas práticas para 

arborização urbana 

Inserção de spots nas rádios locais X X X X 4 campanhas por ano 

Inserção de publicações sobre a arborização urbana de 

Dois Vizinhos em redes sociais 
X X X X 12 publicações por ano 

Solicitação/aquisição de mudas X X X X 
Solicitação/aquisição de 

300 mudas por anos 

Plantio/Substituição de árvores urbanas X X X X 150 mudas/ano 

Programa de doação com plantio orientado X X X X 
Disponibilidade e 

atendimento a 100% das 
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CRONOGRAMA MÍNIMO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

ATIVIDADE 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 
RESULTADO 

MÍNIMO/ANO 

solicitações de mudas para 

plantios viários 

Elaboração de relatório de plantios - 

Relatório de 

plantio e 

mortalidade 

- 

Relatório de 

plantio e 

mortalidade 

Relatório anual de plantio 

e sobrevivência 

Treinamento de equipe de podas - 
Treinament

o de 4 horas 
- - 1 treinamento/ano 

Atendimento a solicitações de podas e supressões X X X X 

Atendimento contínuo 

para solicitações de podas 

e supressões 

Fiscalização do plantio em novos loteamentos por 

responsabilidade do empreendedor 

Obrigatório 

em todos os 

novos 

loteamentos 

Obrigatório 

em todos os 

novos 

loteamentos 

Obrigatório 

em todos os 

novos 

loteamentos 

Obrigatório 

em todos os 

novos 

loteamentos 

100% dos novos 

loteamentos com 

arborização urbana 

implantada pelo 

empreendedor 

Elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas 

no ano corrente 
X X X X Um relatório anual 

Apresentação dos resultados para o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente 
- - - 

Apresentação 

do relatório 

anual de 

execução do 

PMARB-DV 

Uma apresentação anual 

Envio do relatório de atividades desenvolvidas para o 

Ministério Público e publicação em canais de 

divulgação oficiais da Prefeitura Municipal 

- - - 

Apresentação 

do relatório 

anual de 

execução do 

PMARB-DV 

Um relatório anual 

submetido 

Fonte: O autor. 
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Tabela 20: Cronograma mínimo de implantação do Plano Municipal de Arborização Urbana de Dois Vizinhos para o ano de Ano 3, 4 e 5. 

CRONOGRAMA MÍNIMO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

ATIVIDADE 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 
RESULTADO 

MÍNIMO/ANO 

Reunião de planejamento semestral X  X  4 planilhas de planejamento/ano 

Aquisição de infraestrutura e equipamentos X X X X 
Investimento mínimo de R$ 

15.000,00 por ano 
Distribuição de cartilha para escolas municiais, estaduais e 

particulares de Dois Vizinhos-PR, em formato digital e 

impresso 
 X X X 

Divulgação do PMARB-DV em 

todas as escolas do município 

através da cartilha 
Palestras e entrevistas sobre o Plano Municipal de Arborização 

Urbana e sua execução. 
X X X X 4 palestras ao longo do ano 

Palestra obrigatória toda a para a equipe da gestão municipal, 

com o objetivo difundir as boas práticas para a gestão da 
arborização urbana 

- X - - 
Palestra anual sobre as boas 

práticas para arborização urbana 

Inserção de spots nas rádios locais X X X X 4 campanhas por ano 
Inserção de publicações sobre a arborização urbana de Dois 

Vizinhos em redes sociais 
X X X X 12 publicações por ano 

Solicitação/aquisição de mudas X X X X 
Solicitação/aquisição de 600 

mudas por anos 
Plantio/Substituição de árvores urbanas X X X X 400 mudas/ano 

Programa de doação com plantio orientado X X X X 
Disponibilidade e atendimento a 

100% das solicitações de mudas 

para plantios viários 

Elaboração de relatório de plantios - 

Relatório 

semestral de 
plantio e 

sobrevivência 

- 

Relatório 

semestral de 
plantio e 

sobrevivência 

Relatório anual de plantio e 
sobrevivência 

Treinamento de equipe de podas - 
Treinamento de 

4 horas 
- - 1 treinamento/ano 

Atendimento a solicitações de podas e supressões X X X X 
Atendimento contínuo para 

solicitações de podas e 

supressões 

Fiscalização do plantio em novos loteamentos por 

responsabilidade do empreendedor 

Obrigatório 

em todos os 

novos 

loteamentos 

Obrigatório em 

todos os novos 

loteamentos 

Obrigatório 

em todos os 

novos 

loteamentos 

Obrigatório em 

todos os novos 

loteamentos 

100% dos novos loteamentos 

com arborização urbana 

implantada pelo empreendedor 
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CRONOGRAMA MÍNIMO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

ATIVIDADE 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 
RESULTADO 

MÍNIMO/ANO 
Elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas no ano 

corrente 
X X X X Um relatório anual 

Apresentação dos resultados para o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente 

- - - 

Apresentação do 

relatório anual 
de execução do 

PMARB-DV 

Uma apresentação anual 

Envio do relatório de atividades desenvolvidas para o 

Ministério Público e publicação em canais de divulgação 

oficiais da Prefeitura Municipal 
- - - 

Apresentação do 

relatório anual 

de execução do 

PMARB-DV 

Um relatório anual submetido 

Fonte: O autor. 

 

Tabela 21: Cronograma mínimo de implantação do Plano Municipal de Arborização Urbana de Dois Vizinhos para o período a partir do ano de Ano 6. 

CRONOGRAMA MÍNIMO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

ATIVIDADE 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 
RESULTADO 

MÍNIMO/ANO 

Reunião de planejamento semestral X  X  4 planilhas de planejamento/ano 

Aquisição de infraestrutura e equipamentos X X X X 
Investimento mínimo de R$ 

15.000,00 por ano 
Distribuição de cartilha para escolas municiais, estaduais e 
particulares de Dois Vizinhos-PR, em formato digital e 

impresso 
 X X X 

Divulgação do PMARB-DV em 
todas as escolas do município 

através da cartilha 
Palestras e entrevistas sobre o Plano Municipal de Arborização 

Urbana e sua execução. 
X X X X 4 palestras ao longo do ano 

Reunião de planejamento semestral X  X  4 planilhas de planejamento/ano 

Aquisição de infraestrutura e equipamentos X X X X 
Investimento mínimo de R$ 

15.000,00 por ano 
Distribuição de cartilha para escolas municiais, estaduais e 

particulares de Dois Vizinhos-PR, em formato digital e 

impresso 
 X X X 

Divulgação do PMARB-DV em 

todas as escolas do município 

através da cartilha 
Palestras e entrevistas sobre o Plano Municipal de Arborização 

Urbana e sua execução. 
X X X X 4 palestras ao longo do ano 
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CRONOGRAMA MÍNIMO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

ATIVIDADE 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 
RESULTADO 

MÍNIMO/ANO 
Palestra obrigatória toda a para a equipe da gestão municipal, 

com o objetivo difundir as boas práticas para a gestão da 

arborização urbana 
- X - - 

Palestra anual sobre as boas 

práticas para arborização urbana 

Inserção de spots nas rádios locais X X X X 4 campanhas por ano 
Inserção de publicações sobre a arborização urbana de Dois 

Vizinhos em redes sociais 
X X X X 12 publicações por ano 

Solicitação/aquisição de mudas X X X X 
Solicitação/aquisição de 1.000 

mudas por anos 
Plantio/Substituição de árvores urbanas X X X X 600 mudas/ano 

Programa de doação com plantio orientado X X X X 
Disponibilidade e atendimento a 

100% das solicitações de mudas 

para plantios viários 

Elaboração de relatório de plantios - 

Relatório 

semestral de 

plantio e 

sobrevivência 

- 

Relatório 

semestral de 

plantio e 

sobrevivência 

Relatório anual de plantio e 

sobrevivência 

Treinamento de equipe de podas - 
Treinamento de 

4 horas 
- - 1 treinamento/ano 

Atendimento a solicitações de podas e supressões X X X X 
Atendimento contínuo para 

solicitações de podas e 

supressões 

Fiscalização do plantio em novos loteamentos por 

responsabilidade do empreendedor 

Obrigatório 

em todos os 

novos 

loteamentos 

Obrigatório em 

todos os novos 

loteamentos 

Obrigatório 

em todos os 

novos 

loteamentos 

Obrigatório em 

todos os novos 

loteamentos 

100% dos novos loteamentos 

com arborização urbana 

implantada pelo empreendedor 

Elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas no ano 

corrente 
X X X X Um relatório anual 

Apresentação dos resultados para o Conselho Municipal de 

Meio Ambiente 
- - - 

Apresentação do 

relatório anual 

de execução do 

PMARB-DV 

Uma apresentação anual 

Fonte: O autor. 
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LEI Nº 1311/2007

ALTERA O PLANO DIRETOR DE DOIS VIZINHOS, ESTABELECENDO
DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E DAS COMUNIDADES
RURAIS, DÁ PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E À GESTÃO
DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E LEI
FEDERAL 10.257/2001 - ESTATUTO DA CIDADE E DA LEI ESTADUAL 15.229/2006 -
SISTEMA DAS DIRETRIZES E BASES DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ESTADUAL.

A Câmara Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná aprovou, e Eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
DA FUNDAMENTAÇÃO

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Fica aprovada a revisão do Plano Diretor de Dois Vizinhos, instrumento básico da política de gestão rural e urbana do Município que
interfere no processo de desenvolvimento a partir da compreensão integradora dos fatores políticos, econômicos, financeiros, culturais,
ambientais, institucionais, sociais e territoriais que o condicionam.

 Este plano está fundamentado nas disposições da Constituição Federal, na Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, na Lei
Estadual 15.229/2006, na Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 e na Lei Municipal nº 685/1995.

 O Plano Diretor de Dois Vizinhos deve ter suas disposições e prioridades observadas para a formulação do PPA - Plano Plurianual do
Município, da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA - Lei do Orçamento Anual.

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
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 Constituem objetivos do Plano Diretor de Dois Vizinhos:

I - Estabelecer parâmetros para orientar o ajuste da legislação municipal às disposições do Estatuto da Cidade;

II - Fazer cumprir a função social da Cidade e da propriedade;

III - Promover o desenvolvimento integrado do Município, através da implantação de processo permanente de planejamento municipal e do
monitoramento da implementação do Plano Diretor;

IV - Estabelecer diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas nas áreas de competência da administração municipal;

V - Estabelecer critérios para aplicação dos instrumentos de planejamento e desenvolvimento municipal, previstos no Estatuto da Cidade e na
Lei Estadual que dispõe sobre normas para execução do Sistema das Diretrizes e Bases do Planejamento e Desenvolvimento Estadual;

VI - Atender as diretrizes gerais da política urbana, dispostas no Estatuto da Cidade.

Capítulo II
DOS PRINCÍPIOS

SEÇÃO I
DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE

 A função social da Cidade e da propriedade no Município de Dois Vizinhos é entendida como a prevalência do interesse comum sobre
o direito individual de propriedade, devendo contemplar aspectos sociais, ambientais e econômicos na aplicação combinada dos instrumentos
do Estatuto da Cidade.

 O cumprimento da função social da propriedade urbana ou rural será garantido através:

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º
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I - Da promoção da qualidade de vida e do meio ambiente;

II - Da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

III - Da utilização de instrumentos que permitam a recuperação de parcela de valorização imobiliária gerada por investimentos públicos em
infra-estrutura social e física realizados com a utilização de impostos;

IV - Do controle público sobre o uso e a ocupação do espaço urbano atendido os parâmetros estabelecidos nesta Lei para cada zona;

V - Da priorização na elaboração e execução de planos, programas e projetos para grupos de pessoas em situação de risco;

VI - Da integração das políticas públicas de desenvolvimento urbano e rural;

VII - Do incentivo à cooperação, diversificação e atratividade, visando o enriquecimento cultural do Município e sua integração na região;

VIII - Da gestão democrática e participativa;

IX - Da parceria pública privada nas ações.

 A função social da propriedade urbana ou rural será cumprida quando o exercício dos direitos a estas inerentes se submeterem aos
interesses coletivos, em consonância com as disposições do Plano Diretor de Dois Vizinhos e de suas Leis suplementares.

SEÇÃO II
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

 Entende-se por gestão democrática a atuação de instâncias de participação dos cidadãos no processo de planejamento, tomada de
decisão e fiscalização das ações públicas por meio de espaços institucionalizados onde o Poder Público Municipal partilha o seu direito de
decisão.

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º
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 Deverá ser respeitada a participação das entidades da sociedade civil organizada e representativa na formulação e implementação das
políticas públicas, diretrizes, planos, programas, projetos e prioridades contidas nesta Lei, de modo a garantir a fiscalização das ações e o
pleno exercício da cidadania.

SEÇÃO III
DA SUSTENTABILIDADE

 O princípio da sustentabilidade constitui o elo fundamental que relaciona todas as estratégias de desenvolvimento estabelecidas no
Plano Diretor de Dois Vizinhos.

 É dever da Administração Pública Municipal, do Poder Legislativo Municipal e da comunidade zelar pela sustentabilidade ambiental no
Município de Dois Vizinhos.

SEÇÃO IV
DOS IMÓVEIS SUBUTILIZADOS

 Considera-se imóvel urbano subutilizado aquele que se encontre nas seguintes condições:

I - Imóvel não edificado;

II - Imóvel urbano com edificação em ruína e ou abandonado;

III - Imóvel urbano cuja área total edificada seja inferior à resultante da aplicação do coeficiente de aproveitamento mínimo definido nesta Lei,
conforme a zona em que se situe.

 Embora atendendo as disposições do Art. 12 desta Lei, não serão considerados subutilizados os seguintes casos:

I - Imóveis com uso efetivo e regularizado para estacionamento de veículos, mediante constatação de demanda e aprovação pelo Conselho

Art. 9º

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13
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Municipal do Plano Diretor;

II - Imóveis com uso efetivo e regularizado para postos de abastecimento e serviços para veículos;

III - Imóveis localizados em ZEIS - Zona de Especial Interesse Social;

IV - Imóveis ocupados por equipamentos urbanos ou comunitários e Áreas de Utilidade Pública.

V - Imóveis onde haja incidência de restrições jurídicas e legais que inviabilizem atingir o coeficiente de aproveitamento mínimo;

VI - Lotes com habitação regular existente à data da publicação desta Lei, cujo proprietário possua um único imóvel.

Capítulo III
DAS DEFINIÇÕES

 Para fins de aplicação desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:

- Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, aos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, às edificações, aos transportes e aos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida.

- Acessibilidade universal: é a possibilidade de acesso aos serviços e espaços públicos à toda comunidade.

- Adensamento urbano: ocupação dos espaços urbanos em conformidade com os parâmetros urbanísticos estabelecidos no Plano Diretor.

- Ambiente urbano: meio constituído pelas vias públicas, edifícios e todos os equipamentos que compõem o cenário urbano.

- Área edificável: é a área obtida a partir da área total do imóvel contida na matrícula subtraindo-se área de servidão, faixas de drenagem,
áreas de preservação permanente, áreas de reservas florestais, área de recuos e afastamentos obrigatórios e áreas de vias.

Art. 14
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- Área de risco: são áreas sujeitas aos diversos tipos de riscos, como: inundação, erosão, contaminação de recursos hídricos, do solo e
subsolo, deslizamento.

- Área de utilidade pública: é a área reservada em um parcelamento do solo e integrada ao Patrimônio Público Municipal por ocasião de seu
registro, destinada à implantação de equipamentos comunitários.

- Área pública: qualquer propriedade integrante do Patrimônio Público Municipal.

- Cidade: refere-se à área urbana delimitada pelo perímetro urbano da Sede Administrativa do Município de Dois Vizinhos.

- Coeficiente de aproveitamento: é o índice calculado pela relação entre a área da edificação e a área do lote ou gleba. Os valores
estabelecidos nesta Lei em cada zona para coeficientes de aproveitamento básico, máximo e mínimo, determinam o intervalo em que a Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo poderá variar ao regulamentar o uso e a ocupação em cada zona.

- Coeficiente de aproveitamento básico: aquele estabelecido para a Zona, entendido como o maior índice de construção permitido sobre o lote,
sem considerar a possibilidade de recepção de potencial construtivo de outro imóvel ou, a aplicação do instrumento da Outorga Onerosa do
Direito de Construir.

- Coeficiente de aproveitamento máximo: aquele estabelecido para a Zona, entendido como o maior índice de construção permitido sobre o
lote, já considerado os acréscimos resultantes da recepção de potencial construtivo de outro imóvel ou, a aplicação do instrumento da Outorga
Onerosa do Direito de Construir.

- Coeficiente de aproveitamento mínimo: aquele estabelecido para a Zona, entendido como o menor índice de construção admitido sobre o
lote, inferior ao qual estará sujeito a aplicação de dispositivos de indução à ocupação.

- Condomínio urbanístico: a divisão de gleba ou lote em frações ideais, correspondentes a unidades autônomas destinadas à edificação e
áreas de uso comum dos condôminos, que não implique na abertura de logradouros nem na modificação ou ampliação dos já existentes,
podendo haver abertura de vias internas de domínio privado.

- Diretriz - ampla linha de ação, que indica a direção que deve ser seguida para atingir o objetivo, segundo as estratégias traçadas.
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- Equipamento comunitário: Equipamentos públicos de apoio à comunidade para fins de educação, cultura, saúde, esporte, lazer, administração
pública, segurança e assistência social.

- Equipamento urbano: são equipamentos públicos de infra-estrutura, tais como as redes de saneamento básico, galerias de águas pluviais,
redes de distribuição de energia elétrica, iluminação pública, redes telefônicas, pavimentação e similares.

- Estratégia: articulação de diversos aspectos, fundamentais ao desenvolvimento do Município, visando obter um resultado desejado.

- Função social da propriedade: é o princípio balizador da política de uso e ocupação do solo, direcionando os recursos e as riquezas de forma
justa, de modo a combater as situações de desigualdade econômica e social; a propriedade deve ater-se à sua função social, ou seja, se dela
espera-se que haja produção, deve esta existir; se dela espera-se que sirva à edificação, deve esta existir.

- Imóvel urbano não edificado: imóvel cujo coeficiente de aproveitamento seja igual a zero, desde que seja juridicamente possível a edificação,
pelo menos para uso habitacional.

- Infra-estrutura básica: é o conjunto de redes e serviços públicos constituído por rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto,
rede de galerias de águas pluviais, rede de energia elétrica, abertura e pavimentação das vias públicas e execução de meio-fio.

- Infra-estrutura mínima: varia conforme tipo de parcelamento do solo urbano ou característica de ocupação do entorno já parcelado.

- Interesse público: refere-se a todos os fatos ou todas as coisas, que se entenda de benefício comum ou para proveito geral; ou que se
imponham por uma necessidade de ordem coletiva, voltado ao bem comum.

- Mata ciliar: vegetação junto às margens de um rio e ao longo desse, que impede ou dificulta seu assoreamento.

- Medidas: são ações que detalham como se conduzir dentro da diretriz.

- Mobiliário urbano: são elementos aparentes no espaço urbanos tais como: elementos de sinalização urbana, elementos aparentes da infra-
estrutura urbana, cabinas telefônicas, caixas de correio, lixeiras, abrigos de pontos de ônibus, bancos, bancas de revista, monumentos.
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- Ocupação irregular: ocupação de imóvel ocorrida em desconformidade com a Lei.

- Paisagem urbana: é a forma com que a Cidade se apresenta aos seus habitantes e visitantes, se revela nos elementos formais da Cidade:
edificações, ruas, praças, viadutos, avenidas, etc.

- Parcelamento do solo: é o processo de divisão ou subdivisão de uma gleba, chácara ou lote.

- Parcelamento irregular: é todo parcelamento, não aprovado pela administração municipal e ou não registrado.

- Política pública: linha que norteia a ação pública, cuja finalidade é atender a coletividade.

- Potencial construtivo: representa a quantidade de área possível de se edificar sobre um lote urbano, medido através do coeficiente de
aproveitamento máximo, básico e mínimo, nos termos desta Lei.

- Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo do patrimônio.

- Serviço público: aquele prestado ou assegurado à comunidade pela Administração Pública.

Parágrafo único. As definições necessárias ao entendimento das Estratégias de Desenvolvimento encontram-se junto ao texto da respectiva
estratégia nesta Lei.

TITULO II
DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO

 O desenvolvimento sustentável de Dois Vizinhos será promovido mediante a implementação das seguintes estratégias:

I - Estruturar Dois Vizinhos como Município Referencial de Desenvolvimento Sustentável;

II - Promover a Conservação e Preservação do Patrimônio Ambiental e Histórico-Cultural do Município;

Art. 15
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III - Ampliar e melhorar o atendimento ao cidadão, através de serviços públicos de qualidade;

IV - Promover o Uso e a Ocupação racional do Solo no Município;

V - Prover Transporte e Mobilidade com Valorização do Ser Humano;

VI - Estruturar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão.

Capítulo I
ESTRUTURAR DOIS VIZINHOS COMO MUNICÍPIO REFERENCIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 A estratégia Estruturar Dois Vizinhos como Município Referencial de Desenvolvimento Sustentável tem como diretriz: Elaborar e
implementar plano municipal de desenvolvimento econômico articulado com os municípios vizinhos, a qual será implementada através das
seguintes medidas gerais:

I - Articular-se com entidades e órgãos afins para implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, compatibilizando-o
quando possível, com os planos estadual e federal;

II - Promover a estruturação de instituição de Desenvolvimento Econômico Regional, com os demais órgãos, entidades e representações
regionais, que se caracterizem pelo desenvolvimento integrado sustentável, inovação e socialização de tecnologias, arranjos produtivos,
cadeias produtivas, capacitação e formação de recursos humanos;

III - Apoiar medidas e ações voltadas para a formação e qualificação profissional;

IV - Promover a espacialização da ocupação do território do Município de forma a permitir a convivência harmoniosa dos diversos atores
sociais, econômicos e os fatores ambientais;

V - Estruturar e manter atualizado o cadastro das atividades econômicas a fim de disponibilizar informações com vistas ao desenvolvimento

Art. 16

9/108
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1311/2007 (http://leismunicipa.is/kcjqu) - 04/03/2020 14:34:42

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/kcjqu


municipal e regional;

VI - Estabelecer medidas de fomento e incentivo que privilegiem a geração de trabalho e renda, inclusão social, retorno tributário, inovação e
desenvolvimento tecnológico;

VII - Facilitar o processo de formalização de empreendimentos, desburocratizando e reduzindo os custos diretos e indiretos para abertura e
manutenção das empresas, especialmente as micros e as pequenas;

VIII - Promover em todas as instâncias sociais o empreendedorismo como fator de desenvolvimento.

Parágrafo único. São objetivos da estratégia de que trata este artigo:

a) Fortalecimento das atividades econômicas para gerar trabalho e renda;
b) Desenvolvimento, qualificação e promoção do turismo nos seus diversos segmentos;
c) Promoção do desenvolvimento sustentável no meio rural nos seus diversos aspectos;
d) Promoção do desenvolvimento científico e tecnológico como fator estratégico para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

 O objetivo de fortalecimento das atividades econômicas para gerar trabalho e renda será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Desenvolver programas de apoio às empresas, especialmente as micros, pequenas e médias, cooperativas e organizações da sociedade
civil, implementando as seguintes medidas:

a) Ampliar ações visando a criação e consolidação de Arranjos Produtivos Locais e as Cadeias Produtivas;
b) Realizar parcerias com as entidades e associações da sociedade civil, com o objetivo de promoção de trabalho e renda com qualificação
profissional da população;
c) Incentivar a economia solidária através do apoio às cooperativas e organizações associativas na produção, comercialização, consumo e
serviços;
d) Estabelecer parcerias visando incentivar o desenvolvimento do Comércio Exterior;
e) Apoiar as iniciativas de promoção e divulgação no Brasil e no exterior dos produtos, serviços e atrativos do Município;
f) Estimular a agregação de valor e manufatura a partir de matérias e insumos básicos produzidos no Município e região.

Art. 17
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II - Estruturar Dois Vizinhos como referencial de serviços, implementando as seguintes medidas:

a) Estabelecer articulação com instituições para promoção de cursos e eventos;
b) Promover articulação visando ampliar e fortalecer os serviços de saúde no Município;
c) Articular os órgãos e entidades ligadas ao comércio e serviços para promoção e divulgação do comércio local;
d) Executar sinalização viária de orientação e indicativa dos principais serviços e pontos de referência.

 O objetivo de desenvolvimento, qualificação e promoção do turismo em seus diversos segmentos será realizado através das seguintes
diretrizes:

I - Estruturar Dois Vizinhos como referencial de turismo com ênfase em eventos e negócios, implementando as seguintes medidas:

a) Elaborar e executar Projeto de Sinalização Turística;
b) Promover a adequação da infraestrutura existente e construção de novas instalações para convenções e eventos, quando necessário;
c) Construção de infra-estrutura direcionada ao desenvolvimento turístico;
d) Estimular a criação de novos eventos por segmento, envolvendo entidades correlatas;
e) Estimular a criação de atrações turísticas ao longo dos eixos rodoviários intermunicipais, lagos e parques.

II - Estruturar a administração municipal para o desenvolvimento, qualificação e promoção do turismo, implementando as seguintes medidas:

a) Implantar órgão municipal de turismo;
b) Promover a captação de recursos nas esferas governamentais e não governamentais;
c) Criar uma central de informações e divulgações sobre eventos e equipamentos, vinculada ao órgão municipal responsável pelo turismo;
d) Apoiar as entidades ligadas ao turismo e estimular a criação de associação gestora para o planejamento das atividades turísticas em
parceria com o órgão municipal responsável pelo turismo;
e) Incentivar ações em parceria com entidades da sociedade organizada para participação em feiras e eventos;
f) Incentivar o desenvolvimento do turismo rural, com ênfase na agricultura familiar e orgânica.

III - Desenvolver a identidade de Dois Vizinhos, valorizando sua história, cultura e tradições, implementando as seguintes medidas:

Art. 18
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a) Fortalecer a iconografia que representa Dois Vizinhos, como Capital Nacional do Frango, garantindo apoio quando do surgimento de outras,
desenvolvendo o marketing do Município;
b) Incentivar as festas e eventos populares, tradicionais, culturais e esportivos visando a promoção do Município;
c) Desenvolver programas de apoio à realização de eventos visando incorporá-los à tradição do Município e viabilizar sua continuidade;
d) Estimular a agregação de entidades com atividades correlatas, fortalecendo e ampliando a abrangência dos eventos existentes;
e) Manter e ampliar o calendário oficial de eventos de forma a gerir e manter atividades durante o ano.

 O objetivo de promoção do desenvolvimento sustentável no meio rural nos seus diversos aspectos será realizado através das
seguintes diretrizes:

I - Atualizar e implementar a Política de Desenvolvimento Rural, através das seguintes medidas:

a) Elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural;
b) Estruturar e definir atribuições dos órgãos e entidades municipais responsáveis pela realização da Política de Desenvolvimento Rural, seja
em infra-estrutura física e recursos humanos com sua capacitação;
c) Elaborar e manter atualizado o Cadastro Técnico Rural Multifinalitário do Município;
d) Viabilizar a infra-estrutura necessária para permitir a mobilidade da população e melhorar sua qualidade de vida;
e) Fortalecer órgãos municipais e entidades de apoio ao pequeno e médio produtor;
f) Manter e ampliar programa de saneamento rural;
g) Implementar programas de apoio à produção e comercialização de produtos da agricultura familiar;
h) Manter e ampliar assistência e acompanhamento técnico ao pequeno produtor e ao produtor familiar;
i) Promover intercâmbios e convênios com entidades públicas federais, estaduais, municipais, entidades não governamentais e da iniciativa
privada nos assuntos pertinentes à Política de Desenvolvimento Rural;
j) Incentivar o associativismo rural;
k) Incentivar a implantação de agroindústrias;
l) Implementar projeto de turismo rural no Município, identificando, divulgando e organizando os principais roteiros e pontos turísticos do meio
rural de Dois Vizinhos.

 O objetivo de promoção do desenvolvimento científico e tecnológico como fator estratégico para o desenvolvimento econômico, social

Art. 19
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e ambiental será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Incentivar a aproximação entre as empresas e instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias;

II - Estimular as empresas a adotarem processos contínuos de inovação tecnológica;

III - Incentivar as empresas a adotarem sistemas e processos produtivos modernos que recuperem ou preservem o meio ambiente e que
façam uso racional dos recursos naturais;

IV - Viabilizar parcerias e intercâmbios com organismos nacionais e estrangeiros com vistas ao desenvolvimento e transferência tecnológica;

V - Promover e apoiar a implantação de incubadoras empresariais de base tecnológica;

VI - Incentivar o desenvolvimento local de processos e produtos e os respectivos registros de patentes;

VII - Apoiar processos de adequação e certificação de conformidade de produtos e processos.

 Para fins de implementação desta estratégia adotam-se as seguintes definições:

- Agricultura familiar: família que vive numa propriedade rural e trabalha no cultivo da terra com atividades agropecuárias, fazendo com que ela
produza para o sustento e a geração de renda, utilizando-se basicamente de mão-de-obra familiar.

- Arranjos Produtivos Locais - APL: são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização
produtiva e mantém algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como
governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

- Associativismo rural: são sociedades formais criadas com objetivo de integrar esforços e ações dos agricultores e seus familiares, em
benefício da melhoria do processo produtivo e da própria comunidade a qual pertencem.

- Ator social: pessoa ou grupo de pessoas atuando em uma determinada situação e capaz de transformá-la, buscando objetivos comuns.

Art. 21
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- Cadeia produtiva: conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde os insumos básicos até o produto final, incluindo
distribuição e comercialização, constituindo-se em elos de uma corrente.

- Marketing do Município: conjunto de ações que visam aumentar a aceitação e fortalecer a imagem do Município.

- Pequeno produtor rural: aquele que residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural não superior a quatro módulos fiscais (MF),
explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra
considerando-se a fração individual não superior quatro MF, cuja renda bruta seja proveniente da atividade agrosilvopastoril ou do extrativismo
rural em oitenta por cento, no mínimo.

- Sistema orgânico de produção agropecuária: aquele em que se adotam técnicas e práticas específicas no trato do solo e das culturas,
mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis no ambiente local e o respeito à integridade cultural das
comunidades rurais.

Capítulo II
PROMOVER A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E HISTÓRICO-CULTURAL DO MUNICÍPIO

 A estratégia Promover a Conservação e Preservação do Patrimônio Ambiental e Histórico-Cultural do Município tem como diretriz:
Estabelecer a política municipal de meio ambiente de forma intersetorial com outras políticas públicas, a qual será implementada através das
seguintes medidas gerais:

I - Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Ambiental;

II - Elaborar Legislação Ambiental Municipal;

III - Manter e ampliar os programas municipais na área de meio ambiente;

IV - Promover campanhas de educação ambiental;

Art. 22
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V - Incentivar o envolvimento da sociedade na melhoria da qualidade do patrimônio ambiental do Município;

VI - Fortalecer a integração do Município ao Sistema Nacional e Estadual de Meio Ambiente.

Parágrafo único. São objetivos da estratégia de que trata este artigo:

a) Utilização sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade;
b) Conservação dos recursos hídricos;
c) Qualificação do meio ambiente urbano e rural;
d) Valorização do Patrimônio Histórico-Cultural e Documental do Município.

 O objetivo de utilização sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade será realizado através das seguintes
diretrizes:

I - Elaborar e implantar planos e projetos destinados à formação e conservação de praças, parques municipais e corredores ecológicos,
implementando as seguintes medidas:

a) Articular e negociar junto aos proprietários, entidades e empresas privadas e públicas para viabilizar a implantação de praças, parques
municipais e corredores ecológicos, interligando áreas remanescentes quando for possível;
b) Prever o remanejamento de atividades nocivas, que causam incômodo à população localizada em área de interesse ambiental;
c) Realizar e manter inventário das espécies existentes no Município, fauna e flora;
d) Incorporar áreas verdes particulares urbanas ao Sistema Municipal de Áreas Verdes, sendo facultado ao Município, como forma de incentivo,
aplicar instrumentos previstos no Estatuto da Cidade;
e) Criar programas permanentes de conservação de praças, parques municipais e corredores ecológicos;
f) Incentivar a criação de Unidades de Conservação no Município.

II - Elaborar e implantar Programa Municipal de Arborização Urbana, implementando as seguintes medidas:

a) Prever na Legislação Ambiental capítulo específico sobre Arborização Urbana;

Art. 23
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b) Realizar cadastramento, estudo e memorial técnico indicativo de espécimes arbóreas existentes e indicadas para arborização urbana;

 O objetivo de conservação dos recursos hídricos será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Criar e implantar sistema municipal de informações sobre recursos hídricos, - 11 - implementando a seguinte medida:

a) Mapear, cadastrar e manter atualizado o registro de nascentes e cursos d`água, identificando os mananciais de abastecimento (existentes e
potenciais), fontes poluidoras, áreas degradadas, ocupações em áreas de preservação permanente, poços profundos.

II - Elaborar e implementar programas visando a conservação dos recursos hídricos, implementando as seguintes medidas:

a) Realizar parcerias com concessionárias de serviços públicos e entidades ambientais, governamentais ou não, visando à conservação dos
recursos hídricos;
b) Desenvolver projetos para controle e recuperação das áreas degradadas no entorno dos recursos hídricos;
c) Desenvolver estudos para implantar proteção individual por manancial;
d) Promover a inclusão e a participação efetiva de Dois Vizinhos nos Comitês das bacias hidrográficas as quais pertence;
e) Regulamentar a perfuração e exploração de poços profundos, com vistas à proteção às reservas aqüíferas e ao meio ambiente.

III - Elaborar e implementar programa de conservação do manancial de abastecimento de Dois Vizinhos, implementando as seguintes
medidas:

a) Prever na Legislação Ambiental capítulo específico sobre Uso e Ocupação do Solo e suas disposições para o manancial de abastecimento
de Dois Vizinhos;
b) Realizar obras de implantação, ações de conservação e proteção dos lagos municipais, equacionando o uso ordenado dos mesmos e de seu
entorno em conformidade com a legislação ambiental;
c) Criação de programa de monitoramento da poluição em mananciais de abastecimento público.

 O objetivo de qualificação do meio ambiente urbano e rural será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Aquisição de área e implantação de aterro sanitário público;

Art. 24
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II - Elaborar e implementar Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos visando à reciclagem, implementando as seguintes medidas:

a) Atualizar dispositivos legais que tratam da Limpeza Urbana, de modo a adequar a prestação desse serviço público aos procedimentos
licitatórios e contratos de concessão ou permissão respectivos.
b) Ampliar e melhorar a coleta seletiva de lixo domiciliar na cidade e vilas rurais, e agilizar estudos visando implantar esse serviço em
comunidades do interior do Município.
c) Incentivar ações e programas para reciclagem, reaproveitamento ou destinação apropriada de entulhos oriundos da construção civil;
d) Realizar estudos para a compostagem do lixo orgânico doméstico;
e) Fomentar cooperativas de trabalhadores e indústrias para coleta, transporte, segregação, reciclagem e industrialização dos resíduos
domésticos e industriais;
f) Fortalecer as indústrias de equipamentos ecológicos;
g) Fiscalizar e acompanhar a destinação final das embalagens de agrotóxicos aplicados no Município;
h) Vedar a implantação de qualquer espécie de depósito de embalagens vazias de agrotóxicos oriundas de outros Municípios;
i) Vetar na Legislação Ambiental em capítulo específico o recebimento de resíduos domésticos, de saúde e industriais provenientes de outros
Municípios.

III - Elaborar e implementar Plano Municipal de Saneamento Ambiental, efetivando as seguintes medidas:

a) Mapear e controlar fontes poluidoras, degradadoras e modificadoras do meio ambiente;
b) Controlar a erosão urbana e rural, implementando ações de infra-estrutura nas malhas viárias da cidade e nas estradas rurais que permitam
e facilitem o escoamento das águas pluviais;
c) Desenvolver ações e programas para controle da poluição, específicos para o meio rural;
d) Desenvolver projeto de saneamento rural considerando prioritárias as áreas das bacias hidrográficas, especialmente as destinadas ao
abastecimento público atual e futuro;
e) Associar as ações e programas de saneamento à política habitacional do Município;
f) Priorizar ações de saneamento básico nas áreas deficitárias com alta densidade populacional e na bacia de abastecimento público;
g) Garantir o saneamento ambiental na implantação de novos loteamentos.

IV - Prever no Plano Municipal de Estruturação e Conservação do Patrimônio Ambiental-Histórico e Cultural um programa de Qualificação da
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Paisagem Urbana e Rural, implementando as seguintes medidas:

a) Desenvolver projetos visando qualificar a paisagem urbana;
b) Realizar estudos e análise dos componentes da identidade visual;
c) Desenvolver e aplicar projetos visando consolidar as áreas que já possuem identidade própria e incentivar sua criação nas comunidades que
ainda não a apresentam.
d) Adotar a discussão e a aprovação, em audiência pública, dos programas, planos, projetos e ações necessários ao atendimento desta
diretriz, com a participação de técnicos e profissionais do ramo, e da sociedade organizada.

 O objetivo de valorização do Patrimônio Histórico-cultural e Documental do Município será realizado através da seguinte diretriz:

I - Desenvolver programa municipal para valorização do Patrimônio Histórico-Cultural e Documental do Município, implementando as seguintes
medidas:

a) Desenvolver pesquisa e mapeamento para identificação das referências da cultura local;
b) Criar legislação para proteção do patrimônio histórico-cultural e documental do Município;
c) Criar o Arquivo Público Municipal, com apropriado processo de arquivo e gerenciamento.

 Para fins de implementação desta estratégia adotam-se as seguintes definições:

- Comitês de bacias: é o Conselho dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e seus membros estão geograficamente situados na bacia
onde o comitê atua.

- Conservação: conjunto de medidas que visem conter deteriorações.

- Corredores ecológicos: são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas
o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a
manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.

- Fontes poluidoras: são fontes geradoras de poluição ambiental, causadas por agentes químicos, físicos e biológicos.

Art. 26

Art. 27

18/108
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1311/2007 (http://leismunicipa.is/kcjqu) - 04/03/2020 14:34:42

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/kcjqu


- Patrimônio ambiental: são os recursos naturais e qualquer manifestação material ou imaterial que seja representativa da cultura de uma
comunidade, quando sua manifestação esteja associada ao meio ambiente.

- Patrimônio histórico - cultural: conjunto de bens imóveis de valor significativo - as paisagens, os sítios históricos, os conjuntos arquitetônicos
e as edificações de interesse cultural; os bens imateriais ou intangíveis do Município - constituído pelo patrimônio cultural e artístico.

- Patrimônio Natural: é constituído pela flora, fauna, solo, água, atmosfera, incluindo os ecossistemas.

Capítulo III
AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ATRAVÉS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE.

 A estratégia ampliar e melhorar o atendimento ao cidadão, através de serviços públicos de qualidade tem como objetivos:

I - Garantia dos direitos sociais básicos para a população;

II - Promoção da moradia associada a condições dignas de vida.

 O objetivo de garantia dos direitos sociais básicos para a população será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Integrar as políticas sociais no Município, implementando a seguinte medida:

a) Implementar e ampliar ações integradas entre os diversos órgãos públicos, privados e terceiro setor que executam as políticas sociais com
o objetivo de garantir a universalização do acesso aos serviços básicos;
b) Compatibilizar as políticas, programas e ações municipais à Estadual e Federal, quando possível.

II - Fortalecer as ações da educação no Município, implementando as seguintes medidas:

a) Ampliar a oferta de Educação Infantil nos CEI´s (Centro de Educação Infantil) da Rede Pública Municipal visando atender a demanda;
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b) Ampliar e promover melhorias na estrutura da rede municipal de ensino;
c) Implementar a atuação do Conselho Municipal de Educação;
d) Executar as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação - PME, assegurando o processo de avaliação;
e) Incentivar o ensino profissionalizante, especialmente na área técnica, através de convênios e ou parcerias com órgãos governamentais e
não governamentais;
f) Implantar a Educação em Tempo Integral nas escolas da rede pública municipal;
g) Promover articulação com o governo federal e estadual, visando o cumprimento da legislação pertinente à educação;
h) Implantar o Centro de Excelência em Educação, visando a formação continuada dos profissionais e a qualidade de ensino.

III - Fortalecer as ações de saúde no Município, implementando as seguintes medidas:

a) Implantar projeto de modernização e informatização da rede de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde;
b) Reorganizar a Atenção Básica e Serviços de Saúde promovendo a inversão do modelo assistencial, priorizando ações preventivas, sem
prejuízo da assistência, dentre as quais a ampliação da vigilância e fiscalização sanitárias e o fornecimento de água tratada a todas as
comunidades, da cidade e do interior do Município;
c) Ampliar a cobertura populacional pelo programa saúde da família em todo o Município;
d) Ampliar e promover melhorias na estrutura da rede física de atendimento à saúde, em especial nos serviços de consultas e exames médicos
em geral;
e) Manter e ampliar a assistência hospitalar;
f) Fortalecer o controle social através dos Conselhos Locais e Municipal de Saúde.

IV - Fortalecer as ações de esporte e lazer no Município revendo e implantando a Política Municipal de Esporte e Lazer, implementando as
seguintes medidas:

a) Estruturação do órgão responsável pelas ações de Esporte e Lazer no Município, com dotação de recursos materiais e humanos;
b) Promover campanhas de conscientização da população sobre a importância da interação saúde-esporte-educação;
c) Incentivar parcerias com entidades da sociedade organizada, iniciativa privada e terceiro setor para promoção e realização de eventos
esportivos e ampliação de investimentos;
d) Viabilizar a construção de novas áreas de esporte e lazer, adequar a infra-estrutura física e equipamentos existentes, observando sua
adequação às normas técnicas, atendendo exigências de acessibilidade e o atendimento da demanda;
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e) Viabilizar a construção de novas áreas de esporte e lazer, contemplando os bairros da cidade e comunidades do interior, adequar e
melhorar a infra-estrutura física e equipamentos existentes, observando sua adequação às normas técnicas, atendendo exigências de
acessibilidade e da demanda;

V - Fortalecer as ações relativas à cultura no Município, implementando as seguintes medidas:

a) Desenvolver a cultura em todas as suas formas de expressão;
b) Incentivar parcerias com entidades da sociedade organizada e iniciativa privada e terceiro setor para ampliação de investimentos na
promoção e realização de eventos culturais,
c) Dar continuidade nas ações de aperfeiçoamento e profissionalização do artista local;
d) Apoiar, promover e divulgar as festas e eventos rurais do Município;
e) Implantar espaços apropriados, visando o desenvolvimento das ações nas diversas formas de expressão da cultura.

VI - Promover a melhoria da segurança pública através de ações de âmbito Municipal, implementando as seguintes medidas:

a) Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança, revisando e atualizando a respectiva legislação, de forma a melhorar a sua estrutura
organizacional, participação popular e eficiência;
b) Estudar a implantação da Guarda Municipal;
c) Executar a infra-estrutura urbana como elemento de apoio à segurança no Município;
d) Aprimorar a Defesa Civil;
e) Realizar, em parcerias com órgãos competentes, programas de educação sobre segurança à população;
f) Viabilizar a implantação do SIATE - Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência;
g) Manter e implementar ações do FUNEBOM - Fundo Municipal de Estruturação do Grupamento do Corpo de Bombeiros;
h) Viabilizar a melhoria da segurança pública, priorizando a segurança escolar, buscando parceria com o Estado para construção de moradias
nos terrenos das escolas da rede pública de ensino, destinadas, preferencialmente, a policiais militares, e realizando a instalação de redutores
de velocidade e a pintura de faixas de pedestres nas vias públicas próximas das escolas.

VII - Fortalecer e ampliar as ações de assistência social no Município em consonância com a legislação vigente, implementando as seguintes
medidas:
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a) Assegurar a implantação de ações sócio-educativas para população em situação de risco social;
b) Promover ações para implantação e manutenção do programa de apoio ao adolescente aprendiz;
c) Implantar programa de apoio à população envolvida com a atividade de coleta de materiais recicláveis;
d) Implementar Serviços de Proteção Especial, tais como abrigos para crianças e adolescentes em situação de risco, albergues e casas de
apoio para moradores de rua e outros, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social;
e) Elaborar e implementar a política de atenção às pessoas com deficiência;
f) Implementar ações de integração e promoção do idoso na comunidade;
g) Desenvolver ações de organização social, apoio e promoção do trabalhador informal carente bem como do itinerante ou morador de rua.

VIII - Promover o acesso aos meios de transporte a toda população, implementando a seguinte medida:

a) Assegurar acesso ao transporte público a toda população de acordo com as garantias constitucionais.

 O objetivo de promoção da moradia associada a condições dignas de vida será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Implantar Política Habitacional, implementando as seguintes medidas:

a) Estruturar órgão municipal de gestão da política habitacional;
b) Desenvolver programas habitacionais segundo parâmetros técnicos, sociais e urbanísticos adequados;
c) Implementar programa de monitoramento pós-ocupacional nos empreendimentos de interesse social;
d) Integrar as ações entre os diversos órgãos públicos nas esferas municipal, estadual, federal, iniciativa privada e sociedade organizada;
e) Promoção de alternativas tecnológicas para a produção de habitações com qualidade e adequadas às condições ambientais locais;
f) Promoção e incentivo à produção de novas moradias para as populações de média e baixa renda, adequadas à qualificação ambiental do
ambiente urbano, adotando sistemas reconhecidos de garantia de qualidade de processos e produtos para a construção;
g) Viabilização do acesso à terra urbana através de incentivos para população de média e baixa renda, adequados a legislação vigente;
h) Desenvolver programas de moradias voltados à área rural.

 Para fins de implementação desta estratégia, adotam-se as seguintes definições:

- Ações de apoio a família: é a reunião de iniciativas já existentes nas esferas governamentais e não governamentais, com propósitos

Art. 30

Art. 31
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definidos, baseados em princípios e diretrizes comuns, para o fortalecimento e a reconstrução de famílias em situação de risco social e
pobreza.

- Ações sócio educativas: modalidade de atendimento que consiste na realização de ações comunitárias de promoção e informação às
famílias.

- Atenção básica - estratégia de saúde da família, desenvolvida pelo Ministério da Saúde, prioriza ações de prevenção, promoção e
recuperação da saúde das pessoas de forma integral e contínua.

- Centros de referência à família: locais para atendimento de grupos familiares vulneráveis, em função da pobreza e de outros fatores de risco
e exclusão social, que tem como base territorial comunidades, regiões e bairros onde há maior concentração de famílias nessas condições.

- Direito social básico: são os garantidos pela Constituição Federal.

- Economia solidária: compreende o resultado da união de trabalhadores em empreendimentos que privilegiam a autogestão do trabalho, o
consumo ético, a justa distribuição da riqueza produzida coletivamente, o respeito ao equilíbrio dos ecossistemas e à diversidade cultural.

- Política social: consiste numa estratégia utilizada pelo Poder Público a fim de garantir os direitos básicos do cidadão e a melhoria da
qualidade de vida.

- Programas habitacionais: são projetos de urbanização, implantação de conjuntos habitacionais e outras ações para e melhorar as condições
de habitabilidade.

Capítulo IV
PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO RACIONAL DO SOLO NO MUNICÍPIO

 A estratégia promover o uso e ocupação racional do solo no Município tem como objetivos:

I - Compatibilização das diferentes situações de uso e ocupação nas áreas urbanas visando a qualidade de vida dos habitantes;

Art. 32
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II - Otimização da Ocupação nas Áreas Urbanas;

III - Recuperação e redistribuição da renda urbana decorrente do investimento público, que gerou valorização imobiliária;

IV - Promoção da regularização fundiária.

 O objetivo de compatibilização das diferentes situações de uso e ocupação nas áreas urbanas visando a qualidade de vida dos
habitantes será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Permitir a convivência de usos distintos desde que sejam garantidas a qualidade do patrimônio ambiental, cultural e histórico, a qualidade de
vida da população, a mobilidade e a acessibilidade universal, implementando as seguintes medidas:

a) Desenvolver estudos e realizar intervenções nas áreas de conflitos visando sua minimização, por regiões;
b) Implantar o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança como forma de minimizar conflitos entre usos;
c) Rever a legislação urbanística e tributária visando sua adequação ao Plano Diretor e ao Estatuto da Cidade.

 O objetivo de otimização da ocupação nas áreas urbanas será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Estimular o adensamento nos vazios urbanos, implementando as seguintes medidas:

a) Aplicar os Instrumentos: Outorga Onerosa, Transferência do Direito de Construir e IPTU Progressivo no Tempo;
b) Receber potenciais construtivos de outros locais e efetuar o controle de recebimento destes;
c) Criar instrumentos de avaliação permanente dos valores dos imóveis, acompanhando as cotações do mercado imobiliário, visando à justa
tributação.

II - Definir critérios de uso e ocupação para controle da expansão do perímetro urbano, implementando as seguintes medidas:

a) Desenvolver Plano de Ocupação de Áreas não parceladas dentro do perímetro urbano;
b) Realizar estudos para definir mecanismos que imponham restrições à expansão do perímetro urbano enquanto houver oferta de áreas

Art. 33

Art. 34
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próprias para moradia a serem adensadas;
c) Identificar e monitorar os vetores de crescimento urbano.
d) Realizar estudos para identificar e mapear as áreas posicionadas na linha de prolongamento de ruas e avenidas urbanas consideradas como
saídas estratégicas, definindo mecanismos que imponham restrições ao parcelamento dessas áreas e implementem as respectivas conexões
com estradas vicinais e rodovias.

III - Promover o aproveitamento de imóveis urbanos não utilizados ou subutilizados implementando as seguintes medidas:

a) Desenvolver Plano de Ocupação das Áreas pertencentes ao Município, priorizando a habitação de interesse social;
b) Desenvolver Plano de Ocupação das áreas de utilidade pública.

IV - Controlar e ordenar a ocupação e o uso nas áreas marginais das rodovias, implementando as seguintes medidas:

a) Fomentar parcerias intergovernamentais, visando a prevenção da ocupação inadequada em áreas marginais às rodovias;
b) Adequar o uso e a ocupação do solo nas áreas lindeiras às rodovias, através de ajustes nas legislações pertinentes.

V - Controlar o uso e ocupação do solo nas áreas de manancial de abastecimento implementando a seguinte medida:

a) Desenvolver e implantar programa de controle do uso e ocupação nas áreas de manancial de abastecimento do Município.

 O objetivo de recuperação e da redistribuição da renda urbana decorrente do investimento público será realizado através das seguintes
diretrizes:

I - Requalificar o espaço urbano, ambiental e paisagístico da Cidade e as atividades urbanas de interesse público implementando as seguintes
medidas:

a) Estimular o envolvimento dos diferentes agentes responsáveis pela construção da Cidade, ampliando a capacidade de investimento do
Município e garantindo visibilidade às ações do poder público;
b) Implementar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, de acordo com esta Lei, visando cumprir a função social do solo urbano.

Art. 35
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II - Qualificar a infra-estrutura na área urbana priorizando as áreas deficitárias implementando as seguintes medidas:

a) Promover a pavimentação e construção de galerias pluviais em áreas com deficiência;
b) Desenvolver e implantar programa de saneamento adequado às características do local, orientando e priorizando a construção do esgoto
sanitário em áreas ambientalmente frágeis e áreas com densidade populacional maior;
c) Efetivar parceria com os diversos órgãos para desenvolvimento de procedimentos comuns para conservação, manutenção, recuperação e
licença de uso nas áreas de manancial de abastecimento do Município;
d) Priorizar a construção e ou adequação dos equipamentos comunitários em áreas com densidade populacional maior;
e) Ampliar e adequar a iluminação pública a padrões técnicos eficazes, visando melhorar a prestação desse serviço público essencial;
f) Implementar sinalização, identificando nomes de vias urbanas e estradas rurais, saídas para arrabaldes e para o interior, nomes de bairros e
de comunidades do interior, e melhorar a sinalização já existente.

 O objetivo de Promoção da regularização fundiária será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Promover a regularização urbanística e fundiária de áreas de interesse público ocupadas de maneira inadequada, ocorridos até a publicação
desta Lei, implementando a seguinte medida:

a) Estabelecer normas especiais de urbanização visando a regularização fundiária.

II - Promover o reassentamento da população que habita em áreas de risco ou ambientalmente frágeis, ocorridos até a publicação desta Lei,
implementando as seguintes medidas:

a) Cadastrar áreas ocupadas que ofereçam risco de vida à população ou sejam ambientalmente frágeis;
b) Desenvolver programas para as ZEIS - Zonas de Especial Interesse Social - definidas no Plano Diretor, visando solucionar os problemas
identificados;
c) As áreas destinadas para o reassentamento da população das ZEIS deverão estar dotadas de infra-estrutura mínima prevista nesta Lei.

Capítulo V
PROVER TRANSPORTE E MOBILIDADE COM A VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO

Art. 36
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 A estratégia de prover o transporte e mobilidade com a valorização do ser humano tem como diretriz geral elaborar o Plano Municipal
Viário e de Transportes e demais projetos setoriais de transporte.

Parágrafo único. São objetivos da Estratégia transporte e mobilidade com a valorização do ser humano:

a) Regulamentação da concessão do transporte coletivo no Município;
b) Qualificação da estrutura física de transporte e mobilidade;
c) Atualização da regulamentação do transporte coletivo e individual;
d) Articulação e empreendimento de ações voltadas à melhoria no transporte e mobilidade.

 O objetivo de qualificação da estrutura física de transporte e mobilidade será realizado através das seguintes diretrizes:

I - Integrar os diversos modos de transporte, priorizando pedestres, ciclistas e coletivo.

II - Implantar e promover melhorias nas vias urbanas, rodovias e estradas para otimizar a mobilidade das pessoas e mercadorias, com
segurança, no território municipal, com redução dos tempos e dos custos de viagem, implementando as seguintes medidas:

a) Identificar e resolver os pontos de conflito de trânsito;
b) Realizar ligação inter-bairros proporcionando o deslocamento com fluidez;
c) Priorizar implantação de eixos viários nas áreas urbanas e estradas municipais.
d) Viabilizar recursos para revestimento, com asfalto, vias públicas urbanas, e com pedras irregulares e/ou asfalto, estradas rurais, para
ampliação e melhoria do transporte coletivo no Município.

III - Ampliar alternativas de tráfego rodoviário periférico à Cidade, implementando as seguintes medidas:

a) Implantar as perimetrais viárias, priorizando-as pelo tráfego e outros critérios técnicos.

 O objetivo de atualização da regulamentação do transporte e mobilidade será realizado através das seguintes diretrizes:

Art. 37

Art. 38

Art. 39
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I - Criar legislação municipais pertinentes à mobilidade e transporte, elaborando regulamentações que se façam necessárias, implementando
as seguintes medidas:

a) Revisar as normas para os serviços de transporte, carga e descarga no perímetro urbano, em especial para o transporte de cargas
perigosas;
b) Criar legislação de gestão do transporte coletivo;
c) Regulamentar meio de transporte alternativo para atingir regiões deficitárias do transporte coletivo urbano e rural;
d) Regulamentar os pólos geradores de tráfego;
e) Estudo de viabilidade de implantação de terminal de transporte coletivo urbano.

 O objetivo de articulação e empreendimento de ações voltadas à melhoria no transporte e mobilidade será realizado através das
seguintes diretrizes:

I - Elaborar e implantar o Plano Municipal de Acessibilidade Universal, implementando as seguintes medidas:

a) Viabilizar investimentos na ampliação e melhorias do sistema de transporte coletivo acessível a todos, especialmente para pessoas idosas
ou com deficiência e mobilidade reduzida, implementando entre outros, a construção de rampas em locais de maior concentração, e a
instalação de degraus hidráulicos e de outros equipamentos necessários nos veículos;
b) Qualificar os espaços para pedestres promovendo a acessibilidade conforme desenho universal e a eliminação de barreiras físicas;
c) Viabilizar a construção de sanitários acessíveis, de uso público, nas áreas de maior fluxo de pessoas.
d) Dotar os terminais de transporte coletivo e os pontos de embarque e desembarque, da cidade e do interior, com placas escritas e sinais
indicativos acerca do horário, percurso e destino dos veículos de transporte coletivo;
e) Adequar e melhorar o sistema de cobertura de proteção aos usuários do transporte coletivo e aos profissionais taxistas.

II - Desenvolver projetos e ou programas para melhorar a segurança no trânsito, implementando as seguintes medidas:

a) Incentivar e promover parcerias com instituições de ensino, centros de formação de condutores, sociedade civil organizada e órgão gestor
de trânsito para educação continuada no trânsito;
b) Promover adequação e melhoria da infra-estrutura viária visando a segurança pública, implementando, entre outras, a colocação de placas
de sinalização e dispositivos eletrônicos de advertência a pedestres em semáforos;

Art. 40
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c) Recuperar, melhorar e ampliar, na área urbana, pinturas de faixas para pedestres e viabilizar a instalação de redutores eletrônicos de
velocidade.

 Para fins de implementação desta estratégia adotam-se as seguintes definições:

- Eixos viários estruturais: compreendem as vias que formam a estrutura viária principal da Cidade, destinadas a receber a maior carga de
tráfego, definindo os principais acessos da Cidade e ligações interurbanas.

- Perimetrais rodoviárias: rodovias que contornam o perímetro urbano, com o objetivo de diminuir o tráfego pesado dentro do perímetro urbano.

- Pólo gerador de tráfego: são empreendimentos que geram impacto sobre o tráfego das vias que lhe dão acesso.

- Sinalização viária indicativa: conjunto de elementos do mobiliário urbano que tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de
interesse, bem como orientar quanto aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a
educação do usuário, sendo que as mensagens devem possuir caráter informativo ou educativo.

Capítulo VI
ESTRUTURAR O SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

 A estratégia de estruturar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão tem como objetivos:

I - Implantar um Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, com ações focadas na integração e participação dos órgãos municipais,
instituições públicas, privadas e sociedade civil organizada;

II - Garantia de continuidade da implementação do Plano Diretor;

III - Promoção do desenvolvimento da cidadania visando a participação popular efetiva e responsável.

 O objetivo de implantação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão será realizado através das seguintes diretrizes:

Art. 41

Art. 42

Art. 43
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I - Estabelecer processo de modernização da administração municipal, buscando o aperfeiçoamento do modelo de gestão pública devendo ser
integrada e participativa, implementando as seguintes medidas:

a) Reavaliar as competências dos órgãos da administração direta e indireta atualizando e redimensionando-as com objetivo de agilizar e
qualificar o atendimento ao cidadão, bem como aperfeiçoar os mecanismos de participação;
b) Modernizar a administração municipal, facilitando o acesso da população aos serviços.

II - Integrar as ações dos órgãos municipais qualificando o planejamento e o desenvolvimento do Município, implementando as seguintes
medidas:

a) Constituir órgão coordenador do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, Gestão Municipal Integrada e Participativa;
b) Estruturar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão e as suas atribuições;
c) Desenvolver o modelo de planejamento integrado e participativo com os diversos órgãos da administração municipal.

III - Aprimorar o sistema de informação municipal integrado, implementando as seguintes medidas:

a) Desenvolver e manter atualizado banco de dados único, georreferenciado e multifinalitário a ser implantado em toda a estrutura
administrativa;
b) Implementar pesquisas e diagnósticos municipais em todas as áreas afins ao desenvolvimento para subsidiar o planejamento;
c) Estruturar tecnicamente o sistema integrado de informação municipal.

IV - Qualificar o serviço público, implementando as seguintes medidas:

a) Desenvolver a política de recursos humanos visando promover a qualificação dos servidores em um processo continuado;
b) Inserir na legislação pertinente ao assunto a necessidade de habilitação legal para o exercício de cargos cujo conhecimento técnico se faça
necessário;
c) Adequar a estrutura física municipal às normas de segurança e de medicina do trabalho.;
d) Promover a manutenção e conservação da estrutura física municipal de forma permanente.

Art. 44
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 O objetivo de garantia de continuidade da implementação do Plano Diretor será realizado através da seguinte diretriz:

I - Implementar o Plano Diretor em todos os seus aspectos, concretizando as seguintes medidas:

a) Garantir que as ações previstas no Plano Diretor estejam contempladas nas Leis do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA;
b) Criar órgão colegiado paritário formado com representantes governamentais e da população com a função de acompanhar e implementar as
diretrizes e ações previstas no Plano Diretor;
c) Manter equipe técnica multidisciplinar da administração municipal para acompanhamento e revisão do Plano Diretor.

 O objetivo de promoção do desenvolvimento da cidadania visando a participação popular efetiva e responsável será realizado através
das seguintes diretrizes:

I - Formular programa municipal permanente de informação à comunidade visando capacitar os munícipes ao exercício da cidadania
implementando as seguintes medidas:

a) Apresentar à comunidade de forma contínua, os planos e projetos de desenvolvimento do Município;
b) Realizar conferências, debates ou painéis esclarecendo à população o significado das legislações;
c) Realizar projetos de difusão dos princípios de cidadania.

II - Promover e estruturar o processo de participação popular na administração do Município implementando as seguintes medidas:

a) Modernizar e democratizar o acesso à informação;
b) Aperfeiçoar, capacitar e ampliar os meios de controle social e participação popular.

III - Fortalecer os canais de participação já instituídos, implementando as seguintes medidas:

a) Implementar a gestão participativa no debate sobre políticas públicas.

 Para fins de implementação desta estratégia adota-se a seguinte definição:

Art. 44

Art. 45

Art. 46
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- Órgão colegiado paritário: órgão cujos membros são representantes do governo e dos diversos setores da sociedade civil, com poderes
iguais.

TITULO III
DA ESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

 A estruturação do território do Município de Dois Vizinhos visa orientar a ocupação equilibrada e o desenvolvimento compatível entre
as atividades.

 São pressupostos para a estruturação do Município:

I - A restrição à ocupação nas Áreas de Preservação Permanente e nas Unidades de Conservação;

II - A ampliação das áreas ambientalmente protegidas de âmbito municipal;

III - Restringir a ocupação urbana e o controle da ocupação rural na zona de expansão urbana da Cidade de Dois Vizinhos;

IV - Aproveitamento sustentável dos espaços localizados fora das áreas descritas nos incisos I e II deste artigo;

V - Facilitação do escoamento da produção e a integração entre as diversas localidades;

VI - Descentralização de atividades, através de uma política de policentralidade que considere a atividade econômica, a provisão de serviços e
aspectos sócio-culturais;

VII - Reconhecimento da necessidade de infra-estrutura nas áreas, cuja ocupação urbana já esteja consolidada, independentemente de serem
recomendadas pelo Plano Diretor para expansão;

VIII - Reconhecimento da existência de ocupações cuja regularização constitui interesse público;

Art. 47

Art. 48
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IX - Estruturação e a qualificação ambiental, através da identificação e valorização do patrimônio;

X - Desenvolvimento econômico do Município, mediante o estímulo à produção primária e à agregação de valor aos produtos, com
sustentabilidade.

Capítulo I
DOS SISTEMAS TERRITORIAIS DE REFERÊNCIA

 Os sistemas territoriais de referência integram os elementos que devem orientar e condicionar a estruturação do território municipal.

 Para fins de estruturação do Município, o território se organizará em torno dos seguintes Sistemas Territoriais de Referência:

I - Ambiental;

II - De mobilidade.

 A implantação de qualquer projeto, público ou privado, deverá na respectiva área, considerar os sistemas territoriais de referência
envolvidos, bem como obedecer às disposições e aos parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta Lei e na legislação suplementar.

SEÇÃO I
DO SISTEMA AMBIENTAL

 O Sistema Ambiental é composto por:

I - Recursos Hídricos;

II - Áreas de Preservação e Lazer;

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52
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III - Áreas de Recuperação ou de Monitoramento Ambiental;

IV - Áreas de Interesse Histórico e Cultural.

SUBSEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Para estruturação e efetivação das estratégias previstas nesta Lei, particularmente na estratégia Promover a Conservação e
Preservação do Patrimônio Ambiental e Histórico-Cultural do Município e na estratégia Promover o Uso e a Ocupação Racional do Solo no
Município ficam instituídas as seguintes prioridades referentes ao sistema ambiental, com vistas ao desenvolvimento de programas específicos,
adequados a cada caso:

I - Identificação dos cursos d`água com potencial hidrológico para captação e abastecimento de água à população urbana e rural, bem como
identificação das nascentes e cursos d`água com vistas à recuperação e conservação;

II - Identificação e diagnóstico de ocupações e usos que possam causar conflitos e degradação ao meio ambiente;

III - Estudos visando consolidar corredores ecológicos, eco-turismo e turismo rural com o objetivo de recuperação, preservação ambiental e
geração de renda;

IV - Identificação dos cursos d`água no meio urbano, passíveis de tratamento ambiental e urbanístico tendo como enfoque o ganho ambiental e
social;

V - Identificação de áreas com potencial para criação de Unidades de Conservação, para preservação dos recursos naturais e a conservação
dos ecossistemas representativos do Município;

VI - Identificação de áreas adequadas à implantação de aterros sanitários e destino final dos demais tipos de resíduos;

VII - Identificação de áreas adequadas à implantação de cemitérios;

Art. 53
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VIII - Identificação das áreas urbanas degradadas pela inexistência ou sub-dimensionamento da infra-estrutura;

IX - Identificação dos elementos de interesse para estruturação do patrimônio Histórico-Cultural do Município.

 Os sistemas ambiental municipal e urbano estão apresentados, respectivamente, nos Mapas 1 e 2, anexos desta Lei, e serão
complementados em legislação municipal específica.

SUBSEÇÃO II
DOS RECURSOS HÍDRICOS

 Constitui Recurso Hídrico qualquer fonte hídrica existente no Município.

 O tratamento dos mananciais de abastecimento de água da Cidade de Dois Vizinhos deverá obedecer ao disposto nesta Lei no que
trata a estratégia Conservar e Preservar o Patrimônio Ambiental e Histórico-Cultural do Município.

§ 1º O manancial de abastecimento da Cidade de Dois Vizinhos é o Rio Jirau Alto.

§ 2º Considerar como potencialidade de ser manancial de abastecimento o Rio Dois Vizinhos.

 É prioridade nos mananciais de abastecimento da Cidade de Dois Vizinhos:

I - Controle da ocupação e do uso na bacia dos mananciais de abastecimento da Cidade de Dois Vizinhos;

II - Estudos e execução de medidas de proteção contra possíveis contaminações do Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos, dentro de suas
respectivas micro-bacias.

 São considerados importantes recursos hídricos no Município todas as fontes de captação para abastecimento de água.

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58
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Parágrafo único. Além dos recursos hídricos mencionados para abastecimento de água à população são prioritários os levantamentos e
monitoramentos de todas as fontes destinadas ao consumo coletivo no Município.

 Deverá o Município de Dois Vizinhos articular-se junto aos órgãos afins e municípios vizinhos para o estudo e levantamento das
condições ambientais das bacias do Rio Chopim e Rio Jaracatiá, com o intuito de recuperar, preservar e conservar a qualidade desses cursos
d`água.

SUBSEÇÃO III
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E LAZER

 Integram as áreas de preservação e lazer no Município de Dois Vizinhos:

I - Parque Ecológico Jirau Alto;

II - Parque de Exposição de Dois Vizinhos;

III - Parque Aquático Lago Dourado;

IV - Parque Aquático Lago da Paz;

V - Parque Ambiental da Gruta;

VI - Área de Preservação Permanente do Jardim Concórdia.

 Somam-se às áreas indicadas no artigo anterior, as existentes no Município para: bosques, nascentes com acesso público e praças,
bem como, os canteiros centrais das avenidas na Cidade de Dois Vizinhos.

 Serão implantadas mediante estudos ambientais e urbanísticos as seguintes áreas de preservação e lazer:

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62
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- Parque da Gruta;
- Pedreira do Zotti.

§ 1º Nos cursos d`água e lagos artificiais em áreas urbanas deverão ser implantados, mediante estudos técnicos, dissipadores de energia das
águas pluviais e dispositivos para contenção de resíduos.

§ 2º Serão viabilizados recursos financeiros para aquisição de áreas de especial interesse ambiental, com a finalidade de ampliação ou criação
de novas áreas de preservação e lazer, em especial para ampliação do complexo do Parque Ecológico Municipal, Parque de Exposições,
Parque da Gruta e antiga Pedreira do Zotti.

SUBSEÇÃO IV
DAS ÁREAS DE RECUPERAÇÃO OU DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

 São áreas de recuperação e de monitoramento ambiental no Município de Dois Vizinhos, as áreas onde os usos e ocupações possam
causar danos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população, ou indicadas para aquisição e conservação pelo poder público por
constituírem interesse ambiental.

 Foram identificadas as seguintes áreas:

I - Empreendimentos geradores de agentes poluentes;

II - Ocupação urbana no loteamento Concórdia;

III - Ocupação urbana no Bairro Sagrada Família;

IV - Ocupação urbana no Bairro Jardim da Colina;

V - Ocupação urbana no Bairro da Gruta;

Art. 63

Art. 64
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VI - Aterro Sanitário localizado na comunidade São Roque;

VII - Cemitério Municipal do Centro Norte;

VIII - Cemitério Municipal do Centro Sul;

IX - Estações de tratamento de água do sistema de abastecimento público;

X - Poços de captação de água do sistema de abastecimento público;

XI - Instalações do sistema público de esgoto.

Parágrafo único. Integram as áreas de recuperação e de monitoramento ambiental todas as ocupações identificadas nas zonas de proteção
ambiental.

 São prioritários para as áreas de recuperação e de monitoramento ambiental:

I - Saneamento ambiental do manancial de abastecimento público;

II - Cadastramento de todos os poços profundos no Município de Dois Vizinhos;

III - Localização e licenciamento ambiental dos cemitérios implantados no Município de Dois Vizinhos, de acordo com a legislação pertinente;

IV - Implantação de aterro sanitário municipal público;

V - Estudos visando a relocação e regularização fundiária das famílias em áreas ocupadas irregularmente;

VI - Levantamento e relocação das ocupações em áreas de proteção ambiental e, recuperação da área degradada;

VII - Estudos e execução de projetos urbanísticos visando à melhoria da qualidade de vida da população que ocupa áreas degradadas;

Art. 65
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VIII - Promover execução de infra-estrutura para captação de esgotamento sanitário nos cursos d`água dentro do perímetro urbano;

IX - Levantamento de áreas urbanas e estradas rurais com erosão no Município, bem como adequação e execução da infra-estrutura
necessária para solução dos problemas identificados.

 As ações voltadas para a recuperação e monitoramento ambiental no Município deverão atender as diretrizes das Estratégias
Conservar e Preservar o Patrimônio Ambiental e Histórico-Cultural do Município, Promover o Uso e Ocupação Racional do Solo Urbano
Ampliar e Melhorar o Atendimento ao Cidadão através de Serviços Públicos de Qualidade.

SUBSEÇÃO V
DAS ÁREAS DE INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL

 É prioridade a elaboração de inventário Histórico-Cultural identificando áreas, edificações e valores no Município de Dois Vizinhos bem
como as intervenções contidas na estratégia Conservar e Preservar o Patrimônio Ambiental e Histórico-Cultural do Município.

Parágrafo único. Devem integrar o patrimônio histórico e cultural do Município de Dois Vizinhos os seguintes elementos:

a) Praça Ari Jaime Müller;
b) Praça da Amizade;
c) Praça Gregório Nicareta;
d) Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua
e) Igreja Matriz Imaculada Conceição;
f) Hospital Santo Antônio;
g) Moinho Duovizinhense - Dubom.

SEÇÃO II
DO SISTEMA DE MOBILIDADE

Art. 66

Art. 67
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 O sistema de mobilidade é composto por:

I - Sistema Rodoviário;

II - Sistema Viário Urbano.

SUBSEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Para estruturação municipal de acordo com as estratégias previstas nesta Lei, particularmente na de Prover o Transporte e Mobilidade
com a Valorização do Ser Humano, ficam instituídas as seguintes prioridades referentes ao sistema de mobilidade, que deverão ser
consideradas no Plano Municipal Viário e de Transporte:

I - Articular com os órgãos responsáveis a elaboração de projetos para execução de vias marginais, acessos e transposições em rodovias nos
perímetros urbanos do Município de Dois Vizinhos;

II - Revisão e definição da hierarquização das vias urbanas no Município de Dois Vizinhos identificando os principais eixos de circulação,
orientando assim a priorização de investimentos em estruturação e manutenção das vias e a regulamentação do Uso e Ocupação do Solo;

III - Identificação dos pólos geradores de tráfego e pontos de conflitos viários com o intuito de direcionar a priorização de investimentos;

IV - Desenvolver estudos para aproveitamento dos espaços sob linhas de transmissão de energia que possam ser utilizados como anel viário
ou que promovam a ligação entre os bairros da Cidade de Dois Vizinhos;

V - Identificação dos principais fluxos de ciclistas no Município a fim de promover a execução de ciclovias e ou ciclofaixas;

VI - Definição de vias para estruturação, pavimentação e sinalização para o deslocamento de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,
priorizando as vias de circulação do transporte coletivo e acessos aos serviços e locais públicos;

Art. 68

Art. 69
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VII - Identificação dos principais fluxos de pessoas no Município a fim de viabilizar a concessão de transporte regular de passageiros entre as
sedes urbanas e a área rural;

VIII - Implantação de terminal rodoviário intermunicipal;

IX - Estudo e definição de área para o terminal de transbordo intermodal.

Parágrafo único. Deverão constar no Plano Municipal Viário e de Transporte os seguintes programas:

a) Reformulação da arborização urbana, estabelecendo critérios relativos a espécies e disposição;
b) Construção, restauração, manutenção e adequação de calçadas;
c) Distribuição racional da infra-estrutura de redes de serviços públicos;
d) Denominação e sinalização de vias públicas e cursos d`água;
e) Numeração predial;
f) Conservação do pavimento das vias.

SUBSEÇÃO II
DO SISTEMA RODOVIÁRIO

 A malha rodoviária municipal é composta por:

I - Rodovias sob tutela do Governo do Estado, sendo:

a) Rodovia PR-281;
b) Rodovia PR-473;
c) Rodovia PR-469.

II - Estradas Vicinais sob tutela Municipal.

Art. 70
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 A malha viária municipal está apresentada no Mapas 3 e 4, anexos desta Lei.

 São prioritárias para receberem intervenção as seguintes vias:

I - Pavimentação asfáltica da Rodovia Dois Vizinhos-Boa Esperança do Iguaçu;

II - Pavimentação asfáltica da Rodovia PR-473 até Santa Lúcia;

III - Pavimentação com pedras irregulares da estrada rural ligando a PR 473 a São Francisco do Bandeira;

IV - Pavimentação com pedras irregulares da estrada rural ligando a PR 281 até Linha Empossado;

V - Pavimentação com pedras irregulares da estrada rural ligando Dois Vizinhos - São Pedro dos Poloneses-Linha Conrado-Linha Nossa
Senhora do Amparo-Linha Marília-PR 281;

VI - Pavimentação com pedras irregulares da estrada rural ligando a PR 469-Linha São Roque-Quatro Irmãos-Linha Santa Bárbara-PR 469;

VII - Adequação e conservação das demais estradas municipais.

VIII - Pavimentação com pedras irregulares da estrada rural ligando a PR 473 ao Bairro Margarida Galvan.

SUBSEÇÃO III
DO SISTEMA VIÁRIO

 A malha viária urbana deverá ser estruturada em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, atendendo especialmente as
disposições da estratégia de Prover o Transporte e Mobilidade com a Valorização do Ser Humano, Lei de Uso e do Parcelamento do Solo e, a
priorização de investimentos nos principais eixos para a estruturação urbana sendo:

Art. 71

Art. 72

Art. 73
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I - Hierarquização de vias urbanas, estudos de viabilização para abertura de novas vias e expansão da malha viária urbana na Cidade de Dois
Vizinhos, visando a continuidade da malha existente;

II - Estruturação de vias para melhoria no trafego urbano sentido norte/sul favorecendo as ligações entre bairros.

Parágrafo único. As intervenções previstas neste artigo, deverão contemplar em seus projetos, além da circulação de veículos, a segurança dos
pedestres, pessoas com mobilidade reduzida e ciclistas.

 Para qualificação do sistema de mobilidade, o Município de Dois Vizinhos deverá desenvolver os seguintes programas:

I - Restauração, manutenção e execução de calçadas dentro dos perímetros urbanos, visando atender a circulação de pessoas de maneira
confortável e segura;

II - Readequação da arborização urbana em vias públicas;

III - Qualificação do sistema de transporte público.

SUBSEÇÃO IV
DO SISTEMA AEROVIÁRIO

 O Município envidará esforços objetivando implantar o aeroporto municipal e ou regional.

Parágrafo único. Os aeródromos somente serão licenciados no Município com registro na ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil e
mediante apresentação dos planos específicos em conformidade com as exigências da Portaria n.1.141/GM5, de 08/12/1987 do Ministério da
Aeronáutica e com esta Lei.

Capítulo II
DO MACROZONEAMENTO

Art. 74

Art. 75
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SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 O macrozoneamento é a divisão territorial para fins de gestão pública estabelecida na abrangência do Município.

 No território do Município define-se a divisão em macrozonas, zonas e zonas de especial interesse, conforme a natureza da orientação
à ocupação que se estabelece:

I - Macrozona: têm ocupação determinada segundo estatutos diferenciados, dividem-se em:

a) Macrozona de Produção Rural - destinada ao desenvolvimento de atividades agropecuárias, extração de recursos naturais de forma
sustentável e de proteção e ou conservação do meio ambiente, a ser mantida como garantia de espaço para a sustentabilidade da produção
primária, sendo esta estruturadora da atividade econômica no Município;
b) Macrozona Urbana - é a área no Município destinada ao desenvolvimento de usos e atividades urbanos, delimitadas de modo a conter a
expansão horizontal da Cidade, voltada a aperfeiçoar a utilização da infra-estrutura existente e atender às diretrizes de estruturação do
Município.

II - Zonas: são setores homogêneos os quais traduzem espacialmente as estratégias de desenvolvimento, cuja ocupação é regulamentada
nesta Lei.

III - Zona de Especial Interesse - ZEI: são porções do território com diferentes características ou com destinação específica, normas próprias de
uso e ocupação do solo, e edilícias, a serem regulamentadas em Lei Municipal, situadas em qualquer zona do Município, em conformidade
com a demanda.

 Lei Municipal fará o estabelecimento das Zonas de Especial Interesse - ZEI, tendo a descrição, finalidade e localização de cada zona
urbana ou rural e estarão dispostas individualmente para o território do Município.

Parágrafo único. Para fins de interpretação das zonas, estas sempre são delimitadas por via pública, sendo que, os imóveis em ambos os

Art. 76

Art. 77

Art. 78
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lados, com testada para a via limite de zona, estão incluídos na zona que possibilita maior potencial construtivo.

 A Zona de Fragilidade Ambiental impõe-se sobre quaisquer outras zonas, interrompendo-as em sua continuidade.

 Evidenciam-se funções sociais diferenciadas para as Zonas de Fragilidade Ambiental conforme se localizem na Área Urbana ou na
Área Rural, sendo:

I - Zona de Fragilidade Ambiental Urbana - Sendo meio natural modificado pela atividade urbana, tem sua função social relacionada com o
papel a cumprir junto à comunidade, desta forma:

a) Não deve constituir barreira intransponível e sim permitir transposição de acordo com a estrutura viária principal estabelecida na Lei do
sistema viário;
b) Deve ter seu entorno urbanizado e com infra-estrutura básica implantada visando a proteção do recurso hídrico e a ampliação das áreas de
lazer à comunidade;
c) Nos locais indicados no Plano Diretor para construção de parques lineares, deverá ser recuperada a mata ciliar e mantido o tratamento
paisagístico, permitindo o convívio da comunidade com o recurso hídrico;
d) As vias urbanas deverão proporcionar a interligação das áreas urbanas de lazer;
e) Tem importante papel como manancial de abastecimento de água e para amenizar o microclima, bem como, no sistema de drenagem
urbana, podendo receber tratamento ou dispositivo para ampliar o tempo de retenção da água pluvial na microbacia;
f) Quando houver ocupação urbana consolidada, será desenvolvido projeto de drenagem adequadamente dimensionado de forma a não
submeter à população a risco, podendo ser implementado mediante parceria público privada;
g) Para os demais cursos d`água, será desenvolvido estudo técnico para definir o tratamento adequado à sua função social.

II - Zona de Fragilidade Ambiental Rural - Tem sua função social ligada às questões de preservação ambiental e nesse sentido serão
respeitadas as áreas de preservação permanente, seus critérios de ocupação devem permitir:

a) Aproveitamento sustentável do entorno do recurso hídrico;
b) Mobilidade das populações rurais no acesso à sede administrativa do Município;
c) Escoamento da produção.

Art. 79

Art. 80

Art. 81

45/108
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1311/2007 (http://leismunicipa.is/kcjqu) - 04/03/2020 14:34:42

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/kcjqu


 Não será induzido pela Administração Municipal o adensamento de áreas que não possuam infra-estrutura básica e equipamentos
comunitários compatíveis com a demanda da população.

 A Zona de Transição, de Expansão Urbana e de Urbanização Especifica têm suas definições nos artigos 87, 88 e 89 desta Lei e
acham-se espacialmente representadas nos Mapas 6 e 7, anexos desta Lei.

SEÇÃO II
DO MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO

 O macrozoneamento do Município de Dois Vizinhos encontra-se espacialmente representado no Mapa 5, anexo desta Lei.

 A Macrozona de Produção Rural é destinada a atividades não urbanas, isto é atividades predominantemente agropecuárias e de
exploração sustentável dos recursos naturais.

 A Macrozona Urbana é aquela que apresenta a ocupação urbana consolidada, estando dentro do perímetro urbano.

 A Macrozona de Fragilidade Ambiental do Município é composta por:

I - Zona de Proteção - ZP - são áreas de preservação permanente e áreas definidas como proteção ambiental estabelecida em legislação
federal, estadual ou municipal, cuja possibilidade de uso é restrita às questões de preservação, conservação, recuperação ou educação
ambiental, tais como:

a) Faixas de preservação permanente ao longo dos cursos d`água, nascentes e remanescentes de mata nativa;
b) Parque Ecológico Jirau Alto;
c) Parque Ambiental do Jardim Concórdia.

II - Zona de Uso e Ocupação Controlados - ZUOC - são áreas abrangidas pelas bacias do manancial de abastecimento de água, áreas que
margeiam as faixas de preservação permanente dos cursos d`água ou pertencentes a projetos ambientais específicos, devendo ter uso
controlado e requerem cuidados especiais com poluição, erosão, assoreamento, entre outros, sendo elas:

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 85

Art. 86
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a) Áreas que margeiam as faixas de preservação permanente dos cursos de água, nascentes e mata nativa.
b) Área das bacias dos mananciais de abastecimento de água atual ou projetada:
- Área da Bacia do Rio Jirau Alto;
- Área da Bacia do Rio Dois Vizinhos;
- Área da Bacia do Rio dos Micos.
c) Área do Projeto "Corredor de Biodiversidade";
d) Parques Municipais.

III - Zona de Risco - ZR - são áreas com declividade igual ou superior a 30%, caracterizada como área de sustentação frágil e sujeita aos
deslizamentos.

§ 1º As atividades e intervenções a serem desenvolvidas na Zona de Fragilidade Ambiental requerem cuidados em relação à poluição, erosão,
deslizamentos e assoreamento.

§ 2º São do proprietário do imóvel os custos das intervenções havidas para correção e saneamento dos riscos existentes na Zona de Risco.

§ 3º As Zonas de Risco - ZR estão expressas no Mapa 9, anexo desta Lei.

 A Zona de Transição - ZTR - é destinada a atividades rurais, constituída por faixa com 500 metros de largura, circundando a linha do
Perímetro Urbano e as Zonas de Ocupação Específica - ZOE.

§ 1º Nessas Zonas de Transição - ZTR`s, deverão ser restritos os usos rurais incompatíveis com os usos urbanos ou incômodos aos
moradores.

§ 2º As Zonas de Transição - ZTR`s estão expressas no Mapa 6, anexo desta Lei.

 A Zona de Expansão Urbana é área rural destinada ao crescimento das áreas urbanas em conformidade com o artigo 112 desta Lei.

§ 1º Na Zona de Expansão Urbana - ZEU deverão ser restritos os usos rurais, especialmente os incompatíveis com os usos urbanos ou

Art. 87

Art. 88
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incômodos aos moradores.

§ 2º As Zonas de Expansão Urbana - ZEU`s estão expressas no Mapa 8, anexo desta Lei.

 Zona de Ocupação Específica - ZOE, ocorrem fora da sede administrativa do Município, onde já estão implantados usos urbanos tais
como os parques industriais, serviços característicos de apoio ao tráfego rodoviário, usos com serviços que geram volume de tráfego, empresas
que necessitam de áreas para sua instalação e núcleos das comunidades rurais.

§ 1º As Zonas de Ocupação Específica poderão receber novas áreas de urbanização especifica em conformidade com a orientação de uso
estabelecida nesta Lei, mediante Lei específica que estabeleça seus parâmetros de ocupação;

§ 2º Quando houver parcelamentos para usos ao longo das rodovias e estradas municipais, estes devem acontecer prevendo a existência de
via marginal, externa ao limite da faixa de domínio.

§ 3º As Zonas de Ocupação Específica - ZOE`s encontram-se delimitadas no Mapa 7, anexo desta Lei.

 Poderão ser criadas novas Zonas de Ocupação Específica - ZOE para finalidades diversas, compatíveis com o interesse público e
considerado o macrozoneamento estabelecido, desde que localizadas fora dos perímetros urbanos e fora das Zonas de Expansão Urbana,
estando sujeitas aos seguintes procedimentos prévios:

I - Realização de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV e aprovação pelo Órgão Municipal de Planejamento e Gestão;

II - Lei Municipal de criação da Zona de Ocupação Específica fundamentada no inciso I deste artigo.

 A Zona de Ocupação Específica I - ZOE-I é constituída pelos eixos rodoviários de ligação com os Municípios vizinhos e estradas
municipais, cuja localização esteja fora das áreas definidas como outras ZOE`s e da Zona de Fragilidade Ambiental, atendendo os seguintes
critérios:

I - Estas áreas poderão receber usos de apoio a rodovias, tais como hotéis, postos de serviço, restaurantes, área de lazer, clubes sociais,
associações esportivas, campus universitários, usos industriais, de comércio e serviços, compatíveis com a ocupação de núcleos urbanos.

Art. 89

Art. 90

Art. 91
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II - No caso específico da PR 473 e da Estrada Fazenda Mazurana e sua continuidade no trecho compreendido pela zona de fragilidade
ambiental rural os usos terão análise criteriosa para sua liberação.

Parágrafo único. Fica estabelecida Zona de Ocupação Específica I - ZOE-I ao longo das seguintes rodovias e estradas municipais desde que
atendam aos critérios dos Incisos I e II deste artigo:

a) PR 281 - Alto Bela Vista - Dois Vizinhos - São João
b) PR 469 - Dois Vizinhos - Verê - Pato Branco
c) PR 473 - Trevo da PR 281 - Cruzeiro do Iguaçu
d) PR 180 - Alto Bela Vista - Francisco Beltrão
e) Estradas Municipais.

 A Zona de Ocupação Específica II - ZOE-II é constituída por parques industriais fora do perímetro urbano da sede do Município.

I - ZOE-II existente:

a) Parque Industrial de Dois Vizinhos.

II - Futuras ZOE-II:

a) PR 473 - após Parque de Exposições - sentido Cruzeiro do Iguaçu;
b) PR 469 - desde o entroncamento com a PR 281;
c) PR 281 - desde o trevo com a PR 469

§ 1º A Zona de Ocupação Específica II - ZOE-II poderá receber usos incômodos, perigosos e nocivos;

§ 2º Estes usos devem obedecer a todos os cuidados previstos em Lei para sua realização, bem como estarem previstos no processo que
licenciou o empreendimento;

Art. 92
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§ 3º Somente poderão ser criadas novas zonas ZOE II, fora das previstas nos incisos I e II mediante alteração do Plano Diretor.

 A Zona de Ocupação Específica - ZOE-III é constituída pelos núcleos de comunidades rurais, que deverão ser restritas a usos não
incômodos, não nocivos, não perigosos.

§ 1º Os empreendimentos já implantados não poderão ampliar a estrutura existente até a data da entrada em vigor desta Lei, devendo
promover adaptações para o cumprimento do previsto neste artigo.

§ 2º Núcleos de comunidades rurais são as sedes das comunidades que possuam instalações de uso comunitário.

SEÇÃO III
DO ZONEAMENTO DA CIDADE

 Para fins de gestão do território da Cidade, ficam estabelecidas as zonas, espacialmente representadas nos Mapas 8 e 9, anexos desta
Lei, sendo as seguintes:

I - Zona de Estruturação e Adensamento I - toda área pertencente ao parcelamento urbano original de Dois Vizinhos, compreendendo a parte
norte, parte sul e a terceira parte, tendo infra-estrutura básica executada, possuindo espaços a serem ocupados e possibilidade de
adensamento com ocupação sustentável, atendendo aos seguintes critérios:

a) Deve-se possibilitar a diversidade de usos buscando sua compatibilização através da aplicação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança;
b) Deverá ser incentivada a ocorrência do uso residencial em consonância com o uso de comércio e serviço;
c) As edificações deverão dispor de mecanismo para aumentar o tempo de retenção das águas pluviais no lote e garantir a permeabilidade
mínima do solo;
d) Áreas atendidas por infra-estrutura básica serão receptoras de potencial construtivo transferido ou outorgadas.

Parágrafo único. São ações prioritárias para a Zona de Estruturação e Adensamento I:

a) Aplicação de instrumentos compulsórios para adensamento urbano;

Art. 93

Art. 94
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b) Ajuste da capacidade dos equipamentos públicos comunitários em conformidade com a demanda.

II - Zona de Estruturação e Adensamento II - toda área pertencente aos loteamentos aprovados e implantados após o parcelamento original até
esta data, possuindo infra-estrutura básica executada na maior parte do território abrangido, com espaços a serem ocupados e possibilidade de
adensamento com ocupação sustentável, atendendo aos seguintes critérios:

a) Nessa zona a ocupação deve ser estimulada permitindo-se a diversificação de usos e observando-se a minimização dos impactos, induzir a
consolidação de centros de comércio e serviços nos bairros visando à auto suficiência dessas áreas de planejamento;
b) Recomendadas para implantação de habitações de interesse social, receptora de populações oriundas dos processos de reassentamento;
c) Será a próxima zona a ter seu adensamento induzido de forma compulsória em processo de revisão do Plano Diretor.
d) Priorização na complementação da infra-estrutura básica e dos equipamentos comunitários.

III - Zona de Estruturação e Adensamento III - área recomendada para adensamento urbano, porém apresenta carência de infra-estrutura
básica, atendendo aos seguintes critérios:

a) Mediante a execução da infra-estrutura básica prevista nesta Lei, é recomendada para implantação de novos parcelamentos para fins
urbanos, implantação de habitação de interesse social;
b) Necessita da implementação de equipamentos urbanos compatíveis com a demanda.

IV - Zona de Incentivo ao Comércio, Indústria e Serviços - áreas ao longo dos trechos urbanos das rodovias estaduais e estradas municipais e
parques industriais localizados dentro do perímetro urbano.

a) Nestas áreas deverão ser implantados usos de comércios, serviços e indústrias que se beneficiem da proximidade à rodovia, que não sejam
nocivos, perigosos ou incômodos, que sejam compatíveis com os usos urbanos no entorno, não se recomendando o uso residencial.

 A Macrozona de Fragilidade Ambiental do Município, quando presente na área urbana, para fins de ocupação, terá o seguinte
tratamento:

I - Zona de Proteção - ZP:

Art. 95
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a) Fica mantida a restrição prevista no Artigo 86, Inciso I desta Lei;
b) Nesta zona deve ser priorizada a implantação da infraestrutura de saneamento e combate a ações que provoquem degradação do meio
ambiente urbano;
c) A Zona de Proteção presente na área urbana esta delimitada no Mapa 9, anexo desta Lei.

II - Zona de Risco - ZR:.

a) Para ocupação nesta zona deve haver intervenção especifica com obras de engenharia, sustentada em sondagens, projetos geotécnicos e
estruturais, observando o conteúdo da legenda de caracterização para ocupação do Mapa 9;
b) A análise e o parecer dos projetos de intervenção na Zona de Risco serão feitos e expedidos pela CTA - Comissão Técnica de Análises e
submetida ao Conselho Municipal do Plano Diretor;
c) A Zona de Risco presente na área urbana esta delimitada no Mapa 9, anexo desta Lei

 ZEIP - Zona de Especial Interesse Público, serão criadas por Lei Municipal, que delimitará as áreas em que incidirá o direito de
preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

 Ficam definidos os seguintes coeficientes de aproveitamento para a Cidade de Dois Vizinhos:

Art. 96

Art. 97
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 _____________________________________________________________________________
|             ZONA            | Coeficiente de| Coeficiente de| Coeficiente de|
|                             | Aproveitamento| Aproveitamento| Aproveitamento|
|                             |     máximo    |     básico    |     mínimo    |
|=============================|===============|===============|===============|
|Zona    de   Estruturação   e|            6,0|            4,0|           0,30|
|Adensamento I                |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|Zona    de   Estruturação   e|            5,0|            3,0|           0,20|
|Adensamento II               |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|Zona    de   Estruturação   e|            2,0|            1,0|           0,10|
|Adensamento III              |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|Zona    de    Incentivo    ao|            3,0|            2,0|           0,10|
|comércio,     indústria     e|               |               |               |
|serviços.                    |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|Macrozona    de   Fragilidade|            2,0|            1,0|           0,20|
|Ambiental  -  Zona  de  Risco|               |               |               |
|(área urbana)                |               |               |               |
|_____________________________|_______________|_______________|_______________|

§ 1º Coeficiente de aproveitamento é o valor que se deve multiplicar pela área do terreno para se obter a área a ser construída, sendo variável
para cada zona, conforme tabela apresentada neste artigo.

SEÇÃO IV
DAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE

 No território municipal, estão localizadas as seguintes Zonas de Especial Interesse:

I - ZEIS - Zona de Especial Interesse Social;

II - ZEIA - Zona de Especial Interesse Ambiental;

Art. 98
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III - ZEIP - Zona de Especial Interesse Público.

§ 1º ZEI - Na Zona de Especial Interesse, onde ocorre uso restrito e controlado, os coeficientes de aproveitamento serão determinados
conforme cada caso que deu origem a ZEI estabelecidos em Lei Específica.

§ 2º Solucionado o problema fica descaracterizada a ZEI e a área em questão assumirá os parâmetros da zona em que estiver localizada.

§ 3º Lei específica delimitará as Zonas de Especial Interesse previstas neste artigo.

 Havendo necessidade, o Município poderá estabelecer novas ZEIS, ZEIA e ZEIP, mediante Lei específica, sujeito à aplicação do
Estudo do Impacto da Vizinhança, conforme o caso.

 A delimitação e parâmetros de ocupação das ZEIS, ZEIA e das ZEIP existentes será regulamentada em Lei específica no prazo de 12
(doze) meses a partir da data de publicação desta Lei.

 As Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS são espaços onde deverá ser promovida à solução de problemas relacionados a:

a) Regularização fundiária;
b) Áreas com urbanização degradada;
c) Ocupação em áreas de preservação permanente;
d) Ocupação em áreas rurais.

§ 1º As ZEIS urbanas deverão receber tratamento diferenciado conforme o caso.

a) Nas áreas cujas condições ambientais permitirem a permanência da população, deverá ser procedida a regularização fundiária mediante o
emprego dos instrumentos pertinentes;
b) Nas áreas ocupadas que ofereçam risco a população ou ao meio ambiente, a população deverá ser reassentada.

§ 2º Para o reassentamento previsto no § 1º deste artigo, nos casos de risco, serão ocupados por ordem de preferência:

Art. 99

Art. 100

Art. 101
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a) Lotes integrantes do Patrimônio Público, localizados nas Zonas de Estruturação e Adensamento 2 e 3;
b) Lotes não edificados ou subutilizados, localizados nas Zonas de Estruturação e Adensamento 2 e 3, a serem adquiridos mediante o
emprego dos instrumentos de indução à ocupação ou desapropriação;
c) Glebas localizadas nas Zonas de Estruturação e Adensamento 2 e 3, nas quais seja permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, a
serem adquiridas mediante o emprego dos instrumentos de indução à ocupação ou desapropriação.

§ 3º Para o reassentamento previsto no § 1º deste artigo, nos casos de risco e preservação permanente, quando localizados nos núcleos de
comunidade rurais, o Município promoverá reassentamento em local apropriado, no mesmo núcleo.

§ 4º Em nenhuma hipótese serão utilizados para reassentamento lotes gravados como Utilidade Pública.

§ 5º Não será permitido o reassentamento em lotes não atendidos por infra-estrutura mínima.

§ 6º O processo de reassentamento da população oriunda das ZEIS deverá ocorrer em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano
Municipal de Habitação.

§ 7º O Município promoverá medidas de controle destinadas a impedir a ocorrência de novas ocupações irregulares.

 As Zonas de Especial Interesse Ambiental - ZEIA, são áreas para execução de projetos ambientais e de lazer tais como: recuperação
da zona de fragilidade ambiental ocupada, construção de parques lineares, aquisição e tratamento de áreas para convívio e lazer.

 As Zonas de Especial Interesse Público - ZEIP são áreas onde pela existência ou previsão de determinado uso de interesse público
requerem controle e sua ocupação será regulamentada em Lei específica, ficando definidas como ZEIP áreas destinadas para:

I - Regularização fundiária;

II - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III - Constituição de reserva fundiária;

Art. 102

Art. 103
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IV - Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI - Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VII - Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;

VIII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;

IX - Aterros sanitários e seu entorno, bem como para implantação de novos aterros;

X - Cemitério e seu entorno, bem como para implantação de novos cemitérios;

XI - Necessárias para solução de conflitos viários;

XII - Estação de Tratamentos de Esgotos e seu entorno.

Parágrafo único. As ZEIP`s mencionadas no inciso XI deste artigo serão regulamentadas no Plano Municipal Viário e de Transportes e
consideradas na regulamentação do Uso e Ocupação do Solo urbano.

TITULO IV
DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 O Município poderá recorrer aos instrumentos existentes na legislação federal, estadual ou municipal para promover:Art. 104
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I - O ordenamento urbano e ambiental, considerando especialmente normas de:

a) Uso e ocupação do solo;
b) Parcelamento do solo urbano;
c) Obras e instalações;
d) Posturas;
e) Proteção ambiental;
f) Sistema viário e de transportes.

II - O desenvolvimento sócio-econômico, de acordo com as estratégias e diretrizes estabelecidas nesta Lei;

III - A implementação dos planos e programas previstos nesta Lei.

Parágrafo único. A utilização de instrumentos para o planejamento e desenvolvimento do Município deve ser objeto de controle social,
garantida a informação e a participação da sociedade, nos termos da legislação aplicável.

 Constituem Leis suplementares ao Plano Diretor aquelas cujas disposições o regulamentem, no todo ou em parte, e sejam
indispensáveis à implementação de suas estratégias e diretrizes.

Parágrafo único. A elaboração ou a revisão das Leis suplementares deverá ocorrer em conformidade com as disposições desta Lei, em
especial com as disposições deste Título.

 Os textos das Leis suplementares deverão dispor minimamente sobre:

I - Os critérios e parâmetros para o objeto ou o desenvolvimento da ação que regulamenta;

II - Os procedimentos para licenciamento no Município do objeto ou ação que regulamenta;

III - A imposição de sanções às infrações.

Art. 105

Art. 106

Art. 107
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 É atribuição do Poder Executivo Municipal licenciar, autorizar e fiscalizar o uso, a ocupação e o parcelamento do solo para fins
urbanos na Área Urbana, nas zonas de Expansão Urbana, de Urbanização Específica, de Transição e Núcleos das Comunidades Rurais.

 As leis municipais modificativas ou contrárias aos critérios e parâmetros técnicos contidos neste Plano Diretor serão classificadas
como leis complementares, com discussão e votação em dois turnos, cuja aprovação dependerá do voto favorável de dois terços dos membros
da Câmara.

Capítulo II
DO CONTROLE URBANO E AMBIENTAL

SEÇÃO I
DOS PERÍMETROS URBANOS E DE EXPANSÃO URBANA

 Entende-se por perímetro urbano a linha imaginária que limita áreas urbanas distintas no Município.

 Além das demais definidas nesta Lei, integram as áreas urbanas do Município de Dois Vizinhos os parcelamentos regulares para fins
urbanos existentes à data de publicação desta Lei.

 A regulamentação dos perímetros urbanos no Município deverá sempre estar em conformidade com as disposições desta Lei no que
diz respeito ao regime de ocupação de cada Zona.

 A ampliação do perímetro urbano no Município de Dois Vizinhos atenderá as seguintes restrições:

§ 1º A ampliação do perímetro urbano da Cidade de Dois Vizinhos ocorrerá mediante Lei, ficando condicionada ao desenvolvimento de estudo
técnico pelo Órgão Municipal de Planejamento, que comprove a necessidade, para acomodação da população urbana, sendo que somente
poderá ocorrer sobre área prevista no Plano Diretor como Zona de Expansão Urbana.

§ 2º Em razão da finalidade própria que justifica a criação das Zonas de Urbanização Específica, estas não integrarão o perímetro urbano da

Art. 107

Art. 108

Art. 109

Art. 110

Art. 111

Art. 112
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Cidade.

§ 3º A metodologia do processo regulamentar de revisão do Plano Diretor deverá estabelecer os critérios técnicos para novas ampliações do
perímetro urbano.

 As zonas de expansão urbana encontram-se definidas espacialmente no Mapa 2 do Anexo II desta Lei.

 O ato de aprovação do parcelamento do solo para fins urbanos em Zona de Ocupação Específica - ZOE é o marco legal que o torna
área urbana, porém sua ocupação estará sempre vinculada às condições próprias estabelecidas na Lei que regulamentou a ZOE.

SEÇÃO II
DO PARCELAMENTO DO SOLO

 O parcelamento do solo para fins urbanos será regulamentado por Lei Municipal específica, visando:

I - Orientar o projeto e a execução de qualquer empreendimento que implique no parcelamento ou unificação do solo para fins urbanos;

II - Evitar a instalação ou expansão de assentamentos urbanos em áreas inadequadas;

III - Evitar a urbanização de áreas desprovidas de condições para desempenho de atividades urbanas;

IV - Assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da coletividade nos processos de parcelamento e unificação do
solo para fins urbanos.

 Constituem diretrizes para as normas de parcelamento do solo para fins urbanos:

I - Proteção aos remanescentes de mata nativa e aos recursos hídricos;

II - Minimização da interferência na paisagem urbana por ocasião da implantação das redes de infra-estrutura;

Art. 113

Art. 114

Art. 115

Art. 116
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III - Exigência de que o planejamento do sistema viário ocorra em conformidade com o Sistema de Mobilidade da Cidade previsto nesta Lei, e
permita preservar áreas com uso residencial predominante, do tráfego intenso de veículos, bem como, a articulação com as vias oficiais
existentes ou projetadas favorecendo o atendimento por transporte coletivo.

IV - A exigência de ciclovias e ciclofaixas nas vias previstas para tráfego intenso de veículos;

V - Exigência da execução de calçadas adaptadas, de modo a privilegiar a possibilidade dos deslocamentos a pé, para superar pequenas
distâncias, e de pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida.

VI - Respeito ao Sistema Ambiental e de Mobilidade conforme discriminados nesta Lei;

VII - Exigência, de execução e ligação ao sistema público, da seguinte infra-estrutura mínima, exceto nos casos especificados nesta Lei:

VIII - Coleta e tratamento do esgoto sanitário;

IX - Coleta e destino de águas pluviais;

X - Sistema de distribuição de água potável;

XI - Sistema de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

XII - Abertura e pavimentação com pedras irregulares ou asfalto das vias públicas, meio-fio, obras de arte especiais e calçadas.

XIII - Sinalização de trânsito e de denominação de vias.

XIV - Arborização nos passeios públicos.

XV - Dimensionamento dos lotes deverá atender às disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
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XVI - Exigência de no mínimo 10% de reserva de área edificável para área de utilidade pública, exceto nos casos especificados nesta Lei;

XVII - A proibição do parcelamento do solo para fins urbanos fora da área definida como Área Urbana da Cidade, exceto para os usos
especialmente definidos no Plano Diretor, os quais deverão ocorrer em zonas de urbanização específica.

XVIII - Proibição do parcelamento do solo urbano nas situações em que condições técnicas ou financeiras impeçam ao empreendedor a
execução e ligação ao sistema público da infra-estrutura prevista neste artigo.

 Os parcelamentos lindeiros as rodovias e estradas municipais devem contemplar áreas para execução de vias marginais além das
faixas de domínio.

 Não serão admitidos parcelamentos dos quais resultem lotes com acesso por servidão de passagem, ou cujo acesso para logradouro
público não atenda as dimensões mínimas estabelecidas para testada na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

 O Município procederá ao ajuste da legislação municipal de parcelamento do solo urbano em conformidade com o Plano Diretor, no
prazo de 12 (doze) meses a partir da vigência desta Lei.

SUBSEÇÃO I
DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS

 Os parcelamentos especiais deverão atender no que couber as disposições e exigências desta Lei para parcelamento do solo.

 Quando localizados na Área Urbana, os condomínios urbanísticos deverão atender aos critérios estabelecidos nesta Lei para os
demais loteamentos, no caso específico das áreas de utilidade pública considera-se o definido no inciso II do artigo 122.

 Quando localizadas nas Zonas Ocupação Especial condomínios urbanísticos deverão atender aos seguintes critérios:

I - Respeitar as diretrizes do Sistema Viário do Município;

Art. 117

Art. 118

Art. 119

Art. 120

Art. 121

Art. 122
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II - Exigência de 10% de reserva de área líquida para utilidade pública, fora da área do condomínio urbanístico cuja localização fica a critério do
Órgão Municipal de Planejamento e Gestão.

 Os loteamentos industriais e condomínios urbanísticos para fins industriais poderão ocorrer em zonas diversas conforme as
características do empreendimento:

I - Quando fechados, desde que a área total possa ser inscrita em um círculo de 400m de diâmetro, ou quando abertos, e a atividade seja
passível de compatibilização com demais usos urbanos do entorno, podem ocorrer na Zona de Incentivo ao Comércio, Indústria e Serviços e na
ZOE I;

II - Quando abertos ou fechados, sendo que a atividade não seja compatível com os demais usos urbanos, ou seja, os usos pretendidos forem
perigosos, incômodos ou nocivos, o loteamento somente poderá ocorrer na Zona de Ocupação Específica - ZOE II.

 Nos Loteamentos Industriais e condomínios urbanísticos para fins industriais o Município poderá exigir até 20% para área de utilidade
pública conforme Lei de parcelamento do solo.

Parágrafo único. Os critérios de que trata o caput deste artigo serão regulamentados na Lei municipal de parcelamento do solo.

 Os parcelamentos de interesse social somente poderão ocorrer na zona de estruturação e adensamento 2 e 3 da Cidade de Dois
Vizinhos e zona de estruturação e adensamento dos núcleos das comunidades rurais deverão obedecer os seguintes critérios:

I - Deverão ser atendidos pela mesma infra-estrutura mínima exigida para os demais parcelamentos;

II - Dimensionamento dos lotes deverá obedecer às disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

 São de interesse social os projetos de loteamento, parcelamento e habitação vinculados a planos ou programas habitacionais de
iniciativa da administração municipal e ou de entidades autorizadas por Lei.

SEÇÃO III
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 123

Art. 124

Art. 125

Art. 126
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 O uso e a ocupação do solo urbano são regulamentados na Lei de Uso e Ocupação do Solo municipal específica que define as
normas relativas aos usos e atividades e, à intensidade de ocupação, visando:

I - Qualidade de vida da população;

II - Densificação adequada da ocupação;

III - Minimização dos impactos ambientais;

IV - Cultura local;

V - Preservação do patrimônio ambiental e histórico cultural.

VI - Preservação de paisagens notáveis.

§ 1º A Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo deverá ser revista e atualizada em conformidade com as disposições desta Lei, em especial,
aquelas relativas à Estratégia Promover o Uso e a Ocupação Racional do Solo Urbano no Município e ao Macrozoneamento.

§ 2º A Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo deverá estabelecer zonas de uso em cada Macrozona, devendo os parâmetros de ocupação
atender aos limites previstos nesta Lei.

 Constituem diretrizes para as normas de uso e ocupação do solo:

I - Indução à ocupação das áreas urbanas atendendo a orientação de ocupação prevista para cada zona;

II - Estímulo ao adensamento de áreas urbanizadas;

III - Incentivo à revitalização do centro da Cidade;

Art. 127

Art. 128
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IV - Identificação da vocação e incentivo à criação e dinamização de centros de bairros;

V - Estímulo à convivência de usos distintos que criem alternativas para o desenvolvimento econômico e para a geração de trabalho e renda;

VI - Controle às atividades e aos empreendimentos potencialmente poluidores e ou causadores de impacto que provoquem risco à segurança
ou incômodo à vida urbana, mediante a aplicação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança;

VII - Proteção à bacia hidrográfica de mananciais de abastecimento;

VIII - Densificação urbana controlada, associada à perspectiva de aperfeiçoamento e racionalização dos custos de produção da Cidade.

IX - Respeito aos Sistemas Territoriais de Referência Ambiental e de Mobilidade conforme discriminados nessa Lei.

 Para revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo o Município desenvolverá e levará em consideração:

I - Estudo para dimensionamento das faixas de drenagem adaptado às características dos cursos d`água de Dois Vizinhos.

II - Estudo voltado para a revisão dos parâmetros mínimos para dimensionamento de lote urbano.

III - Estudo voltado para estabelecimento de critérios para insolação, ventilação e iluminação nos lotes.

 O Município desenvolverá normas de Uso e Ocupação do Solo para instalação de torres e antenas de telecomunicações.

 Para fins de regulamentação da ocupação do solo em cada zona na Lei de Uso e Ocupação do Solo, serão utilizados como limites os
índices coeficiente de aproveitamento mínimo, coeficiente de aproveitamento básico e coeficiente de aproveitamento máximo, apresentados
nesta Lei.

 Os valores estabelecidos nesta Lei no Macrozoneamento para coeficientes de aproveitamento básico, máximo e mínimo, determinam
o intervalo em que a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo poderá variar ao regulamentar o uso e a ocupação em cada zona, sendo:

Art. 129

Art. 130

Art. 131

Art. 132
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I - Coeficiente de Aproveitamento Básico da Lei Uso e Ocupação do Solo devem variar no intervalo entre o mínimo e o básico do Plano Diretor;

II - Coeficiente de Aproveitamento Mínimo da Lei Uso e Ocupação do Solo não variam em relação ao Plano Diretor;

III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo da Lei Uso e Ocupação do Solo devem variar entre o básico da Lei Uso e Ocupação do Solo e o
máximo do Plano Diretor.

 O Município desenvolverá a revisão e ajuste da Lei de Uso e Ocupação do Solo, em conformidade com o Plano Diretor, no prazo de
dezoito meses, a contar da vigência desta Lei.

SEÇÃO IV
DO SISTEMA VIÁRIO

 O Município desenvolverá a revisão e ajuste da Lei Municipal do Sistema Viário nos termos do Plano Municipal Viário e de Transporte,
no prazo de doze meses a partir da vigência desta Lei.

SEÇÃO V
DAS EDIFICAÇÕES E OBRAS

 As normas aplicáveis às obras e à edificação são regulamentadas no Código de Obras, Lei Municipal específica, visando atender:

I - Segurança;

II - Higiene;

III - Conforto ambiental;

Art. 133

Art. 134

Art. 135
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IV - Cultura local;

V - Otimização da utilização dos recursos naturais e fontes de energia.

VI - Princípios de acessibilidade universal;

VII - Preservação do patrimônio ambiental histórico e cultural.

VIII - Preservação de paisagens notáveis.

 As construções, reformas, acréscimos, restaurações, demolições e quaisquer obras que venham a ser feita no Município deverão
obter o prévio licenciamento da Administração Municipal, de acordo com as normas contidas na legislação Suplementar ao Plano Diretor, em
especial no Código de Obras e na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

§ 1º As edificações e obras de que trata o caput deste artigo, quando em desacordo com as disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo ou
do Código de Obras, ficam sujeitas ao embargo administrativo e à demolição, sem prejuízo das demais penalidades legais.

§ 2º Nas edificações já existentes, em desacordo com a legislação, somente será permitido obra de manutenção, sem acréscimo de área, nos
casos em que a irregularidade não impeça a observância das disposições do Plano Municipal Viário e de Transporte e não acarrete prejuízo à
coletividade.

 As construções realizadas, a partir da vigência desta Lei, poderão executar no interior do lote, dispositivo destinado a ampliar o tempo
de permanência da água pluvial e água servida, antes de ser conduzida para a rede de galerias, garantindo o coeficiente de permeabilidade do
solo.

Parágrafo único. Os critérios para execução dos dispositivos de que trata o caput deste artigo serão regulamentados no código de obras.

 Para revisão do Código de Obras o Município desenvolverá e levará em consideração os seguintes estudos:

I - Estudo para dimensionamento do tamanho e número de vagas de estacionamento privado para veículos nas edificações em geral e para

Art. 136

Art. 137

Art. 138
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tanto deverá considerar as zonas plenamente ocupadas conforme previsto nesta Lei;

II - Revisão dos parâmetros mínimos para o projeto das edificações.

 O Município desenvolverá a revisão e ajuste do Código de Obras Municipal em conformidade com o Plano Diretor, no prazo de 18
meses a contar da vigência desta Lei.

SEÇÃO VI
DAS POSTURAS MUNICIPAIS

 As normas aplicáveis às posturas são regulamentadas por Lei Municipal específica, visando:

I - Regulamentar o desenvolvimento de atividades em propriedades particulares ou públicas, e nos logradouros públicos em benefício da
coletividade;

II - Desenvolver medidas de polícia administrativa a cargo do Município, em relação à segurança, à ordem e ao bem estar público.

 As normas de posturas devem estabelecer:

I - A regulamentação da implantação dos equipamentos, do mobiliário urbano e dos eventos realizados nos logradouros públicos, observando a
segurança e o conforto dos usuários e a adequação aos padrões locais;

II - Os critérios para funcionamento de estabelecimentos segundo suas categorias, atentando para o incômodo à vizinhança e propiciando
segurança e higiene;

III - O procedimento para licenciamento e autorização das atividades urbanas.

 Para revisão do código de posturas o Município desenvolverá e levará em consideração os seguintes estudos:

Art. 139

Art. 140

Art. 141

Art. 142
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I - Estudo sobre a morfologia do espaço.

II - Identidade e adequação do mobiliário urbano.

III - Parâmetros para elementos de comunicação visual;

IV - Critérios para manutenção e conservação das edificações.

 O Município procederá ao ajuste da legislação de posturas municipais, em conformidade com o Plano Diretor, no prazo de 24 meses a
contar da vigência desta Lei.

SEÇÃO VII
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

 O Município promoverá a revisão e atualização do Código Tributário Municipal, o qual deverá ser ajustado de forma a permitir a
aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade e demais disposições do Plano Diretor de Dois Vizinhos, no prazo de 18 (dezoito) meses a
partir da vigência desta Lei.

 Para o ajuste do Código Tributário Municipal, deverão ser considerados a definição de imóvel urbano subutilizado e o conceito de
função social do solo urbano conforme a Zona em que se situe, em conformidade com o Plano Diretor.

 Os imóveis urbanos que não atendem à função social prevista nesta Lei, considerados subutilizados, estarão sujeitos à aplicação de
dispositivos de indução à ocupação tais como:

I - Alíquota de IPTU superior à aplicada aos imóveis que atendem à função social;

II - Parcelamento ou utilização compulsória;

III - IPTU progressivo no tempo;

Art. 143

Art. 144

Art. 145

Art. 146
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IV - Desapropriação com pagamento através de títulos da dívida pública.

 No lançamento do IPTU será aplicada alíquota diferenciada, superior a dos imóveis que atendem à função social, nos seguintes
casos:

Imóveis com edificação irregular;
Imóveis urbanos subutilizados não sujeitos ou nas fases que antecedem à aplicação do instrumento IPTU Progressivo no Tempo.

Parágrafo único. A alíquota diferenciada de que trata este artigo será definida na Lei Municipal que regulamenta as alíquotas do imposto sobre
propriedade predial e territorial urbana (IPTU).

 Para efeito de tributação, serão aplicadas alíquotas idênticas aos lotes urbanos e rurais e chácaras.

SEÇÃO VIII
DO ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

 O licenciamento pela Administração Municipal para a construção, reforma e ampliação ou funcionamento de empreendimento ou
atividade potencialmente causadora de impacto ou conflito à vizinhança será precedido de EIV - Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança a ser
aprovado pela Administração Municipal.

Parágrafo único. A elaboração, a apresentação e a execução das medidas decorrentes do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança é
responsabilidade do proprietário ou interessado no empreendimento ou atividade.

 O impacto ou conflito a que se refere o Artigo anterior consiste em alteração do meio devido a influências causadas pela edificação ou
empreendimento com relação aos seguintes aspectos:

I - Sistema Viário:

Art. 147

Art. 148

Art. 149

Art. 150
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a) Sobrecarga do sistema viário;
b) Demanda de transporte público;
c) Demanda de estacionamento.

II - Infra Estrutura Urbana:

a) Sistema de esgoto sanitário;
b) Sistema de distribuição de água;
c) Sistema de distribuição de energia de qualquer fonte;
d) Telefonia e/ou comunicação;
e) Adensamento populacional;
f) Distribuição de equipamentos urbanos.

III - Meio Ambiente:

a) Insolação;
b) Ventilação;
c) Iluminação;
d) Volume de resíduos gerado;
e) Poluição em todas as suas formas;
f) Transformação da paisagem;
g) Intervenções no patrimônio natural, cultural e histórico;
h) Permeabilidade do solo.

IV - Aspectos Econômicos:

a) Variação do valor imobiliário;
b) Alterações de distribuição de trabalho e renda.

Parágrafo único. Poderá ser solicitada à análise de outros aspectos que possam afetar o direito à qualidade de vida daqueles que moram ou
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transitam em seu entorno.

 O Município procederá à revisão da Lei Municipal específica que define quais atividades e empreendimentos são considerados
potencialmente causadores de impacto e sujeitos à aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança EIV, bem como a tramitação e
detalhes de procedimento.

 O EIV deverá contemplar os efeitos positivos e negativos causados pelo empreendimento ou atividade à qualidade de vida da
população residente ou que transita no entorno, apresentando análise, no mínimo, sobre os aspectos mencionados no artigo 150 desta Lei.

 As conclusões do EIV poderão permitir a implantação da atividade ou empreendimento, estabelecendo condições, contrapartidas,
obrigações e medidas mitigadoras para sua execução e funcionamento, ou ainda poderão impedir sua realização.

§ 1º A contrapartida a ser oferecida em troca da realização da atividade ou empreendimento pode ser de natureza diversa, relacionando-se à
sobrecarga que será provocada.

§ 2º O EIV poderá determinar alterações no projeto do empreendimento, como redução de área construída, reserva de áreas permeáveis,
reserva de áreas verdes ou de uso comunitário no interior do empreendimento, incorporação de parte da sobrecarga viária no próprio
empreendimento, aumento do número de vagas de estacionamento, medidas de isolamento acústico, recuos ou alterações na fachada e
normatização de área de publicidade no empreendimento.

§ 3º O EIV poderá determinar maiores restrições relativas aos parâmetros de ocupação estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

 Para empreendimento ou atividade cujo impacto ou área de abrangência não se restrinja à vizinhança, mas alcance a população
urbana e ou rural como um todo, e aqueles destinados à prestação de serviços fundamentais ao funcionamento da Cidade, a análise do EIV
deverá evidenciar uma relação favorável entre ônus e benefícios, considerando não só a população do entorno, mas sim a população da
Cidade ou do Município.

Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos e atividades tratadas no caput deste artigo será precedido de audiência pública.

 Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, os quais ficarão disponíveis para consulta, no setor competente da

Art. 151
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Administração Municipal a qualquer interessado.

 Competem ao setor responsável pelo licenciamento da obra ou empreendimento, a operacionalização e a fiscalização ao atendimento
das condições e contrapartidas estabelecidas no EIV.

SEÇÃO IX
DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

 O Município procederá à complementação da legislação ambiental nos termos da Estratégia Conservar e Preservar o Patrimônio
Ambiental e Histórico-Cultural do Município e considerando o Sistema Territorial de Referência Ambiental.

Capítulo III
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

 A aplicação dos instrumentos indutores do desenvolvimento urbano pressupõe a estruturação física e administrativa do Poder
Executivo Municipal para gerenciamento das operações previstas neste capítulo.

 As áreas para aplicação dos instrumentos de que trata o caput deste artigo estão contidas na Zona de Estruturação e Adensamento I.

Parágrafo único. Será dada publicidade da aplicação dos instrumentos da política urbana.

SEÇÃO I
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA.

 Na área Urbana, apresentada no Mapa 2 do Anexo II desta Lei, será exigido do proprietário do imóvel urbano subutilizado que
promova o seu adequado aproveitamento sob pena, sucessivamente, de aplicação dos seguintes instrumentos:

Art. 156

Art. 157

Art. 158

Art. 159

Art. 160
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I - Parcelamento, edificação ou utilização compulsória;

II - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo;

III - Desapropriação.

 A Lei Municipal específica estabelecerá regras para o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória e o IPTU progressivo no
tempo, entre as quais:

I - Notificação do proprietário do imóvel subutilizado, observada a legislação federal aplicável;

II - Prazo e a forma para apresentação de defesa por parte do proprietário;

III - Conclusão do processo para análise de eventual solicitação de consórcio imobiliário;

IV - Órgão competente para, após apreciar a defesa, decidir pela aplicação do parcelamento, ocupação ou utilização compulsórios do imóvel;

V - Prazos para cumprimento do dever de parcelar, edificar ou utilizar o solo urbano, observando, no que couber, a legislação federal aplicável;

VI - Situações que representam o cumprimento do dever de parcelar, edificar ou utilizar o solo, inclusive para fazer cessar ou retornar a
aplicação do IPTU progressivo, quando for o caso;

VII - Majoração da alíquota do IPTU progressivo no tempo.

 As obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas serão transferidas em caso de transmissão do imóvel nos termos da
legislação federal aplicável.

SEÇÃO II
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

Art. 161

Art. 162
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 Em caso do descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos na Lei Municipal específica, prevista no artigo 161 desta Lei, o
Município procederá à aplicação do IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos,
até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar conforme o caso.

§ 1º A aplicação do IPTU progressivo no tempo poderá ocorrer desde que verificado a existência da infra-estrutura básica.

§ 2º A progressividade das alíquotas será estabelecida em Lei Municipal específica prevista no artigo 161 desta Lei, observando os limites
estabelecidos na legislação federal aplicável.

§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas ao IPTU progressivo no tempo.

SEÇÃO III
DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS

 Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de
parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá, de acordo com a conveniência e oportunidade, proceder à desapropriação do
imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, de acordo com o que dispõe a legislação federal aplicável.

Parágrafo único. Até efetivar-se a desapropriação, o IPTU progressivo continuará sendo lançado na alíquota máxima, o mesmo ocorrendo em
caso de impossibilidade de utilização da desapropriação com pagamentos em títulos.

SEÇÃO IV
DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

 Fica facultado aos proprietários de qualquer imóvel, propor ao Poder Executivo Municipal o estabelecimento de consórcio imobiliário.

§ 1º Entende-se por consórcio imobiliário como a forma de viabilizar a urbanização ou edificação por meio da qual o proprietário transfere ao

Art. 163

Art. 164

Art. 165
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Município seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

§ 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao ex-proprietário do terreno será correspondente ao valor do imóvel antes da
execução das obras.

§ 3º Para ser estabelecido, o consórcio imobiliário deverá ser:

a) Submetido à apreciação da população através da realização de pelo menos 1 (uma) audiência pública, quando se tratar de imóvel com área
superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados);
b) Objeto de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, nos termos dos artigos 149 a 156 desta Lei.
c) Submetido à apreciação do Conselho Municipal do Plano Diretor.
d) Ser aprovado mediante Lei Municipal.

§ 4º Será reservado percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos lotes, edificados ou não, para programas de habitação popular,
quando o uso predominante do empreendimento for destinado a fins residenciais.

SEÇÃO V
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

 O Poder Executivo Municipal poderá exercer o direito de preempção para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa
entre particulares sempre que o Município necessitar de áreas para:

I - Regularização fundiária;

II - Execução de programas e projetos de habitação popular;

III - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

IV - Resolução de conflitos viários;

Art. 166
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V - Ampliação ou implantação de áreas de lazer e/ou proteção ambiental;

VI - Conservação e tombamento de patrimônio histórico e/ou cultural.

 A Lei Municipal delimitará a área de incidência do direito de preempção, sem prejuízo do disposto no artigo 166 desta Lei.

§ 1º A Lei Municipal prevista neste artigo imporá o direito de preempção pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos e estabelecerá o procedimento
administrativo aplicável para seu exercício, observada a legislação federal.

§ 2º A renovação da incidência do direito de preempção, em área anteriormente submetida à mesma restrição, somente será possível após o
intervalo mínimo de 1 (um) ano.

 O Poder Executivo Municipal deverá notificar o proprietário do imóvel localizado em área delimitada para o exercício do direito de
preempção, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da vigência da Lei que estabelecer a preferência do Município diante da
alienação onerosa.

SEÇÃO VI
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

 Nas áreas urbanas contidas na Zona de Estruturação e Adensamento I, o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente
de aproveitamento básico até o limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento máximo do terreno mediante contrapartida a ser
prestada pelo beneficiário.

 A aplicação da outorga onerosa será admitida apenas nos imóveis servidos por infra-estrutura básica.

 Lei Municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para as concessões de outorga onerosa do direito de
construir, determinando, entre outros itens:

Art. 167

Art. 168

Art. 169

Art. 170

Art. 171
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I - Fórmula de cálculo para a cobrança da outorga onerosa do direito de construir;

II - Casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;

III - Contrapartidas do beneficiário;

IV - Competência para a concessão.

 Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir serão aplicados exclusivamente para composição do
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

SEÇÃO VII
DAS OPERAÇÕES URBANAS E RURAIS CONSORCIADAS

 Operação consorciada é o conjunto de medidas coordenadas pelo Município com a participação de proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas, melhorias sociais e valorização ambiental em
uma determinada área.

§ 1º Cada operação consorciada será criada por Lei Municipal específica, contemplando, no mínimo:

a) Delimitação da área a ser atingida;
b) Finalidades da operação;
c) Programa básico de ocupação da área;
d) Programa de atendimento econômico e social para população de baixa renda afetada pela operação, quando couber;
e) Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança;
f) Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil;
g) Contrapartidas e benefícios.

 As operações consorciadas terão pelo menos uma das seguintes finalidades:

Art. 172

Art. 173

Art. 174
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I - Implementação de programas de habitação popular e de regularização fundiária.

II - Ampliação e melhoria da rede estrutural de circulação viária.

III - Ampliação e melhoria da infra-estrutura pública.

IV - Revitalização de áreas urbanas.

V - Valorização, recuperação e preservação do patrimônio ambiental e histórico-cultural.

VI - Recuperação e preservação do patrimônio público.

SEÇÃO VIII
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

 O Poder Executivo Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local ou alienar
mediante escritura pública, o direito de construir previsto na legislação urbanística municipal, quando o referido imóvel for considerado para fins
de:

I - Proteção, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural.

II - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários.

III - Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse
social.

§ 1º A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Município a propriedade de seu imóvel, ou de parte dele, para os
fins previstos nos incisos deste artigo.

Art. 175
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§ 2º A transferência do direito de construir poderá ser instituída por ocasião do parcelamento do solo para fins urbanos quando forem
necessárias áreas públicas em quantidade superior às exigidas pela Lei de parcelamento do solo urbano.

 Na transferência do direito de construir deverão ser observadas as seguintes condições:

I - Imóveis receptores de potencial construtivo que se situem em zona onde haja previsão de coeficiente de aproveitamento máximo do terreno,
estabelecido em conformidade com as disposições desta Lei;

II - Imóveis receptores do potencial construtivo serem providos por infra-estrutura básica;

III - Não caracterizar concentração de área construída acima da capacidade da infra-estrutura local, inclusive no sistema viário, e impactos
negativos no meio ambiente e na qualidade de vida da população local;

IV - Legislação de uso e ocupação do solo;

V - Quando o acréscimo de potencial construtivo representar área superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) deverá ser elaborado
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança para aplicação de transferência do direito de construir.

 Visando a recuperação da Zona de Fragilidade Ambiental, Subzona de Proteção os imóveis situados nessa subzona, quando
contiverem área edificada e aprovada junto ao Município, poderão transferir potencial construtivo para áreas receptoras conforme estabelecido
nesta Lei.

§ 1º O potencial construtivo a ser transferido, em metros quadrados, será igual à área edificada;

§ 2º Áreas com ocupações irregulares não são objetos deste artigo;

§ 3º Em nenhuma hipótese o potencial construtivo estabelecido no caput deste artigo poderá ser aplicado na própria zona.

 A aplicação do potencial construtivo no imóvel receptor será equivalente, em metros quadrados, ao potencial construtivo do imóvel

Art. 176

Art. 177

Art. 178
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cedente.

 Quando da aplicação da transferência do direito de construir, o Município expedirá certificado, informando:

I - Área remanescente do potencial construtivo do terreno que deixará de ser exercido no local, em caso de não haver a transferência de
propriedade nos termos do § 1º do artigo 177 desta Lei;

II - Área total do potencial construtivo do terreno, em caso de haver a transferência de propriedade nos termos do § 1º do artigo 177 desta Lei;

Parágrafo único. Para o cálculo da área de potencial construtivo a ser transferido, será utilizado o coeficiente de aproveitamento básico do
terreno estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do Solo, em conformidade com as disposições desta Lei.

 O Município deverá manter registro, integrado ao Sistema Único de Informações previsto nesta Lei, das transferências do direito de
construir ocorridas, do qual constem os imóveis cedentes e receptores, bem como os respectivos potenciais construtivos transferidos e
recebidos.

Parágrafo único. A alienação do potencial construtivo entre particulares será possível desde que originária de um dos casos previstos no artigo
175 desta Lei e dependerá de notificação prévia, perante a Prefeitura, sob pena de não ser reconhecida para fins urbanísticos.

 Consumada a transferência do direito de construir, fica o potencial construtivo transferido vinculado ao imóvel receptor, vedada nova
transferência.

SEÇÃO IX
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

 A Lei Municipal disciplinará a utilização do direito de superfície em áreas públicas municipais, atendidos os seguintes critérios:

I - Concessão por tempo determinado;

Art. 179

Art. 180

Art. 181

Art. 182
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II - Concessão onerosa;

III - Concessão para fins de:

a) Viabilizar a implantação de infra-estrutura;
b) Facilitar a implantação de projetos de habitação popular.
c) Facilitar a implantação de projetos de proteção em áreas de fragilidade ambiental;
d) Viabilizar ou facilitar a implantação de serviços e equipamentos públicos;
e) Viabilizar a implementação de programas previstos nesta Lei.

 É vedada a aplicação deste instrumento em áreas de utilidade pública.

 Os recursos auferidos com a adoção do direito de superfície, de que trata o artigo 182 desta Lei, serão aplicados exclusivamente para
composição do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Parágrafo único. Não se aplica a disposição do caput deste artigo aos recursos advindos de programas de fomento econômico e industrial do
Município, com a participação da Associação de Desenvolvimento de Dois Vizinhos.

SEÇÃO X
DA USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO

 O Município viabilizará assistência técnica gratuita para as comunidades e grupos sociais carentes, com direito a usucapião especial
individual ou coletiva de imóvel urbano e a concessão de uso especial para fins de moradia, visando agilizar os processos de regularização
fundiária, de acordo com a legislação federal aplicável.

TÍTULO V
DO PLANO DE AÇÃO PACTUADA E DOS PLANOS SUPLEMENTARES

 Com vistas à implementação das Estratégias de Desenvolvimento, sem prejuízo da aplicação da legislação cabível, serão

Art. 183

Art. 184

Art. 185

Art. 186
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desenvolvidos e executados os seguintes Planos Suplementares:

I - Plano Municipal Pactuado de Ações e Investimentos;

II - Plano Municipal de Saneamento Ambiental;

III - Plano Municipal de Acessibilidade Universal;

IV - Plano Municipal de Habitação;

V - Plano Municipal de Desenvolvimento Rural;

VI - Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e Integração Regional;

VII - Plano Municipal Viário e de Transportes.

VIII - Plano Municipal de Gestão Energética

Capítulo I
DAS AÇÕES E INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO AMBIENTAL

 O Plano Municipal de Saneamento Ambiental é um instrumento de planejamento e de gestão para se promover intervenção integrada
no espaço territorial do Município.

 O Plano de que trata este capítulo tem por objetivo integrar as ações da Administração Municipal no sentido de alcançar níveis
crescentes de salubridade ambiental, compreendendo, além dos serviços públicos de saneamento básico, também o controle ambiental de
reservatórios de água e vetores de doenças e a disciplina da ocupação e Uso e Ocupação do Solo, nas condições que maximizem a promoção
e a melhoria das condições de vida tanto no meio urbano quanto no meio rural.

Art. 187

Art. 188

82/108
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1311/2007 (http://leismunicipa.is/kcjqu) - 04/03/2020 14:34:42

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/kcjqu


§ 1º Entende-se por salubridade ambiental a qualidade das condições em que vivem populações urbanas e rurais no que diz respeito à sua
capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, bem como de favorecer o pleno gozo da
saúde e o bem-estar.

§ 2º Saneamento é o conjunto de medidas, visando preservar ou modificar as condições do ambiente com a finalidade de prevenir doenças e
promover a saúde. Entende-se por saneamento básico o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos
urbanos e o manejo de águas pluviais urbanas.

 O Plano Municipal de Saneamento Ambiental deverá contemplar os seguintes programas:

I - Programa de gerenciamento de resíduos sólidos;

II - Programa de contenção do desperdício de água e energia;

III - Programa de proteção e recuperação dos recursos hídricos e da biodiversidade;

IV - Programa integrado para promoção da saúde pública e saneamento;

V - Programa de saneamento rural.

 São componentes mínimos do Plano Municipal de Saneamento Ambiental:

I - O diagnóstico da capacidade dos serviços públicos relativos ao saneamento ambiental;

II - As diretrizes básicas para a melhoria das condições do saneamento ambiental;

III - A definição de competências no âmbito do Município para a gestão do saneamento ambiental;

IV - A definição dos programas a serem implementados considerando o conteúdo mínimo referido no artigo anterior;

Art. 189

Art. 190
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V - A indicação de técnicas alternativas para implementação do saneamento em ZEIS - Zona de Especial Interesse Social e em ZEIA - Zona de
Especial Interesse Ambiental.

 Deverão adequar-se às diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Ambiental:

I - Os órgãos municipais da administração;

II - Os instrumentos de planejamento e controle urbano;

III - Os programas, planos e projetos de âmbito municipal;

IV - As ações dos órgãos responsáveis pelos serviços públicos de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem
de águas pluviais e gerenciamento dos resíduos sólidos.

 O Município desenvolverá o Plano Municipal de Saneamento Ambiental e criará todos os programas que o integram, no prazo de 24
meses a partir da vigência desta Lei.

SEÇÃO I
DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

 O Município desenvolverá no prazo de 24 meses o Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos que deverá conter a estratégia
geral da Administração Municipal para a gestão dos resíduos sólidos de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente, especificar
medidas que incentivem a conservação e recuperação de recursos naturais e oferecer condições para a destinação final adequada dos
resíduos sólidos.

§ 1º Compete ao órgão municipal responsável pela gestão da coleta e destinação dos resíduos sólidos no Município a elaboração do Programa
de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, em consonância com o Plano Municipal de Saneamento Ambiental.

§ 2º O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser compatível com o planejamento e gestão dos demais programas e

Art. 191

Art. 192

Art. 193
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projetos urbanos municipais, devendo periodicamente ser revisado e devidamente compatibilizado.

§ 3º O Programa referido no caput deverá fixar os critérios básicos para o gerenciamento municipal dos resíduos sólidos, contendo, entre
outros aspectos:

a) O diagnóstico atualizado da situação da gestão dos resíduos sólidos no Município;
b) Procedimentos ou instruções a serem adotadas na segregação, coleta, com especial ênfase na coleta seletiva, classificação,
acondicionamento, armazenamento, transporte, transbordo, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, conforme sua classificação,
indicando os locais onde as atividades serão implementadas, bem como medidas direcionadas a minimização do volume e da poluição
causada por resíduos;
c) Ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso das situações de manuseio incorreto ou acidentes;
d) Ações voltadas à educação ambiental que estimulem: a eliminação do desperdício e a realização da triagem e coleta seletiva de resíduos,
por parte do gerador; a adoção de práticas ambientalmente saudáveis de consumo, por parte da sociedade; o aproveitamento do resíduo
gerado;
e) Estabelecimento de cronograma de implantação das medidas e ações propostas.

 A Administração Municipal deverá exigir a anuência do órgão competente sobre a destinação dos resíduos sólidos no licenciamento
das atividades industriais e outras atividades potencialmente poluidoras a critério do Órgão Municipal de Planejamento e Gestão.

Capítulo II
DA ACESSIBILIDADE

 O Município desenvolverá o Plano Municipal de Acessibilidade Universal no prazo de 24 meses a partir da vigência desta Lei.

Capítulo III
DO USO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

 Fica vetada a destinação diversa da definida no artigo 14 desta Lei às áreas de utilidade pública.

Art. 194

Art. 195

Art. 196
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Parágrafo único. Excepcionalmente, as áreas de Utilidade Pública, desde que através de estudo técnico sejam julgadas desnecessárias ao
atendimento das necessidades da população local, poderão ser permutadas por outra de igual valor sendo transferida para a nova área
automaticamente a condição de Utilidade Pública, a critério do Órgão Municipal de Planejamento e Gestão.

 O Município desenvolverá no prazo de 24 meses o Plano Municipal de Uso das áreas públicas.

 Os imóveis integrantes do Patrimônio Público Municipal deverão ser destinados às seguintes finalidades:

I - Programas de habitação popular de interesse social cujas unidades serão disponibilizadas a terceiros somente mediante Concessão de Uso
Especial, nos termos da legislação federal;

II - Implementação dos Planos e Programas previstos nesta Lei.

Parágrafo único. A disposição dos incisos I e II deste artigo não se aplica às áreas de Utilidade Pública, exceto no caso do inciso II quando se
tratar de equipamento comunitário.

 Mediante aplicação do instrumento Direito de Superfície, nos termos desta Lei, o Município poderá conceder licença para uso
temporário de bens públicos e dos espaços destinados à circulação de pedestres em logradouros públicos desde que, a critério do Órgão
Municipal de Planejamento e Gestão, sejam considerados excessivamente amplos, garantido o conforto e segurança para o trânsito a pé e por
pessoas com restrição de mobilidade.

Capítulo IV
DA HABITAÇÃO

 O Município desenvolverá o Plano Municipal de Habitação no prazo de 24 meses a partir da vigência desta Lei, o qual deverá traduzir
a Política Municipal de Habitação.

 É atribuição da Administração Municipal em parceria com os demais órgãos competentes:

Art. 197

Art. 198

Art. 199

Art. 200

Art. 201
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I - Prover no Município a habitação de interesse social localizada na Zona de Estruturação e Adensamento 2 e 3;

II - Promover e incentivar iniciativas voltadas à produção de habitação para população de até três salários mínimos de renda familiar.

 O Plano Municipal de Habitação deverá contemplar os seguintes aspectos:

I - Necessidade de manter atualizado cadastro da demanda por habitação, integrado ao Sistema Único de Informações previsto nesta Lei;

II - Estabelecer critério sócio-econômicos para seleção dos novos mutuários;

III - O fortalecimento do Programa Moradia Econômica;

IV - Prever percentual de habitações atendendo às normas de acessibilidade;

V - Promover a pesquisa de novas alternativas tecnológicas para construção de habitação de interesse social;

VI - Incentivo à utilização de materiais reciclados da construção civil;

VII - Utilização do sistema de mutirão na construção de conjuntos habitacionais;

VIII - Privilegiar a construção de pequenos conjuntos habitacionais em detrimento das grandes concentrações de população;

IX - Proporcionar a proximidade com o local de trabalho sem prejuízo da necessária interação harmônica entre atividades;

X - A realização de parcerias públicas privadas e com o terceiro setor;

XI - Condicionar a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social à existência ou implantação da infra-estrutura mínima
prevista para loteamentos de interesse social, descritos nesta Lei.

Art. 202

Art. 203
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 Nos programas habitacionais desenvolvidos pelo Município terão prioridade o atendimento às famílias deslocadas da subzona de
proteção, ressalvada a disposição do artigo 207 desta Lei.

 Deverá integrar o Plano Municipal de Habitação, Programa Municipal de Regularização de Ocupações.

SEÇÃO I
DA REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES

 Mediante previsão orçamentária específica e em conformidade com Programa Municipal de Regularização de Ocupações, a
Administração Municipal promoverá a regularização de ocupações ou a relocação dos habitantes, nos casos identificados como ZEIS - Zona
de Especial Interesse Social nesta Lei e naqueles em que ficar caracterizado o interesse público.

Parágrafo único. A regularização a ser promovida será urbanística e/ou fundiária, conforme a necessidade que se apresente.

 Para viabilizar os processos de regularização de ocupações, conforme previsto no artigo anterior, havidas antes da vigência desta Lei,
poderão ser utilizados parâmetros urbanísticos diferenciados estabelecidos pelo Órgão Municipal de Planejamento e Gestão.

 Deverão ser adotadas medidas preventivas que evitem que se produzam novos núcleos ou parcelamentos para fins urbanos,
clandestinos e/ou irregulares no Município, dentre estas, o incremento à fiscalização, a aplicação do embargo e demolição, a notificação da
irregularidade ao Ministério Público.

Parágrafo único. Será considerada improbidade administrativa a omissão por parte da Administração Municipal, bem como se tornar o agente
promotor, nas ocorrências de novas ocupações irregulares.

 O Município desenvolverá o Programa Municipal de Regularização de Ocupações no prazo de 24 meses a partir da vigência desta Lei.

Capítulo V
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 203

Art. 204

Art. 205

Art. 206

Art. 207

Art. 208
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 Deverão integrar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural os seguintes programas, além de outros que se fizerem necessários:

I - Programa de abastecimento com água tratada às comunidades rurais e de construção de abastecedouros comunitários;

II - Programa de denominação e sinalização de rios e estradas;

III - Programa de educação ambiental rural e serviço de proteção de nascentes e recuperação da mata ciliar;

IV - Programa permanente de adequação e conservação de estradas;

V - Programa de apoio à ações voltadas à defesa agropecuária e à segurança higiênico-sanitária dos alimentos;

VI - Programa de captação de recursos para fomento, qualificação e orientação à agricultura familiar;

VII - Programa de promoção da comercialização dos produtos da agricultura familiar;

VIII - Programa de fortalecimento dos núcleos de comunidades rurais, complementando equipamentos comunitários ou ampliação da
capacidade dos existentes.

IX - Programa de incentivo à produção e comercialização dos produtos orgânicos.

X - Programa de promoção do associativismo.

XI - Programa de ampliação do projeto Vida na Roça.

XII - Programa de implantação de patrulhas agrícolas nas comunidades rurais.

XIII - Programa de saneamento rural, com proteção de fontes e fossas sépticas.

Art. 209
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XIV - Programa de planejamento da propriedade da agricultura familiar com contratação de profissionais para atender o setor.

 O Município desenvolverá e manterá atualizados o Censo Rural e o Cadastro Rural multifinalitário, integrados ao Sistema Único de
Informações previsto nesta Lei.

 O Município desenvolverá o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural no prazo de 12 (doze) meses a partir da vigência desta Lei e
sua implementação deverá ocorrer em regime de prioridade como forma de favorecer a sustentabilidade das atividades rurais e interação com
as áreas urbanas.

Capítulo VI
DA ESTRUTURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E HISTÓRICO - CULTURAL

 O Município desenvolverá o Plano Municipal de Estruturação e Conservação do Patrimônio Ambiental e Histórico-Cultural no prazo de
24 meses a contar da vigência desta Lei, segundo as disposições da Estratégia de Conservação e Preservação do Patrimônio Ambiental e
Histórico-Cultural do Município.

Capítulo VII
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 O Município desenvolverá o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e Integração Regional, articulado com os Municípios
vizinhos no prazo de 24 meses a contar da vigência desta Lei, em conformidade com a Estratégia Estruturar Dois Vizinhos como Pólo de
Desenvolvimento Regional Sustentável.

 O Plano de que trata o artigo anterior deverá contemplar as seguintes ações:

I - Articular-se com entidades e órgãos afins, para sua implementação;

II - Promover a estruturação de uma Agência de Desenvolvimento Regional, com os demais órgãos, entidades e representações regionais, que

Art. 210

Art. 211

Art. 212

Art. 213

Art. 214
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se caracterize pelo desenvolvimento integrado sustentável, inovação e socialização de tecnologias, arranjos e cadeias produtivas, capacitação
e formação de recursos humanos;

III - Apoiar medidas e ações voltadas à qualificação profissional em diversas atividades econômicas existentes e a serem fomentadas;

IV - Promover a espacialização da ocupação no Município de forma a permitir a convivência harmoniosa dos diversos atores sociais,
econômicos e os fatores ambientais, utilizando-se do EIV - Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança;

V - Estruturar e manter atualizado, integrado ao Sistema Único de Informações previsto nesta Lei, o cadastro das atividades econômicas, a fim
de disponibilizar informações com vistas ao desenvolvimento municipal e regional;

VI - Incentivar a criação de corredores turísticos e eixos de integração intermunicipais com vistas ao desenvolvimento econômico.

Capítulo VIII
DO PLANO MUNICIPAL VIÁRIO E DE TRANSPORTES

 O Município desenvolverá, no prazo de doze meses a contar da vigência desta Lei, o Plano Municipal Viário e de Transportes, nos
termos da legislação federal aplicável, tendo por objetivo a melhoria das condições de circulação e acessibilidade no Município de Dois
Vizinhos, atendendo às diretrizes estabelecidas nesta Lei, especialmente na Estratégia Prover Transporte e Mobilidade com a Valorização do
Ser Humano, bem como as relativas ao Sistema Territorial de Referência de Mobilidade.

Parágrafo único. O Plano Municipal Viário e de Transportes deverá prever:

I - Responsabilidades dos órgãos municipais relativas à gestão do plano;

II - Formas de articulação com os órgãos e entidades estaduais e federais responsáveis pelo sistema viário e pelos transportes;

III - Planejamento da rede viária municipal;

Art. 215
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IV - Ações específicas para melhoria e manutenção das estradas municipais;

V - Ações específicas para melhoria do transporte rodoviário intramunicipal;

VI - Ações a serem implementadas em curto, médio e longo prazo para melhoria da qualidade do transporte coletivo no Município de Dois
Vizinhos;

VII - Revisão e definição da hierarquia viária urbana integrando a política de transportes com a política de uso e ocupação do solo e de
circulação viária;

VIII - Normas para a qualificação da circulação e acessibilidade, estabelecendo minimamente:

a) Padrões para as diferentes categorias de vias;
b) Critérios para operação do tráfego de veículos;
c) Padronização da sinalização das vias urbanas e das estradas e rodovias localizadas no território municipal, em complementação às normas
federais;
d) Normas para qualificação dos espaços públicos, conforme desenho universal, atendendo à legislação federal específica.

IX - Critérios para implantação dos equipamentos de suporte do transporte coletivo que incluam a distribuição dos pontos de integração do
transporte rodoviário;

X - Regulamentar os parâmetros mínimos que deverão ser objeto de análise e consideração para a emissão de diretrizes para parcelamento
do solo e para a identificação e licenciamento de edificações, pólo gerador de tráfego e similares;

XI - Propor mecanismos e instrumentos que possibilitem a implantação pelo Município de um sistema de atualização, acompanhamento,
controle e avaliação constante do processo de planejamento do Sistema Viário;

XII - O planejamento do Sistema Viário nas áreas urbanas não parceladas e na zona de Expansão Urbana, devendo para tanto considerar
indispensavelmente as vias indicadas no Mapa 4 anexo I desta Lei;
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XIII - Faixas de domínios das rodovias e estradas municipais;

XIV - Solução para pontos de conflito viário, em especial aqueles identificados no Mapa 4, anexo III desta Lei.

 Deverão adequar-se às diretrizes do Plano Municipal Viário e de Transportes:

I - Órgãos municipais da administração;

II - Instrumentos de regulação e controle urbano;

III - Programas, planos e projetos municipais relativos ao sistema de mobilidade e à estruturação e qualificação urbana;

IV - Ações dos órgãos responsáveis pelo planejamento e gestão do sistema viário e transporte municipal.

 O Plano Municipal Viário e de Transportes, deverá abranger a área do território municipal como um todo, definindo diretrizes tanto no
âmbito urbano como no rural.

TÍTULO VI
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Capítulo I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

 Entende-se por Sistema Municipal de Planejamento e Gestão o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnico, objetivando
a coordenação das ações do Poder Executivo Municipal, bem como a integração entre os diversos programas setoriais e a dinamização e
modernização da ação governamental.

 O Poder Executivo Municipal promoverá a adequação da sua estrutura administrativa, quando necessário, para a implementação dos
objetivos, diretrizes e ações previstas no Plano Diretor, mediante a reformulação das competências e atribuições de seus órgãos da

Art. 216

Art. 217

Art. 218

Art. 219
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administração.

 Os planos, programas e projetos deverão ser compatíveis entre si e seguir as diretrizes de desenvolvimento urbano e rural contidas
nesta Lei, bem como considerar os planos intermunicipais, cuja elaboração o Município tenha participado.

 Será proporcionada a estruturação e o fortalecimento das funções de apoio, serviços e informações.

 A Lei Municipal regulamentará no prazo de 12 (doze) meses, a partir da vigência desta Lei, o Sistema Municipal de Planejamento e
Gestão.

SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS

 A Administração Municipal implantará o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão com os seguintes objetivos:

I - O aperfeiçoamento e a modernização dos procedimentos administrativos, com vistas à maior eficácia na execução das políticas públicas;

II - A integração dos planos, programas e projetos necessários à implementação do Plano Diretor, articulando-os com o processo de
elaboração e execução do orçamento municipal;

III - A criação do Sistema Único de Informações previsto nesta Lei;

IV - O monitoramento integrado dos diversos aspectos do território, avaliando permanentemente a dinâmica da ocupação territorial e resultados
da aplicação dos instrumentos de desenvolvimento previstos no Plano Diretor;

V - O processo permanente de revisão e atualização do Plano Diretor;

VI - A gestão democrática do Município, assegurada através de:

Art. 220

Art. 221

Art. 222

Art. 223
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a) Promoção da participação das entidades representativas da população no debate das questões relevantes da gestão municipal;
b) Promoção e apoio à criação de novos mecanismos de participação popular.

SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO

 O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão é composto por:

I - Órgão coordenador;

II - Órgãos da administração envolvidos na elaboração de estratégias e políticas públicas;

III - Órgão colegiado paritário.

 O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão será coordenado por Órgão Municipal de Planejamento, responsável pela articulação
e implementação do Plano Diretor.

Parágrafo único. Enquanto não for criado e implantado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, atuará como órgão de gerenciamento
da implementação do Plano Diretor, a Secretaria Municipal de Planejamento e Ações Estratégicas.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES

 Cabe ao órgão coordenador do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão:

I - Coordenar as ações necessárias para o atendimento dos objetivos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão;

II - Articular ações entre os órgãos municipais da administração direta e indireta integrantes do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão e

Art. 224

Art. 225

Art. 226
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entre outros órgãos e entidades governamentais e não-governamentais garantindo eficácia e eficiência na gestão, visando a melhoria da
qualidade de vida da população;

III - Articular entendimentos com Municípios vizinhos, visando formular políticas, diretrizes e medidas comuns que abranjam a totalidade ou
parte de seu território, baseadas no Plano Diretor e destinadas à superação de problemas setoriais ou regionais comuns, bem como firmar
convênios ou consórcios com este objetivo, sem prejuízo de igual articulação com as demais esferas de governo;

IV - Implementar e gerenciar o Sistema Único de Informações previsto nesta Lei;

V - Acompanhar o processo de elaboração e implementação de planos, programas e projetos previstos no Plano Diretor;

VI - Instituir mecanismos permanentes para implementação, revisão e atualização do Plano Diretor, articulando-o com o processo de
elaboração e execução do orçamento municipal;

VII - Propor a celebração de convênios ou consórcios para a viabilização de planos, programas e projetos para o desenvolvimento municipal;

VIII - Convocar reuniões intersetoriais para debates de assuntos referentes ao planejamento integrado e participativo;

IX - Convocar o Conselho Municipal do Plano Diretor sempre que necessário;

X - Divulgar as manifestações do Conselho Municipal do Plano Diretor de forma democrática para toda a população do Município de Dois
Vizinhos;

XI - Assegurar a gestão democrática do Município, garantir a ampliação e efetivação dos canais de participação da população no planejamento
e implementação do Plano Diretor;

XII - Proceder avaliação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, implementando os ajustes necessários;

XIII - Gerenciar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;
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XIV - Proceder monitoramento da implementação do Plano Diretor.

 Cabe aos órgãos da administração integrantes do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão:

I - Realizar levantamento de dados e fornecer informações técnicas relacionadas à área de atuação específica, sempre que solicitado pelo
órgão coordenador do sistema;

II - Alimentar permanentemente o Sistema Único de Informações previsto nesta Lei;

III - Fornecer apoio técnico de caráter interdisciplinar, na realização de estudos destinados ao embasamento do planejamento;

IV - Integração em grupos de trabalho ou comissões técnicas responsáveis pela elaboração e implementação de planos, programas e projetos
relativos ao desenvolvimento municipal.

Capítulo II
DOS MECANISMOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SEÇÃO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

 Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, com a finalidade de prover recursos para:

I - Habitação de interesse social;

II - Criação e proteção do Patrimônio Histórico-Cultural do Município;

III - Aquisição e tratamento de novas áreas de lazer à população;

Art. 227

Art. 228
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IV - Realização dos Fóruns do Plano Diretor, em conformidade com as disposições desta Lei.

 O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será constituído de recursos provenientes de:

I - Recursos próprios do Município;

II - Repasses ou dotações orçamentárias da União ou do Estado do Paraná a ele destinado;

III - Empréstimos de operações de financiamento interno ou externo;

IV - Transferências de instituições privadas;

V - Transferências de entidades internacionais;

VI - Transferências de pessoas físicas;

VII - Acordos, contratos, consórcios e convênios firmados entre o Município e entidades em geral;

VIII - Receitas provenientes de outorga onerosa do direito de construir;

IX - Receitas advindas do pagamento de prestações por parte dos beneficiários de programas habitacionais desenvolvidos com recursos do
fundo;

X - Rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios;

XI - Doações;

XII - Receitas provenientes da concessão onerosa do direito de superfície em áreas públicas municipais;

XIII - Outras receitas que lhe sejam destinadas por Lei.

Art. 229
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 O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será gerenciado pelo órgão coordenador do Sistema Municipal de Planejamento e
Gestão e contará com a aprovação do Conselho Municipal do Plano Diretor.

 Será destinada à habitação de interesse social a totalidade das receitas citadas nos incisos VIII, IX e XIII do artigo 229 desta Lei e no
mínimo 30% do restante dos recursos anuais do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

 Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano poderão ser aplicados diretamente pela Administração Municipal ou
repassados a outros fundos e agentes públicos ou privados, desde que atendam ao seu objetivo mediante aprovação do Conselho Municipal do
Plano Diretor.

 A Lei Municipal regulamentará o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano no prazo de 12 meses.

SEÇÃO II
DO SISTEMA ÚNICO DE INFORMAÇÕES

 O Sistema Único de Informações deve atender aos princípios da publicidade, simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão
e segurança.

 O Sistema Único de Informações tem como objetivo:

I - A produção e sistematização de informações públicas, evitando a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos;

II - A possibilidade de controle e monitoramento do uso e ocupação do solo municipal;

III - A integração de sistemas e mecanismos setoriais (viário e transporte, tributário, conservação ambiental, patrimônio e outros), garantindo o
registro das informações produzidas, a atualização e facilidade de acesso;

IV - A divulgação das informações públicas;

Art. 230

Art. 231

Art. 232

Art. 233

Art. 234

Art. 235
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V - A troca de informações através de convênios com órgãos de outras instâncias.

VI - Permitir a avaliação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão e o monitoramento da implementação do Plano Diretor.

 O Sistema Único de Informações terá cadastro único municipal, multifinalitário, que reunirá informações de naturezas sociais,
culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias
e outras de relevante interesse para o Município, inclusive sobre planos, programas e projetos, progressivamente georreferenciadas em meio
digital.

 O Sistema Único de Informações deverá possibilitar a formulação de indicadores de desempenho da ação pública, da infra-estrutura
instalada e dos demais temas pertinentes a serem anualmente monitorados.

 Deverá ser assegurada a divulgação dos dados do sistema único de informações, garantido o seu acesso aos munícipes por todos os
meios possíveis, incluindo:

I - Fóruns de debate;

II - Rádios comunitárias de Dois Vizinhos;

III - Imprensa oficial;

IV - Material impresso de divulgação, tais como cartilhas e folhetos;

V - Página eletrônica da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos;

VI - Outros meios de comunicação.

 Os agentes públicos e privados, em especial os concessionários de serviços públicos que desenvolvem atividades no Município,
deverão fornecer ao órgão coordenador do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, no prazo que este fixar, todos os dados e

Art. 236

Art. 237

Art. 238

Art. 239
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informações que forem considerados necessários ao Sistema Único de Informações, respeitada a legislação federal e estadual pertinentes.

 É assegurado, a qualquer interessado, o direito à informação sobre os conteúdos de documentos, informações, estudos, planos,
programas, projetos, processos e atos administrativos e contratos, res salvadas as situações em que o sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Poder Público.

 O Sistema Único de Informações deverá ser criado, estruturado e apresentado publicamente no prazo de 12 (doze) meses e,
implementado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da publicação desta Lei.

SEÇÃO III
DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

 O Poder Executivo Municipal criará mecanismos de avaliação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, com o objetivo de
dimensionar a necessidade de ajustes no mesmo.

 A avaliação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão deverá permitir quantificar e verificar a eficiência e eficácia da
administração pública.

 Todas as unidades administrativas, de acordo com as diretrizes definidas nesta Lei, deverão executar avaliações setoriais que serão
encaminhadas ao órgão coordenador do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão.

SEÇÃO IV
DO MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

 O Poder Executivo Municipal criará mecanismos de monitoramento da implementação do Plano Diretor, com o objetivo de
dimensionar a necessidade de ajustes no mesmo.

 Para monitorar a implementação do Plano Diretor, o Poder Executivo Municipal deverá promover a construção de indicadores de

Art. 240

Art. 241

Art. 242

Art. 243

Art. 244

Art. 245

Art. 246
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desempenho.

 O monitoramento do desenvolvimento municipal dar-se-á pelo acompanhamento permanente, com a revisão e adequação dos
parâmetros da legislação municipal em vigor, visando a melhoria da qualidade de vida.

 O resultado do monitoramento da implementação do Plano Diretor deverá ser apresentado e debatido nos Fóruns do Plano Diretor, a
cada 02 (dois) anos a contar da data de publicação desta.

 Fica criada a CTA - Comissão Técnica de Análises, formada por técnicos do Órgão Municipal de Planejamento e Gestão, nomeados
por Decreto do Executivo Municipal, com as seguintes atribuições:

I - Emitir resoluções regulamentando a legislação urbanística;

II - Emitir resoluções relativas às omissões da legislação urbanística;

III - Analisar e emitir parecer sobre questões de Uso e Ocupação do Solo e Urbanísticas;

IV - Zelar pela implementação do Plano Diretor, bem como, de suas Leis e planos complementares.

§ 1º A critério da CTA, técnicos de outras áreas poderão ser convidados a se manifestar sobre as questões analisadas.

§ 2º As resoluções e pareceres, previstos nos incisos I, II e III deste artigo, deverão ser encaminhadas para deliberação do Conselho Municipal
do Plano Diretor, com posterior homologação do Executivo Municipal.

Capítulo III
DOS INSTRUMENTOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

 Entende-se por instrumento de democratização aquele que tem por objetivo promover a gestão integrada e participativa.

Art. 247

Art. 248

Art. 249

Art. 250

Art. 251
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 Para a promoção da gestão integrada e participativa, serão utilizados os seguintes instrumentos:

I - Debates, audiências e consultas públicas;

II - Conferências e fóruns;

III - Conselhos;

IV - Estudos Prévios de Impacto de Vizinhança;

V - Iniciativa popular de planos, programas e projetos de Lei.

§ 1º Além destes instrumentos, o Poder Executivo Municipal poderá estimular a criação de outros espaços de participação popular.

§ 2º O poder público garantirá através dos meios de comunicação locais a divulgação e facilitará o acesso da população aos eventos de que
tratam os incisos deste artigo.

 Os instrumentos mencionados neste Capítulo regem-se pela legislação que lhes é própria.

SEÇÃO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

SUBSEÇÃO I
DA FINALIDADE E ATRIBUIÇÕES

 Fica criado o Conselho Municipal do Plano Diretor, sendo um órgão colegiado de caráter permanente, consultivo, fiscalizador da
implementação do Plano Diretor e deliberativo no que diz respeito aos incisos I, II, III e IV do artigo 254 desta Lei, cuja normatização de
funcionamento será regulada por regimento interno, obedecidos aos termos desta Lei.

Art. 251

Art. 252

Art. 253
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 O Conselho Municipal do Plano Diretor tem as seguintes atribuições:

I - Acompanhar a Implementação e Execução do Plano Diretor;

II - Fiscalizar e aprovar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;

III - Elaborar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal do Plano Diretor;

IV - Emitir parecer sobre alteração ou revisão do Plano Diretor;

V - Atuar na integração das diversas políticas públicas constituídas no Município, como órgão consultivo;

VI - Zelar pela interpretação exata e correta aplicação do instrumento Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, em observação ao
cumprimento do Plano Diretor;

VII - Organizar a realização periódica do Fórum do Plano Diretor;

VIII - Atuar como canal de discussões, sugestões, queixas e denúncias relativas às ações de implementação do Plano Diretor;

IX - Interagir com os demais conselhos municipais, visando a integração no controle social das ações de planejamento e implementação do
Plano Diretor no Município;

X - Estimular a participação popular no controle da política municipal de implementação do Plano Diretor;

XI - Zelar pela aplicação da legislação municipal relacionada à implementação do Plano Diretor;

XII - Propor e fiscalizar ações de regularização fundiária e urbanística;

XIII - Acompanhar e participar do processo de elaboração do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, Lei Orçamentária

Art. 254
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Anual - LOA, visando a execução das prioridades de investimentos estabelecidas no Plano Diretor;

XIV - Estabelecer programa de formação continuada, visando a permanente qualificação dos membros do Conselho Municipal do Plano
Diretor;

XV - Atender às convocações do órgão coordenador do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão.

SUBSEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO

 A estruturação administrativa de apoio ao Conselho Municipal do Plano Diretor, bem como a qualificação de seus membros será
providenciada pela Administração Municipal.

 O Conselho Municipal do Plano Diretor será composto paritariamente por dois segmentos:

I - Representantes do Poder Público Municipal e Estadual, com seis vagas;

II - Representantes das demais entidades da sociedade civil organizada, seis vagas.

§ 1º Os representantes do Poder Público serão indicados da seguinte forma:

a) Quatro representantes do setor público municipal, indicados pelo Prefeito;
b) Dois representantes do setor público estadual, indicados pelo responsável do órgão.

§ 2º A Sociedade civil, será representada ainda pelos seguintes segmentos:

a) 01 (um) representante do segmento empresarial;
b) 01 (um) representante do segmento dos trabalhadores urbanos;
c) 01 (um) representante do setor agropecuário;

Art. 255

Art. 256
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d) 01 (um) representante das instituições de ensino superior;
e) 01 (um) representante de Associações de Moradores da Cidade;
f) 01 (um) Representante do Setor da Construção Civil.

 É requisito para participação do Conselho Municipal do Plano Diretor que a entidade esteja oficialmente constituída.

 A Lei Municipal regulamentará o Conselho Municipal do Plano Diretor no prazo de doze meses a contar da vigência desta Lei.

Capítulo IV
DO PROCESSO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR, SUAS LEIS E PLANOS SUPLEMENTARES.

 As proposições que visem alterar ou revisar o Plano Diretor deverão ser formuladas com a participação direta do Conselho Municipal
do Plano Diretor.

 O Plano Diretor de Dois Vizinhos, através do Órgão Coordenador do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, deverá
obrigatoriamente ser submetido à revisão e atualização a cada 10 (dez) anos, ou em tempo menor, desde que verificada sua necessidade.

 Os planos e Leis suplementares do Plano Diretor serão elaborados ou revisados pelos órgãos municipais competentes nos prazos
estabelecidos nesta Lei, mediante acompanhamento da Coordenação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão.

Parágrafo único. Fica definido o prazo de seis meses após a vigência desta Lei, para a possibilidade de revisão dos dispositivos apresentados
na presente Lei.

TÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

 Sem prejuízo de punição a outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Chefe do Poder
Executivo Municipal incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei 8429 de 2 de junho de 1992, quando deixar de dar andamento
aos planos, programas e projetos previstos nesta Lei, bem como deixar de proceder sua implementação, atentando para as prioridades

Art. 257

Art. 258

Art. 259

Art. 260

Art. 261

Art. 262
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estabelecidas.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.

 A Lei do Plano Diretor e as suas posteriores alterações deverão ser discutidas e votadas em dois turnos, cuja aprovação dependerá
do voto favorável, em cada turno, de dois terços dos membros da Câmara.

 As Leis existentes por ocasião da entrada em vigor desta Lei permanecerão vigorando até a aprovação de sua revisão, exceto naquilo
que contrarie disposições do Plano Diretor.

TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Fica revogada a Lei Municipal nº 685/95 e as demais disposições em contrário.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

TÍTULO X
DOS ANEXOS

 São partes integrantes desta Lei os seguintes mapas temáticos:

Mapa 1 - Sistema Ambiental - Urbano
Mapa 2 - Sistema Ambiental - Municipal
Mapa 3 - Malha Viária Urbana
Mapa 4 - Malha Viária Municipal
Mapa 5 - Macrozoneamento Municipal
Mapa 6 - Perímetro Urbano e Zona de Transição
Mapa 7 - Zonas de Ocupação Específica - ZOE`s

Art. 263

Art. 264

Art. 265

Art. 266

Art. 267
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Mapa 8 - Zoneamento Urbano - Adensamento
Mapa 9 - Zoneamento Urbano - Fragilidade Ambiental

(Os mapas encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal)

Dois Vizinhos, 19 de janeiro de 2007.

Pe. Lessir Canan Bortoli
Prefeito
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LEI Nº 607, DE 22/12/1993

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Este código contém as medidas de política administrativa a cargo do município em matéria de higiene, ordem pública e funcionamento,
relações entre o poder público local e os munícipes.

 Ao Prefeito e, em geral, aos servidores municipais, de acordo com as suas atribuições, incumbe zelar pela observância dos preceitos
deste código.

 Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas serão resolvidas pelo prefeito municipal, ouvidos os dirigentes dos órgãos da administração
da Prefeitura.

Capítulo II
DAS INFRAÇÕES E DAS PENAS

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
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 Constitui infração toda ação ou omissão contrária as disposições deste código ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados
pelo governo municipal no uso do seu poder de polícia.

 Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os encarregados
da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.

 Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as
penalidades;

1. Advertência ou notificação preliminar;
2. Multa;
3. Apreensão de produtos;
4. Inutilização de produtos;
5. Interdição ou proibição de atividades, observadas a legislação federal a respeito;
6. Cancelamento do alvará de licença do estabelecimento.

 A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e consistirá em multa, observados os limites máximos
estabelecidos neste código.

 A penalidade pecuniária será judicialmente executada se, imposta de forma regular e pelos meios hábeis, o infrator se recusar a satisfazê-
las no prazo legal.

§ 1º A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa.

§ 2º Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar
de concorrências, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título com a
administração municipal.

 As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo;

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º
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Parágrafo único. Na imposição da multa, e para graduá-la, ter-se-á em vista:

1. A maior ou menor gravidade da infração;
2. As suas circunstâncias atenuantes ou agravantes;
3. Os antecedentes do infrator, com relação as disposições deste código.

 Nas reincidências, as multas serão cominadas em dobro.

Parágrafo único. Reincidente é o que violar preceito deste código por cuja infração já tiver sido autuado e punido.

 As penalidades a que se refere este código não isentam o infrator da obrigação de reparar o dano resultante da infração, na forma do art.
15, do código civil.

Parágrafo único. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a houver determinado.

 Nos casos de apreensão, o objeto apreendido será recolhido ao depósito da Prefeitura; quando a isto se prestar a coisa ou quando, a
apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser depositado em mãos de terceiros, ou do próprio detentor, observadas as formalidades legais.

Parágrafo único. A devolução da coisa apreendida só se fará depois de pagas as multas que tiverem sido aplicadas e de indenizadas a Prefeitura
das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o transporte e o depósito.

 No caso de não ser reclamado e retirado dentro de trinta dias, o material apreendido será vendido em hasta pública pela prefeitura, sendo
aplicada a importância apurada na indenização das multas e despesas de que trata o artigo anterior e entregue qualquer saldo ao proprietário,
mediante requerimento devidamente instruído e processado.

Capítulo III
DAS NOTIFICAÇÕES PRELIMINARES

 Verificando-se a infração a lei ou regulamento municipal, e sempre que se constate não implicar em prejuízo emitente para a

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

3/42
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 607/1993 (http://leismunicipa.is/jburd) - 12/08/2020 17:51:46

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/jburd


comunidade, será expedido contra o infrator notificação preliminar, estabelecendo-se um prazo para que este regularize a situação.

§ 1º O prazo de regularização da situação não deve exceder de 30 (trinta) dias e será arbitrado pelo agente fiscal, no ato da notificação.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido, sem que o notificado tenha regularizado a situação apontada, lavrar-se-á o respectivo auto de infração.

 A notificação será feita em formulário destacável do talonário aprovado pela prefeitura. No talonário ficará cópia a carbono com o "ciente"
do notificado.

Parágrafo único. No caso do infrator ser analfabeto, fisicamente impossibilitado e/ou incapaz na forma da lei, ou ainda, se recusar a apor o
"ciente", o agente indicará o fato no documento de fiscalização, ficando assim justificada a falta de assinatura do infrator.

 Não são diretamente puníveis das penas definidas neste código:

1. Os incapazes na forma da lei;
2. Os que forem coagidos a cometer infração.

 Sempre que a infração praticada por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anterior, a pena recairá:

1. Sobre os pais, tutores ou pessoas cuja guarda estiver o louco ou o menor;
2. Sobre o curador ou pessoa sob cuja guarda estiver o louco;
3. Sobre aquele que ser causa a contravenção forçada.

Capítulo IV
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO

 Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a violação das disposições deste código, e de outra leis,
decretos e regulamentos do município.

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19
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 Dará motivo a lavratura de auto de infração qualquer violação das normas deste código que for levada ao conhecimento do Prefeito, ou
dos chefes de serviço, por qualquer servidor municipal ou qualquer pessoa que a presenciar, devendo a comunicação ser acompanhada de prova
ou devidamente testemunhada.

Parágrafo único. Recebendo tal comunicação, a autoridade competente ordenará, sempre que couber, a lavratura do auto de infração.

 Ressalvada a hipótese do parágrafo único do artigo 106, são autoridades para lavrar o auto de infração, os fiscais ou outros funcionários
para isso designados pelo Prefeito.

 E autoridade para confirmar os autos de infração e arbitrar multas o Prefeito ou seu substituto legal, este quando em exercício.

 Os autos de infração obedecerão a modelos especiais e conterão, obrigatoriamente:

1. O dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
2. O nome de quem o lavrou, relatando-se com toda clareza o fato constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuante ou de
agravante a ação;
3. O nome do infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;
4. A disposição infringida;
5. A assinatura de quem a lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver.

 Recusando-se o infrator a assinar o auto, ser tal recusa averbada no mesmo pela autoridade que o lavrar.

Capítulo V
DA REPRESENTAÇÃO

 Quando incompetente para notificar preliminarmente ou para autuar, o servidor municipal deve, e qualquer pessoa pode, representar
contra toda a ação ou omissão contraria ao disposto nesta lei ou de outras leis ou regulamentos de postura.

§ 1º A representação far-se-á por escrito. Deverá ser assinada e mencionada, em letra legível, o nome, a profissão e o endereço do seu autor e

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24
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será acompanhada de provas, ou indicará os elementos destas assim como os meios ou as circunstâncias em razão das quais se tornou
conhecida a infração.

§ 2º Recebida a representação, a autoridade competente providenciará imediatamente as diligências para verificar a veracidade dos fatos;
conforme couber, notificará preliminarmente o infrator, autua-lo-á ou arquivará a representação.

 O infrator terá o prazo de sete dias para apresentar defesa, devendo faze-la em requerimento dirigido ao Prefeito.

Parágrafo único. Não caberá defesa contra a notificação preliminar.

 Julgará improcedente ou não sendo a defesa apresentada no prazo previsto, será imposta a multa ao infrator, o qual será intimado a
recolhe-la dentro do prazo de cinco dias.

 É dever da Prefeitura Municipal zelar pela higiene pública em todo o território do município, de acordo com as disposições desta lei e as
normas estabelecidas pelo Estado e a União.

TÍTULO II
DA HIGIENE PÚBLICA

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

 A fiscalização sanitária abrangerá especialmente a higiene e limpeza das vias públicas, das habitações particulares e coletivas, da
alimentação, incluindo todos os estabelecimentos onde se fabriquem ou vendam bebidas e produtos alimentícios, e dos estábulos, cocheira e
pocilgas, e estabelecimento congêneres.

 Em cada inspeção em que for verificada irregularidade, apresentará o funcionário competente um relatório circunstanciado, sugerindo
medidas ou solicitando providências a bem da higiene pública.

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29
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Parágrafo único. A prefeitura tomará as providências cabíveis ao caso, quando o mesmo for de alçada do Governo Municipal, ou remeterá,
relatório as autoridades federais ou estaduais competentes, quando as providências necessárias forem de alçada dos mesmos.

Capítulo II
DA HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS

 O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos, será executado diretamente pela Prefeitura ou por concessão.

 Os moradores são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços à sua residência.

§ 1º A lavagem ou varredura do passeio e sarjeta deverá ser efetuada em hora conveniente de pouco trânsito.

§ 2º É absolutamente proibido, em qualquer caso, varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para os ralos dos logradouros públicos.

 É proibido fazer varredura do interior dos prédios dos terrenos e dos veículos para a via pública, e bem assim despejar ou atirar papéis,
anúncios, reclames ou quaisquer detritos sobre o leito de logradouros públicos.

 A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das
vias públicas, danificando ou obstruindo tais serviços.

 Para preservar de maneira geral a higiene pública fica terminantemente proibido:
1. Lavar roupas em chafarizes, fontes ou tanques situados nas vias públicas;
2. Consentir o escoamento de águas servidas das residências para a rua;
3. Conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam comprometer o passeio das vias públicas;
4. Queimar, mesmos nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em quantidade capaz de molestar a vizinhança;
5. Aterrar vias públicas, com lixo, materiais velho ou quaisquer detritos;
6. Conduzir para cidade, vilas ou povoações do município, doentes portadores de moléstias infecto-contagiosas, salvo com as necessárias
precauções de higiene e para fins de tratamento.

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35
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 É proibido, comprometer, por qualquer forma, a limpeza das águas destinadas ao consumo público ou particular.

 E expressamente proibida a instalação dentro do perímetro da cidade e povoações industriais que pela natureza dos produtos, pelas
matérias-primas utilizadas, pelos combustíveis empregados, ou por qualquer outro motivo possam prejudicar a saúde pública.

 Não é permitido, senão a distância de 800 metros das ruas e logradouros públicos, a instalação de estrumeiras, ou depósitos em grande
quantidade, de estrume animal não beneficiado.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa de GRAU 2.

Capítulo III
DA HIGIENE DAS HABITAÇÕES

 As residências urbanas ou suburbanas deverão ser caiadas e pintadas de três em três anos, no mínimo, salvo exigências especiais das
autoridades sanitárias.

 Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios, terrenos, passeios
e sarjetas;

§ 1º Não é permitido a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósito de lixo dentro dos limites da cidade, distritos
e povoados;

§ 2º Decorrido o prazo dado para que uma habitação ou terreno seja limpo, a prefeitura poderá mandar executar a limpeza, apresentando ao
proprietário ou responsável a respectiva conta, acrescida de 20% (vinte por cento) a título de administração.

 Não é permitido conservar água estagnada nos quintais ou pátios dos prédios situados na cidade, distritos, vilas e povoados.

Parágrafo único. As providências para o escoamento de água estagnada em propriedades particulares, competem ao respectivo proprietário ou
inquilino.

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41
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 O lixo das habitações será recolhido em vasilhas apropriadas, providas de tampas, ou sacos plásticos para ser removido pelo serviço de
limpeza pública;

§ 1º Não serão considerados como lixo os resíduos de fábricas e oficinas, os restos de materiais de construção, os entulhos provenientes de
demolições, as matérias excrementícias e restos de forragens das cocheiras e estábulos, as palhas e outros resíduos das casas comerciais, bem
como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares, os quais serão removidos a custa dos respectivos inquilinos ou proprietários.

§ 2º Para fazer a retirada de materiais ou entulhos provenientes de construções ou demolições de prédios ou residências, deverão ser utilizados
os instrumentos adequados, como canaletas e outros, que evitem a queda dos referidos materiais nas vias ou logradouros públicos.

 As casas e apartamentos e prédios de habitação coletiva deverão ser dotadas de instalação incineradora e coletora de lixo, esta
convenientemente disposta, perfeitamente vedada e dotada para limpeza e lavagem.

 A prefeitura poderá promover, mediante indenização das despesas, acrescidas de 10% (dez porcento) de taxa de administração, a
execução de calçadas, aterros ou drenagem, em propriedades privadas cujos responsáveis se omitirem de faze-los; poderá, declarar insalubre
toda construção que não reúna as condições de higiene indispensáveis, ordenando a sua interdição ou demolição.

 Nenhum prédio situado em via pública dotada de rede de água e esgotos poderá ser habitado sem que disponha dessas utilidades e seja
provido de instalações sanitárias, inexistindo a rede de esgotos é obrigatório o uso de fossa séptica e poço absorvente.

§ 1º Os prédios de habitação coletiva terão abastecimento de água, banheiras e privadas em número proporcional ao dos seus moradores.

§ 2º Não serão permitidas nos prédios da cidade, das vias e dos povoados, providos de abastecimento d`água, a abertura ou a manutenção de
cisternas.

 As chaminés de qualquer espécie de fogões de casas particulares, de restaurantes, pensões, hotéis e de estabelecimentos comerciais e
industriais de qualquer natureza, terão altura suficiente para que a fumaça, a fuligem, outros resíduos que possam expelir não incomodem os
vizinhos.

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46
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Parágrafo único. Em casos especiais, o critério da Prefeitura, as chaminés poderão ser substituídas por aparelhamentos eficientes, que produzam
idênticos efeitos.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta a multa correspondente ao valor de GRAU 3, calculada na data de sua efetiva
liquidação.

Capítulo IV
DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

 É proibida qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, solo, água, ar, causada por substância
sólida, líquida, gasosa ou em qualquer estado de matéria que direta ou indiretamente:

I - Criem ou possam criar condições nocivas ou ofensivas a saúde, a segurança e ao bem estar público;

II - Prejudiquem a fauna e a flora;

III - Disseminem resíduos como óleo, graxa e lixo;

IV - Prejudiquem a utilização dos recursos naturais para fins domésticos, agropecuários, de piscicultura, recreativos ou para outros objetivos
perseguidos pela comunidade.

§ 1º Inclui-se no conceito de meio ambiente a água superficial ou de subsolo, o solo de propriedade pública, privada ou de uso comum, a
atmosfera e a vegetação.

§ 2º O município poderá celebrar convênios com órgãos federais e estaduais para a execução de projetos ou atividades objetivando o controle da
poluição do meio-ambiente e dos planos estabelecidos para a sua proteção;

§ 3º As autoridades incumbidas da fiscalização ou inspeção, para fins de controle da poluição ambiental terão livre acesso a qualquer dia ou hora,
as instalações industriais, comerciais, agropecuárias e outras particulares ou públicas, capazes de causar danos ao meio-ambiente.

Art. 47

Art. 48
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Capítulo V
DA HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO

 A Prefeitura, em colaboração com as autoridades sanitárias, do Estado e da União, exercerá fiscalização sobre a produção, o comércio e
o consumo de gêneros alimentícios em geral.

Parágrafo único. Para os efeitos deste código, consideram-se gêneros alimentícios, todas as substâncias sólidas ou líquidas, destinadas a ser
ingeridas pelo homem, executados os medicamentos.

 Não será permitida a produção, exposição ou venda de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados, adulterados ou nocivos a saúde,
os quais, serão apreendidos pelo funcionário encarregado da fiscalização e removidos para local destinado a inutilização dos mesmos.

§ 1º A inutilização dos gêneros não eximirá a fábrica ou estabelecimento comercial do pagamento das multas e demais penalidades que possam
sofrer em virtude da infração.

§ 2º A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo, determinará a cassação da licença para o funcionamento da fábrica ou casa
comercial.

 Nas quitandas e casas congêneres, além das disposições gerais concernentes aos estabelecimentos de gêneros alimentícios, deverão
ser observadas as seguintes:

1. O estabelecimento terá para depósito de verduras que devam ser consumidas sem cocção, recipientes ou dispositivos de superfície
impermeável e a prova de moscas, poeiras e quaisquer contaminações;
2. As frutas expostas a venda serão colocadas sobre mesas ou estantes, rigorosamente limpas e afastadas um metro no mínimo das ombreiras
das portas externas;
3. As gaiolas para aves serão de fundo móvel, para facilitar a sua limpeza, que será feita diariamente.

Parágrafo único. É proibido utilizar-se, para outro qualquer fim, dos depósitos de hortaliças, legumes e frutas.

Art. 49

Art. 50

Art. 51
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 É proibido ter em depósito ou expostos a venda:

1. Aves doente;
2. Frutas não sazonadas;
3. Legumes, hortaliças, frutas ou ovos deteriorados.

 O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água potável, isenta de qualquer contaminação.

 Toda água que tenha de servir na manipulação ou preparo de gêneros alimentícios, desde que não provenha do abastecimento público,
deve ser comprovadamente pura.

 As fábricas de doces e de massas, as refinarias, padarias, confeitarias e os estabelecimentos congêneres deverão ter:

1. Piso e as paredes das salas de elaboração dos produtos, revestidos de ladrilhos, até a altura de dois metros de dez centímetros;
2. As salas de preparo dos produtos com as janelas e aberturas, teladas e a prova de moscas.

 Não é permitido oferecer ao consumo carne fresca de bovinos, suínos ou caprinos que não tenham sido abatidos em matadouros sujeitos
a fiscalização.

 Os vendedores ambulantes de alimentos preparados não poderão estacionar em locais em que seja fácil a contaminação dos produtos
expostos a venda.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao GRAU 2 calculada na data da sua efetiva
liquidação.

Capítulo VI
DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59
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 Os hotéis, restaurantes, bares, cafés, botequins e estabelecimentos congêneres, deverão observar o seguinte:

1. Lavagem de louça e talheres deverá fazer-se em água corrente, não sendo permitido sob qualquer hipótese a lavagem em baldes, tonéis ou
vasilhames;
2. A higienização da louça e talheres deverá ser feita com água fervente;
3. A louça e os talheres deverão ser guardado em armários, com portas e ventiladas, não podendo ficar expostos a poeiras e as moscas.

 Os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior, são obrigados a manter seus empregados ou garçons limpos, convenientemente
trajados, de preferencia uniformizados.

 Nos salões de barbeiros e cabeleireiras é obrigatório o uso de toalhas e golas individuais.

Parágrafo único. Os oficiais ou empregados usarão durante o trabalho, roupas apropriadas, rigorosamente limpas.

 Nos hospitais, casas de saúde e maternidades, além das disposições gerais deste código, que lhes forem aplicáveis, é obrigatório:

1. A existência de urna lavanderia a água quente com instalação completa de desinfecção;
2. A instalação de necrotério, de acordo com o artigo 63 deste código;
3. A existência de depósito apropriado para roupa fervida;
4. A instalação de uma cozinha com, no mínimo, três peças, destinadas respectivamente a depósito de gêneros, a preparo de comida e a
distribuição de comida e lavagens e esterilização, de louças e utensílios, devendo todas as peças ter os pisos e as paredes revestidas de ladrilho
até a altura mínima de dois metros e dez centímetros.

 A instalação dos necrotérios e capelas mortuárias, será feita em prédio isolado, distante no mínimo cinco metros das habitações vizinhas
e situados de maneira que o seu interior não seja devassado ou descortinado.

 Os açougues e peixarias deverão atender as seguintes condições específicas para a sua instalação e funcionamento:

1. Ser dotado de torneiras e pias apropriadas;
2. Ter balcões com tampo de material impermeável e lavável;

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Art. 64
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3. Ter câmaras frigoríficas ou refrigeradores com capacidade proporcional as suas necessidades.

 Não é permitido oferecer ao consumo carne fresca de bovinos, suínos e caprinos, que não sejam provenientes de matadouros
devidamente licenciados, regularmente inspecionadas, carimbadas e transportadas em veículos apropriados.

 Os responsáveis por açougues e peixarias são obrigados a observar as seguintes prescrições de higiene:

1. Manter o estabelecimento em perfeito estado de asseio e higiene;
2. Não manter da sala de corte objetos que lhe sejam estranhos.

 As cocheiras e estábulos existentes na cidade, vilas ou povoações do município, deverão, além da observância de outras disposições
deste código, que lhes forem aplicadas, obedecer ao seguinte:

1. Conservar a distância mínima de dois metros e meio entre a construção e a divisa de lote;
2. Possuir sarjetas de revestimento impermeável para águas residuais e sarjetas de contorno para águas da chuva;
3. Possuir depósito para estrume, a prova de insetos e com a capacidade para receber a produção de vinte e quatro horas, a qual deve ser
diariamente removida para zona rural;
4. Possuir depósito para forragens, isolado da parte destinada aos animais e devidamente vedado aos ratos;
5. Manter completa separação entre os possíveis compartimentos para empregados e a parte destinada aos animais;
6. Obedecer a um recuo de pelo menos vinte metros do alinhamento do logradouro;
7. Possuir muros divisórios com 2,50M de altura mínima, separando-o dos terrenos limítrofes.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao GRAU 1, calculada na data de sua efetiva
liquidação.

TÍTULO III
DA POLÍCIA DE COSTUMES, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

CAPÍTULO
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68
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 E expressamente proibido as casas de comércio ou aos ambulantes, a exposição ou venda de gravuras, revistas ou jornais pornográficos
ou obscenos.

 A reincidência na infração do artigo anterior, determinará a cassação da licença de funcionamento.

 Os proprietários de estacionamentos em que se vendam bebidas alcoólicas serão responsáveis pela manutenção da ordem dos mesmos.

Parágrafo único. As desordens, algazarra ou barulho verificado nos estabelecimentos, sujeitarão os proprietários a multa, podendo ser cassada a
licença para o funcionamento nas reincidências.

 É expressamente proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, evitáveis, tais como:

1. Os de motores de explosão desprovidos de silenciosos ou com estes em mau estado de funcionamento;
2. Os de buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou quaisquer outros aparelhos;
3. A propaganda realizada com alto-falantes, bombas, tambores, cornetas, etc., sem prévia autorização da Prefeitura;
4. Os produzidos por arma de fogo;
5. Os de morteiros, bombas e demais fogos ruidosos;
6. Os de apitos ou silvos de sereia de fábricas, cinemas ou estabelecimentos outros, por mais de trinta segundos ou depois de 22 horas;
7. Os batuques, congados e outros divertimentos congêneres, sem licença das autoridades;
7 - Os de batuques, congadas e outros divertimentos congêneres; (Redação dada pela Lei nº 644/1994)
8. Música excessivamente alta proveniente de lojas de discos e aparelhos musicais.
8 - Música excessivamente alta, produzidas por aparelhos ou executadas através de instrumentos musicais. (Redação dada pela Lei nº 644/1994)

Parágrafo único. Excetuam-se das proibições deste artigo:

1. Os tímpanos, sinetas ou sirenes dos veículos de assistência, corpo de bombeiros e polícia, quando em serviço;
2. Os apitos das rondas e guardas policiais.

 É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído, antes das 7 (sete) horas e depois das 20 (vinte) horas, nas

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73
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proximidades de hospitais, escolas, asilos e casas de residência.

 As instalações elétricas somente poderão funcionar quando tiverem dispositivos capazes de eliminar, ou pelo menos reduzir ao mínimo,
as correntes parasitas, diretas ou induzidas, as oscilações de alta frequência, chispas e ruídos prejudiciais a rádio recepção.

Parágrafo único. As máquinas e aparelhos que, a despeito da aplicação de dispositivos especiais, não apresentarem diminuição sensível das
perturbações, não poderão funcionar aos domingos e feriados, nem a partir das dezoito horas, nos dias úteis.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao GRAU 2, calculada na data de sua efetiva
liquidação, sem prejuízo da ação penal cabível .

Capítulo II
DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

 Divertimentos públicos para efeito deste código, são os que se realizarem nas via públicas, em recintos fechados, de livre acesso ao
público.

 Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença da Prefeitura.

Parágrafo único. O requerimento de licença para funcionamento de qualquer casa de diversão será instituído com a prova de terem sido satisfeitas
as exigências regulamentares referentes a construção e higiene do edifício e procedida vistoria policial.

 Em todas as casas de diversões públicas serão observadas as seguintes disposições, além das estabelecidas pelo código de obras:

1. Tanto as salas de entrada como as de espetáculo serão mantidas higienicamente limpas;
2. As portas e nos corredores para o exterior serão amplos e conserva-se-ão sempre livres de grades móveis ou quaisquer obstáculos ou objetos
que possam dificultar a retirada rápida do público em caso de emergência;
3. Todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição "saída" legível a distância e luminosa de forma suave, quando se apagarem as luzes
da sala; todas deverão abrir de dentro para fora.

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 78
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4. Os aparelhos destinados a renovação do ar deverão ser conservados e mantidos em perfeito funcionamento;
5. Haverá instalações sanitárias independentes para homens e mulheres;
6. Serão tomadas as precauções necessárias para evitar incêndio, sendo obrigatória a adoção de extintores de fogo em locais visíveis e de fácil
acesso;
7. Possuirão bebedouro automático de água filtrada e escarradeira hidráulica em perfeito estado de funcionamento;
8. Durante os espetáculos deverão as portas conservar-se abertas, vedadas apenas com reposteiros ou cortinas;
9. Deverão possuir material de pulverização de inseticidas;
10. O mobiliário será mantido em perfeito estado de conservação;

Parágrafo único. É proibido aos espectadores, sem distinção de sexo, assistir aos espetáculos de chapéu a cabeça ou fumar no local das funções.

 Nas casas de espetáculos de sessões consecutivas, que não tiverem exaustores suficientes, deve, entre a saída e a entrada dos
espectadores, decorrer lapso de tempo suficiente para o efeito da renovação do ar.

 Os programas anunciados serão executados integralmente, não poderão os espetáculos iniciar-se em hora diversa da marcada.

§ 1º Em caso de modificação do programa ou do horário, o empresário devolverá aos espectadores o preço integral da entrada.

§ 2º As disposições deste artigo aplicam-se inclusive as competições esportivas para as quais se exija o pagamento de entradas.

 Os bilhetes de entrada não poderão ser vendidos por preço superior ao anunciado e em número excedente a lotação do teatro, cinema,
circo ou sala de espetáculo.

 Não serão fornecidas licenças para a realização de jogos ou diversões ruidosas em locais compreendidos em área formada por um raio
de 100 (cem) metros de hospitais, casas de saúde ou maternidade.

 Para funcionamento de teatros, além das demais disposições aplicáveis deste código, deverão ser observadas as seguintes:

1. A parte destinadas ao público, será inteiramente separada da parte destinada aos artistas, não havendo entre as duas, mais que as
indispensáveis comunicações de serviço;

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Art. 82

Art. 83
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2. A parte destinada aos artistas deverá ter, quando possível, fácil e direta comunicação com as vias públicas, de maneira que assegure saída ou
entrada franca, sem dependência da parte destinada a permanência do público.

 Para funcionamento de cinemas serão observadas as seguintes disposições:

1. Só poderão funcionar em pavimentos térreos;
2. Os aparelhos de projeção ficarão em cabines de fácil saída, construídas de material incombustíveis;
3. No interior das cabines não poderá existir maior número de películas do que as necessárias para as sessões de cada dia, e ainda assim,
deverão elas, estar depositadas em recipiente especial, incombustível, hermeticamente fechado, que não seja aberto por mais tempo do que o
indispensável ao serviço.

 A armação de circo de pano, ou parques de diversões só poderá ser feita e permitida em certos locais, a juízo da Prefeitura.

§ 1º A autorização de funcionamento dos estabelecimentos de que trata este artigo, não poderá ser por prazo superior a três meses, podendo ser
renovada.

§ 2º Ao conceder a autorização, poderá a Prefeitura estabelecer as restrições que julgar convenientes, no sentido de assegurar a ordem e a
moralidade dos divertimentos e o sossego da vizinhança.

§ 3º A seu juízo, poderá a Prefeitura, deixar de renovar a autorização de um circo ou parque de diversões, ou obriga-los a novas restrições ao
conceder-lhes a renovação pedida.

§ 4º Os circos e parques de diversões, embora autorizados, só poderão ser franqueados ao público depois de vistorias em toda as suas
instalações pelas autoridades da Prefeitura.

 Para permitir armação de circo, em logradouros públicos, poderá a Prefeitura exigir, se o julgar conveniente, um depósito até o máximo de
50 Unidades Fiscais do Município como garantia de despesas com a eventual limpeza e recomposição do logradouro.

Parágrafo único. O depósito será restituído integralmente se não houver necessidade de limpeza especial ou reparos; em caso contrário, serão
deduzidos dos mesmos as despesas feitas com tal serviço.

Art. 84

Art. 85

Art. 86
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 Na localização de "dancings" ou de estabelecimento de diversões noturnas, a Prefeitura terá sempre em vista o sossego e decoro da
população.

 Os espetáculos, bailes ou festas de caráter público dependem, para realizar-se, de prévia licença da prefeitura.

Parágrafo único. Excetuam-se das disposições deste artigo as reuniões de qualquer natureza, sem convites ou entradas pagas, levadas a efeito
por clubes ou entidades de classe, em sua sede, ou as realizadas em residências particulares.

 É expressamente proibido, durante os festejos carnavalescos, apresentar-se com fantasias indecorosas, ou atirar água ou outra
substância que possa molestar os transeuntes.

Parágrafo único. Fora do período destinado aos festejos carnavalescos, a ninguém é permitido apresentar-se mascarado ou fantasiado nas vias
públicas, salvo com licença especial das autoridades.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao GRAU, independente de outras penalidades
previstas em lei.

 Na infração de qualquer artigo deste capitulo, será imposta a multa correspondente ao GRAU 5, independentemente de outras
penalidades previstas em Lei. (Redação dada pela Lei nº 735/1996)

Capítulo III
DOS LOCAIS DE CULTO

 As igrejas, os templos e as casas de culto são locais tidos e havidos por sagrados e, por isso, devem ser respeitados sendo proibido
pichar suas paredes e muros, ou neles pregar cartazes.

 Nas igrejas, templos ou casas de culto, ou locais franqueados ao público, as dependências deverão ser conservadas limpas, iluminadas e

Art. 87

Art. 88

Art. 89

Art. 90

Art. 90

Art. 91

Art. 92
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arejadas.

 As igrejas, templos e casas de culto não poderão conter maior número de assistentes, a qualquer de seus ofícios, do que a lotação
comportada por suas instalações.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor de 1 a 10 UFM, calculados na data de sua
liquidação.

Capítulo IV
DO TRÂNSITO PÚBLICO

 O trânsito, de acordo com as leis vigentes, é livre, e sua regulamentação tem por objetivo manter a ordem, a segurança e bem estar dos
transeuntes e da população em geral.

 É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e
caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais ou detalhes imperiosos o determinarem.

 Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito deverá ser colocada sinalização vermelha ou amarela, claramente visível de dia
e luminosa a noite.

 Compreende-se na proibição dos artigos anteriores, o depósito de qualquer material, inclusive de construção, nas vias públicas em geral.

§ 1º Tratando-se de materiais cuja descarga não possa ser feita diretamente no interior dos prédios, será tolerada a descarga e a permanência na
via pública, com o mínimo prejuízo ao trânsito, por tempo não superior a 12 (doze) horas.

§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior, os responsáveis pelos materiais depositados na via pública deverão advertir os veículos, a
distância conveniente, dos prejuízos causados ao livre trânsito.

 É expressamente proibido nas ruas da cidade, vilas e povoados:

Art. 93

Art. 94

Art. 95

Art. 96

Art. 97

Art. 98

Art. 99
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1. Conduzir animais ou veículos em disparada;
2. Conduzir animais bravos sem a necessária precaução;
3. Atirar a via pública ou logradouros públicos corpos ou detritos que possam incomodar os transeuntes.

 É expressamente proibido danificar ou retirar placas e sinais colocados, nas vias, estradas ou caminhos públicos, principalmente os de
advertência de perigo impedimento de trânsito.

Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá autuar os infratores, devendo o auto respectivo ser assinado por duas testemunhas e encaminhado à
Prefeitura para os fins de direito.

 Assiste a Prefeitura o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos a via pública.

 É proibido embaraçar o trânsito ou molestar os pedestres por meios como:

1. Conduzir pelos passeios volumes de grande porte;
2. Conduzir, pelos passeios, veículos de qualquer espécie;
3. Patinar, a não ser nos logradouros a isso destinados;
4. Amarrar animais em postes, árvores, grades ou portões;
5. Conduzir ou conservar animais sobre os passeios ou jardins.

Parágrafo único. excetuam-se ao disposto no item 3, deste artigo, carrinhos de crianças ou de paraplégicos, e, em ruas de pequeno movimento,
triciclos e bicicletas de uso infantil.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, quando não prevista pena no código nacional de trânsito, será imposta a multa
correspondente ao GRAU 1.

Capítulo V
DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS

Art. 100

Art. 101

Art. 102

Art. 103
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 É proibido a permanência de animais nas vias públicas.

 Os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos, serão recolhidos ao depósito da municipalidade.

 O animal recolhido em virtude do disposto neste capítulo, será retirado dentro do prazo mínimo de sete (07) dias, mediante pagamento
da multa e da taxa de manutenção respectiva.

Parágrafo único. Não sendo retirado o animal nesse prazo, deverá a Prefeitura efetuar a venda em hasta pública, precedida da necessária
publicação.

 É proibida a criação ou engorda de porcos no perímetro urbano da sede municipal, bem como nos loteamentos, vilas e sede de distrito.

Parágrafo único. Aos proprietários de cevas atualmente existentes na sede municipal, loteamentos, vilas e sede de distrito, fica marcado o prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação deste código, para a remoção dos animais.

 É igualmente proibida a criação, no perímetro urbano da sede da municipalidade de qualquer outra espécie de gado.

Parágrafo Único - Observadas as exigências sanitárias a que se refere o artigo 56 deste código, é permitida a manutenção de estábulos e
cocheiras, mediante a licença e fiscalização da Prefeitura. (Suprimido pela Lei nº 644/1994)

 Os cães que forem encontrados nas vias públicas da cidade e vilas, serão apreendidos e recolhidos ao depósito da Prefeitura.

Parágrafo único. Quando se tratar de animal de raça poderá a Prefeitura, a seu critério, agir de conformidade com o que estipula o parágrafo único
do artigo 106., deste código.

 Não será permitida a passagem ou estacionamento de tropas ou rebanhos na cidade, exceto em logradouros para isso designados.

 Ficam proibidos os espetáculos de feras e as exibições de cobras e quaisquer animais perigosos, sem as necessárias precauções para
garantir a segurança dos espectadores.

Art. 104

Art. 105

Art. 106

Art. 107

Art. 108

Art. 109

Art. 110

Art. 111
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 É expressamente proibido:

1. Criar abelhas nos locais de maior concentração urbana;
2. Criar galinhas nos porões e no interior das habitações;
3. Criar pombos nos forros das casas de residência, ou em número excessivo e que venha molestar ou prejudicar a terceiros.

 É expressamente proibido qualquer ato de crueldade contra os animais tais como:

1. Carregar animais com peso superior a 150 quilos;
2. Transportar, nos veículos de tração animal, carga ou passageiros de peso superior as suas forças;
3. Montar animais que tenham a carga permitida;
4. Fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleijados, enfraquecidos ou extremamente magros;
5. Obrigar qualquer animal a trabalhar mais de 8 (oito) horas contínuas sem descansos e mais de 6 (seis) horas, sem água e alimentos
apropriado;
6. Martirizar animais para deles alcançar esforços excessivos;
7. Castigar de qualquer modo animal caído, com ou sem veículo, fazendo-o levantar a custa de castigo e sofrimento;
8. Castigar com rancor e excesso qualquer animal;
9. Conduzir animais com a cabeça para baixo, suspensos pelos pés ou asas, ou qualquer posição anormal que lhes possa ocasionar sofrimento;
10. Transportar animais amarrados a traseira de veículos ou, atados um ao outro pela cauda;
11. Abandonar, em qualquer ponto, animais doentes, extenuados, enfraquecidos ou feridos;
12. Amontoar animais diferentes, em depósitos insuficientes ou sem água, ar, luz a alimentos;
13. Usar de instrumentos diferentes do chicote leve, para estímulo e correção de animais;
14. Usar arreios sobre partes feridas, contusões ou chagas do animal;
15. Empregar arreios que possam constranger, ferir ou magoar o animal;
16. Praticar todo e qualquer ato, mesmo não especificado neste código que, acarretar violência e sofrimento para o animal;

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao GRAU 2.

Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá autuar os infratores, devendo o auto respectivo, que será assinado por duas testemunhas, ser enviado

Art. 112

Art. 113

Art. 114
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a prefeitura para os fins de direito.

Capítulo VI
DA EXTINÇÃO DE INSETOS NOCIVOS

 Todo proprietários de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do município, é obrigado a extinguir os formigueiros existentes dentro
da sua propriedade.

 Verificada, pelos fiscais da Prefeitura, a existência de formigueiros será feita intimação ao proprietário do terreno onde os mesmos
estiverem localizados, marcando-se o prazo de 10 (dez) dias para se proceder o seu extermínio.

 Se, no prazo fixado, não for extinto o formigueiro, a Prefeitura incumbir-se-á de fazê-lo, cobrando do proprietário as despesas que
efetuar, acrescidas de 20%, pelo trabalho de administração, além da multa correspondente ao GRAU 1.

Capítulo VII
DO EMPACHAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS

 Nenhuma obra, inclusive demolição, quando feita no alinhamento das vias públicas, poderá dispensar tapume provisório, que deverá
ocupar uma faixa de largura, no máximo, igual a 2/3 (dois terços), do passeio.

§ 1º Quando os tapumes forem construídos em esquinas, as placas de nomenclaturas dos logradouros serão neles afixados de forma bem visível.

§ 2º Dispensa-se o tapume quando se tratar de:

1. Construção ou reparo de muro ou grades com altura não superior a dois metros;
2. Pinturas ou pequenos reparos;

 Os andaimes deverão satisfazer as seguintes condições:

Art. 115

Art. 116

Art. 117

Art. 118

Art. 119
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1. Apresentarem perfeitas condições de segurança;
2. Terem a largura, até o máximo de 2/3 do passeio;
3. Não causarem dano as árvores, aparelhos de iluminação, redes telefônicas e de distribuição de energia elétrica;

Parágrafo único. O andaime deverá ser retirado quando ocorrer a paralisação da obra por mais de 60 (sessenta) dias.

 Poderão ser armados coretos ou palanques provisórios nos logradouros públicos, para comício políticos, festividades religiosas, cívicas
ou de caráter popular, desde que sejam observadas as condições seguintes:

1. Serem aprovados pela Prefeitura, quanto a sua localização;
2. Não perturbarem o trânsito público;
3. Não prejudicarem o calçamento nem o escoamento das águas pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelas festividades os estragos por
acaso verificados;
4. Serem removidos no prazo máximo de 24 horas do encerramento dos festejos.

 Uma vez findo o prazo estabelecido no item 4, do artigo anterior, a Prefeitura dará ao mesmo o destino que entender.

Parágrafo único. Nenhum material poderá permanecer no logradouros públicos, exceto nos casos previstos no parágrafo primeiro do artigo, 98,
deste código.

 O ajardinamento e a arborização das praças e vias públicas serão atribuições exclusivas da Prefeitura.

Parágrafo único. Nos logradouros abertos por particulares com licença da Prefeitura, é facultado aos interessados promover e custear a
respectiva arborização.

 É proibido podar, cortar, derrubar ou sacrificar as árvores da Prefeitura.

 Nas árvores dos logradouros públicos não será permitido a colocação de cartazes e anúncios, nem a fixação de cabos ou fios, sem a
autorização da Prefeitura.

Art. 120

Art. 121

Art. 122

Art. 123

Art. 124
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 Os postes telegráficos, de iluminação e força, as caixas postais, os avisadores de incêndio, de polícia e as balanças para pesagem de
veículos, só poderão ser colocados nos logradouros públicos mediante autorização da Prefeitura, que indicará as posições convenientes e as
condições da respectiva instalação.

 As colunas e suportes de anúncios, as caixas de papéis usados, os bancos ou os abrigos de logradouros públicos somente poderão ser
instalados mediante licença prévia da Prefeitura.

 As bancas para a venda de jornais e revistas poderão ser permitidas, nos logradouros públicos, desde que satisfaçam as seguintes
condições:

1. Terem sua localização aprovada pela Prefeitura;
2. Apresentarem bom aspecto quando a sua construção, e nos modelos aprovados pela Prefeitura;
3. Não perturbem o trânsito público;
4. Serem de fácil remoção, de preferência desmontáveis;

 Os estabelecimentos comerciais poderão ocupar, com mesas e cadeiras, parte do passeio correspondente a testada do edifício, desde
que fique livre para o trânsito público, uma faixa do passeio de largura mínima de um metro e cinqüenta centímetros.

 Os relógios, estátuas, fontes e quaisquer monumentos somente poderão ser colocados nos logradouros públicos se comprovado o seu
valor artístico e cívico, e a juízo da Prefeitura.

§ 1º Dependerá, ainda, de aprovação, o local escolhido para sua fixação.

§ 2º No caso de paralisação ou mau funcionamento de relógio instalado em logradouro público, seu mostrador deverá permanecer coberto.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao GRAU 2.

Capítulo VIII
DOS INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS

Art. 125
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26/42
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 607/1993 (http://leismunicipa.is/jburd) - 12/08/2020 17:51:46

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/jburd


 No interesse público a Prefeitura fiscalizará a fabricação, o comércio, o transporte e o emprego de inflamáveis e explosivos.

 São considerados inflamáveis:

1. O fósforo e os materiais fosforados;
2. A gasolina e demais derivados de petróleo;
3. Os éteres, álcoois, a aguardente e os óleos em geral;
4. Os carburetos, o alcatrão e as matérias determinadas líquidas;
5. Toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade seja acima de cento e trinta e cinco graus centígrados (135)g.

 Consideram-se explosivos:

1. Os fogos de artifícios;
2. A nitroglicerina e seus compostos e derivados;
3. A pólvora, e o algodão-pólvora;
4. As espoletas e os estopins;
5. Os fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres;
6. Os cartuchos de guerra, caça e minas;

 É absolutamente proibido:

1. Fabricar explosivos sem licença especial e em local não determinado pela Prefeitura;
2. Manter depósito de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender as exigências legais, quanto a construção e segurança;
3. Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, inflamáveis ou explosivos.

§ 1º Aos varejistas é permitido conservar, em cômodos apropriados em armazéns ou lojas a quantidade fixada pela Prefeitura, na respectiva
licença, em seus armazéns ou lojas a quantidade fixada pela Prefeitura, na respectiva licença, de material inflamável ou explosivo que não
ultrapassar a venda provável de vinte dias.

Art. 131

Art. 132

Art. 133

Art. 134
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§ 2º Os fogueteiros e exploradores de pedreiras poderão manter depósito de explosivos correspondentes ao consumo de 30 dias, desde que os
depósitos estejam localizados a uma distância mínima de 250 (duzentos e cinquenta) metros da habitação mais próxima e a 150 (cento e
cinquenta) metros das ruas ou estradas, se as distâncias a que se refere este parágrafo forem superiores a 500 (quinhentos) metros, é permitido
o depósito de maior quantidade de explosivos.

 Os depósitos de explosivos e inflamáveis só serão construídos em locais especialmente designados na zona rural e com licença especial
da Prefeitura.

§ 1º Os depósitos serão dotados de instalação para combate ao fogo e de extintores de incêndio portáteis, em quantidade e disposição
convenientes.

§ 2º Todas as dependências, anexos dos depósitos de explosivos: ou inflamáveis, serão construídos de material incombustível, admitindo-se o
emprego de outro material apenas nos caibros, ripas e esquadrias.

 Não será permitido o transporte de explosivos ou inflamáveis sem as precauções devidas.

§ 1º Não poderão ser transportados simultaneamente, no mesmo veículo, explosivos e inflamáveis;

§ 2º Os veículos que transportarem explosivos ou inflamáveis, não poderão conduzir outras pessoas além do motorista e dos ajudantes.

 É expressamente proibido:

1. Queimar fogos de artifício, bombas, busca-pés, morteiros e outros, fogos perigosos, nos logradouros públicos ou em janelas e portas que
deitarem para os mesmos logradouros;
2. Soltar, balões em toda a extensão do município;
3. Fazer fogueiras, nos logradouros públicos, sem prévia autorização da Prefeitura;
4. Utilizar, sem justo motivo, armas de fogo dentro do perímetro urbano do município;
5. Fazer fogos ou armadilhas com armas de fogo, sem colocação de sinal visível para advertência aos passantes ou transeuntes.

Art. 135

Art. 136

Art. 137
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§ 1º A proibição de que tratam os itens 1 e 3, poderá ser suspensa mediante licença da Prefeitura, em dias de regozijo público ou festividades
religiosas de caráter tradicional.

§ 2º Os casos previstos no parágrafo primeiro, serão regulamentados pela Prefeitura, que poderá inclusive estabelecer, para caso, as exigências
que julgar necessárias ao interesse da segurança pública.

 A instalação de postos de abastecimentos de veículos, bombas de gasolina e depósitos de outros inflamáveis, fica sujeita a licença
especial da Prefeitura.

§ 1º A Prefeitura poderá negar a licença se reconhecer que a instalação do depósito ou da bomba irá prejudicar, de algum modo, a segurança
pública.

§ 2º A Prefeitura poderá estabelecer, para cada caso, as exigências que julgar necessárias ao interesse da segurança.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta a multa correspondente ao GRAU 5, além da responsabilidade civil ou criminal
do infrator, se for o caso.

Capítulo IX
DAS QUEIMADAS E DOS CORTES DE ÁRVORES E PASTAGENS

 A Prefeitura colabora com o estado e a união para evitar a devastação das florestas e estimular a plantação de árvores.

 Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão, nas queimadas as medidas preventiva necessárias.

 A ninguém é permitido atear fogo em roçados, palhadas ou matos que limitem com terras de outrem, sem tomar as seguintes
precauções:

1. Preparar aceiros de no mínimo sete metros de largura;
2. Mandar aviso aos confinantes, com antecedência mínima de 12 horas, marcando dia, hora e lugar para lançamento do fogo.

Art. 138

Art. 139

Art. 140

Art. 141

Art. 142
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 A ninguém é permitido atear fogo em matas, capoeiras, lavouras ou campos alheios.

Parágrafo único. Salvo acordo entre os interessados, é proibido queimar campos de criação em comum.

 A derrubada de mata dependerá de licença do órgão federal competente e da Prefeitura.

 É expressamente proibido o corte ou danificação de árvores ou arbustos nos logradouros, jardins e parques públicos.

 Fica proibida a formação de pastagens na zona urbana do município.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta a multa correspondente ao GRAU 5, calculada na data da efetiva liquidação.

Capítulo X
DA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, CASCALHEIRAS, OLARIAS, E DEPÓSITO DE AREIA E SAIBRO

 A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areias e de saibro depende da licença da Prefeitura, que a concederá,
observados os preceitos deste código.

 A licença será processada mediante apresentação de requerimento assinado pelo proprietário do solo ou pelo exploradores e instruído
de acordo com este código.

§ 1º Do requerimento deverão constar as seguintes indicações:

a) Nome e residência do proprietário;
b) Nome e residência do explorador, se este for simplesmente o explorador e não o proprietário;
c) Localização precisa da entrada do terreno;
d) Declaração do processo de exploração e da qualidade do explosivo a ser empregado, se for o caso.

Art. 143

Art. 144

Art. 145

Art. 146

Art. 147

Art. 148

Art. 149
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§ 2º O requerimento de licença deverá ser instruído com os seguintes documentos:

a) Prova de propriedade do terreno;
b) Autorização para a exploração passada pelo proprietário em cartório no caso de não ser ele o explorador;
c) Planta da situação, com indicação do relevo do solo por meio de curvas de nível, contendo a delimitação exata da área a ser explorada com a
localização das respectivas instalações e indicando as construções, logradouros, os mananciais e cursos d`água situados em toda a faixa de
largura de 100 metros, em torno da área a ser explorada;
d) Perfis do terreno em três vias;

§ 3º No caso de se tratar de exploração de pequeno porte, poderão ser dispensados, a critério da Prefeitura, os documentos indicados nas alíneas
c e d do parágrafo anterior.

 As licenças para exploração serão sempre por prazo fixo.

Parágrafo único. Será interditada a pedreira, ou parte da pedreira embora licenciada e explorada de acordo com este código, desde que
posteriormente se verifique que a sua exploração acarreta perigo ou dano a vida ou a propriedade.

 Ao conceder as licenças, a Prefeitura poderá fazer as restrições que julgar convenientes.

 Os pedidos de prorrogado de licença para a continuação da exploração serão feitas por, meio de requerimento instruídos com o
documento de licença anteriormente concedida.

 O desmonte de pedreiras pode ser feito a frio ou a fogo.

 Não poderá ser permitida a exploração de pedreiras na zona urbana.

 A exploração de pedreiras a fogo fica sujeita as seguintes condições:

1. Declaração expressa da qualidade de explosivo a empregar;
2. Intervalo mínimo de trinta minutos entre cada série de explosões;

Art. 150

Art. 151
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Art. 155
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3. Içamento, antes da explosão, de uma bandeira a altura conveniente para ser vista a distância;
4. Toque por três vezes, com intervalo de dois minutos, de uma sirene e o aviso em brado prolongado, dando sinal de fogo.

 A instalação de olarias nas zonas urbanas e suburbanas do município deve obedecer as seguintes prescrições:

1. As chaminés serão construídas de modo a não incomodar os moradores vizinhos pela fumaça ou emanações nocivas;
2. Quando as escavações facilitarem a formação de depósito de água, será o explorador obrigado a fazer o devido escoamento ou a aterrar as
cavidades a medida que forem sendo abandonadas os locais de onde se retirou o barro.

 A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, determinar a execução de obras no recinto da exploração de pedreiras ou cascalheiras, com o
intuito de proteger propriedades particulares ou públicas, ou evitar a obstrução das galerias de águas.

 É proibido a extração de areia em todos os cursos de água do município:

1. A jusante do local em que recebem contribuições de esgotos;
2. Quando modifiquem o leito ou as margens dos mesmos;
3. Quando possibilitem a formação de locais ou causem por qualquer forma a estagnação das águas;
4. Quando de algum modo possam oferecer perigo a pontes, muralhas ou qualquer obra construída nas margens ou sobre os leitos dos rios.

 Na Infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta a multa correspondente ao GRAU 5, calculada a época de sua efetiva
liquidação, além da responsabilidade civil ou criminal que couber.

Capítulo XI
DOS MUROS, CERCAS E PASSEIOS

 Os proprietários de terrenos são obrigados a murá-los, cercá-los dentro dos prazos fixados pela Prefeitura.

 Os proprietários ou arrendatários de propriedades ou terrenos com construção ou não, com frente para ruas ou logradouros públicos
pavimentados, serão obrigados a executar muro e passeio em toda a extensão da testada e fechando no alinhamento existente ou projetado.

Art. 156

Art. 157

Art. 158

Art. 159

Art. 160

Art. 161
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1. As exigências do presente artigo são extensivas aos lotes situados em ruas ou logradouros públicos dotados de guias ou sarjetas;
2. Compete ao proprietário do imóvel a construção dos muros e passeios bem como do gramado dos passeios ajardinados;
3. A juízo do departamento competente, poderão ser dispensados muros em terrenos edificados e ajardinados, desde que os limites divisórios
fiquem marcados com meio-fios, cordões cimentados ou processos semelhantes.
4. Os muros com frente para ruas ou logradouros públicos poderão ser substituídos por grades de ferro ou madeira, desde que atendam aos
demais artigos e parágrafos deste artigo.

 Os muros no perímetro urbano, quando não constituírem fechos de lotes não edificados, terão a altura mínima de 1,80 m (um metro e
oitenta centímetros) e máximo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), devendo ainda serem rebocados e caiados.

 Ficará a cargo da Prefeitura a reconstrução ou conserto de muros ou passeios, quando efetuados por alterações, nivelamento ou
modificação do alinhamento das guias ou vias.

 A Prefeitura deverá exigir dos proprietários de lotes, edificados ou não, a construção de sarjetas ou drenos para desvio de águas pluviais
ou de infiltrações que causem prejuízos ou danos ao logradouro público ou aos proprietários vizinhos.

 Ao serem intimados pela Prefeitura a executar obras exigidas neste código, os proprietários que não atenderem a intimação ficarão
sujeitos à multa de GRAU 2, mais o valor do custo acrescido de 10% (dez por cento) de administração dos serviços executados pela Prefeitura.

 Serão comuns os muros e cercas divisórias entre propriedades urbanas e rurais, devendo os proprietários dos imóveis confinantes
concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção, na forma do artigo 588 do código civil.

Parágrafo único. Correrão por conta exclusiva dos proprietários ou possuidores a construção das cercas para conter aves domésticas, cabritos,
carneiros, porcos e outros animais que exijam cercas especiais.

 Os terrenos da zona urbana serão fechados com muros rebocados e caiados ou com grade de ferro ou madeira assentes sobre
alvenaria, devendo em qualquer caso ter uma altura mínima de um metro e cinquenta centímetros.

Parágrafo único. Com exceção das avenidas, dentro da zona urbana, a Prefeitura poderá conceder autorização para que os terrenos sejam

Art. 162

Art. 163

Art. 164

Art. 165

Art. 166

Art. 167

33/42
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 607/1993 (http://leismunicipa.is/jburd) - 12/08/2020 17:51:46

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/jburd


fechados com cercas de madeira, que deverá ter no mínimo um metro e trinta centímetros de altura.

 Os terrenos rurais, salvo acordo expresso entre os proprietários serão fechados com:

1. Cercas de arame farpado com três fios no mínimo, e um metro e quarenta centímetros de altura;
2. Cercas vivas, de espécies vegetais adequadas e resistentes;
3. Telas de fios metálicos com altura mínima de um metro e cinqüenta centímetros.

 Será aplicada a multa correspondente ao GRAU 2 a todo aquele que:

1. Fizer cercas ou muros em desacordo com as normas fixadas neste capítulo;
2. Danificar, por qualquer meio, cercas existentes, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que ao caso couber.

Capítulo XII
DOS ANÚNCIOS E CARTAZES

 Exploração dos meios de publicidade nas vias e logradouros públicos bem como nos lugares de acesso comum, depende de licença da
Prefeitura, sujeitando o interessado ao pagamento da taxa respectiva.

§ 1º Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo; quadros painéis, emblemas, placas, avisos, anúncios e mostruários, luminosos ou não, feitos por
qualquer modo, processo ou engenho, suspensos, distribuídos, afixados ou pintados em paredes, muros, tapumes, veículos ou calçadas.

§ 2º Incluem-se ainda na obrigatoriedade deste artigo os anúncios que, embora apostos em terrenos próprios de domínio privado, forem visíveis
dos lugares públicos.

§ 3º Pinturas feitas em muros ou paredes sem autorização da Prefeitura, deverão ser apagadas pelo responsável, caso não o faça, a Prefeitura,
poderá faze-las, apresentando ao responsável os respectivos custos, acrescidos de 20% (vinte porcento) de administração dos serviços, além da
multa.

Art. 168

Art. 169

Art. 170

Art. 171
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 Não será permitido a colocação de anúncios ou cartazes quando:

1. Pela natureza provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito público;
2. De alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas naturais, monumentos típicos, históricos e tradicionais;
3. Sejam ofensivos a moral ou contenham dizeres desfavoráveis a indivíduos, crenças e instituições;
4. Obstruam, interceptem ou reduzam o vão das portas e janelas e respectivas bandeiras;
5. Contenham incorreção de linguagem;
6. Façam uso de palavras em línguas estrangeiras, salvo aquelas que, por insuficiência de nosso léxico, a ele, se hajam incorporados;
7. Pelo seu número ou má distribuição, prejudiquem o aspecto das fachadas.

 Os pedidos de licença para a publicidade ou propaganda por meio de cartazes ou anúncios deverão mencionar:

1. A indicação dos locais em que serão colocados ou distribuídos os cartazes ou anúncios;
2. A natureza do material de confecção;
3. As dimensões;
4. As inscrições e o texto;
5. As cores empregadas.

 Tratando-se de anúncios luminosos, os pedidos deverão ainda indicar o sistema de iluminação a ser adotado.

Parágrafo único. Os anúncios luminosos serão colocados a uma altura mínima de 2,50 metros do passeio.

 Os panfletos ou anúncios destinados a serem lançados ou distribuídos nas vias públicas ou logradouros, não poderão ter dimensões
menores de dez centímetros (0,10 m) por quinze centímetros (0,15 m), nem maiores de trinta centímetros (0,30 m) por quarenta e cinco
centímetros (0,45 m).

 Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, renovadas ou consertados, sempre que tais providências sejam
necessárias para o seu bom aspecto e segurança.

 Os anúncios encontrados sem que os responsáveis tenham satisfeito as formalidades deste capítulo poderão ser apreendidos e retirados
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pela Prefeitura, até a satisfação daquelas formalidades, além do pagamento da multa prevista nesta lei.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta a multa correspondente ao valor de GRAU 2, calculada na data da efetiva
liquidação.

TÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Capítulo I
DO LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAS COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

 Nenhum estabelecimento comercial, industrial, ou prestador de serviços poderá funcionar no município, sem prévia licença, da Prefeitura,
concedida a requerimento dos interessados e mediante o pagamento dos tributos devidos.

Parágrafo único. O requerimento deverá especificar com clareza:

1. O nome do comércio, da industria, ou tipo de serviço a ser prestado.
2. O local em que o requerente pretendente exercer sua atividade, nome da rua, vila ou loteamento e número do prédio.

 Não será concedida licença dentro do perímetro urbano aos estabelecimentos industriais que se enquadram dentro das proibições do
artigo 35, deste código.

 A licença para o funcionamento de açougues, padarias, confeitarias, leiterias, cafés, bares, restaurantes hotéis, pensões e outros
estabelecimentos congêneres, será sempre precedida de exame do local e de aprovação da autorização sanitária competente.

 Para efeito de fiscalização o proprietário do estabelecimento licenciado colocará o alvará de localização em lugar visível, devidamente
protegido e guardado em quadro que evite de sujar-se, e o exibirá à autoridade competente sempre que esta o exigir.

 Para mudanças de local do estabelecimentos comercial ou industrial deverá ser solicitada a necessária permissão a Prefeitura, que
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verificará ser o novo local satisfatório as condições exigidas.

 A licença de localização poderá ser cassada:

1. Quando se tratar de negócio diferente do requerimento.
2. Como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou do sossego e segurança pública;
3. Se o licenciado se negar a exibir o alvará de localização a autoridade competente, quando solicitado, a fazê-lo;
4. Por solicitação de autoridades competentes, provados os motivos que fundamentarem a solicitação.

§ 1º Cassada a licença, o estabelecimento será imediatamente fechado.

§ 2º Poderá ser igualmente fechado todo o estabelecimento que exercer atividades sem a necessária licença expedida em conformidade com o
que preceitua este capítulo.

Capítulo II
DO COMERCIO AMBULANTE

 O exercício do comércio ambulante dependerá sempre de licença especial, que será concedida de conformidade com as prescrições da
legislação fiscal do município do que preceitua este código.

 Da licença concedida deverão constar os seguintes elementos essenciais, além de outros que forem estabelecidos:

1. Número de inscrição;
2. Residência do comerciante ou responsável;
3. Nome, razão social, ou denominação sob cuja responsabilidade funciona o comércio ambulante.

Parágrafo único. O vendedor ambulante não licenciado para o exercício ou período em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito a
apreensão da mercadoria encontrada em seu poder.

Art. 183
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 É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa:

1. Estacionar nas vias públicas e outros logradouros, fora dos locais previamente determinados pela Prefeitura;
2. Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros;
3. Transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes grandes.

 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será imposta a multa correspondente ao GRAU 5, além das penalidades fiscais cabíveis.

Capítulo II
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 A abertura e o fechamento dos estabelecimentos industriais e comerciais no município obedecerão as normas deste capítulo,
observados os preceitos da legislação federal que regula o contrato de duração e as condições do trabalho:
1. Para indústria de modo geral:
a) Abertura e fechamento entre 6 e 18 horas nos dias úteis;
b) Nos domingos e feriados nacionais os estabelecimentos permanecerão fechados, bem como nos feriados locais, quando decretados pela
autoridade competente.
2. Será permitido o trabalho em horários especiais, independentemente de prévia licença, inclusive aos domingos, feriados nacionais ou locais,
aos estabelecimentos que se dediquem as atividades de impressão de jornais, laticínios, frio industrial, purificação e distribuição de água,
produção e distribuição de energia elétrica, serviços telefônicos, produção e distribuição de gás, serviços de esgotos, serviço de transporte
coletivo, despacho de transportes de produtos perecíveis, hospitais, casas de saúde e postos de serviço médico, hotéis, motéis e pensões,
agências funerárias, farmácias e drogarias, padarias, restaurantes, bares, cafés, confeitarias, bilhares, diversões noturnas, cargas e descarga de
mercadorias destinadas a exportação e importação, ou ainda outras atividades que, a juízo da autoridade federal sejam estendidas tais
prerrogativas, e o comércio varejista em geral.
3. Para o comércio de modo geral é instituído o horário mínimo de funcionamento, das 9 horas às 17 horas nos dias úteis, e das 9 às 12 horas
aos sábados.

 A abertura e o fechamento dos estabelecimentos industriais e comerciais no município obedecerão as normas deste capítulo,
observados os preceitos da legislação federal que regula o contrato de duração e as condições do trabalho:
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§ 1º Os estabelecimentos comerciais, inclusive escritórios comerciais ou de prestação de serviços, as seções de vendas a varejo e atacado dos
estabelecimentos industriais, os depósitos e os demais estabelecimentos que tenham fins comerciais, funcionarão, para atendimento ao público,
das segundas-feiras aos sábados, dentro do período das 06h00 (seis horas) às 20h00 (vinte horas), permanecendo fechados nos feriados
nacionais e municipais estabelecidos em leis próprias e em caso de decretação de ponto facultativo, poderão optar se funcionam ou não.

§ 2º Os horários especiais de funcionamento, por ocasião de datas festivas, serão definidos pelo Poder Executivo, mediante Decreto, podendo
buscar a concordância das entidades representativas das categorias empresariais e dos empregados.

§ 3º Será permitido o trabalho em horários especiais, independentemente de prévia licença, inclusive aos domingos, feriados nacionais ou locais,
aos estabelecimentos que se dediquem às atividades de impressão de jornais, laticínios, frio industrial, purificação e distribuição de água,
produção e distribuição de energia elétrica, serviços telefônicos, produção e distribuição de gás, serviços de esgotos, serviço de transporte
coletivo, despacho de transportes de produtos perecíveis, hospitais, casas de saúde e postos de serviço médico, hotéis, motéis e pensões,
agências funerárias, farmácias e drogarias, padarias, confeitarias, cargas e descargas de mercadorias destinadas à exportação e importação, ou
ainda outras atividades que, a juízo da autoridade federal sejam estendidas tais prerrogativas e mercearias que utilizam somente mão-de-obra
familiar.

§ 4º Para os estabelecimentos industriais de modo geral, o horário é livre.

§ 5º Para o funcionamento dos estabelecimentos de mais de um ramo de comércio será observado o horário determinado para a espécie principal
tendo em vista o estoque e a receita principal do estabelecimento.

§ 6º Nos feriados nacionais e municipais estabelecidos pelas respectivas leis, não haverá expediente. (Redação dada pela Lei nº 1300/2006)

 Estarão sujeitos aos horários fixados pelo governo federal, os postos de abastecimento (gasolina, álcool, óleo diesel), os bancos, as
caixas econômicas e as casas de poupança.

Parágrafo único. Quando fechadas, as farmácias, deverão afixar, a porta uma placa com a indicação dos estabelecimentos análogos que
estiverem de plantão.

Art. 189

Art. 190
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 As infrações resultantes do não cumprimento das disposições deste capítulo, serão punidos com multa correspondente ao GRAU 2,
calculada na data de sua efetiva liquidação.

Capítulo IV
DA AFERIÇÃO DE PESOS E MEDIDAS

 As transações comerciais em que intervenham medidas, ou que façam referências a resultados de medidas de qualquer natureza,
deverão submeter a aferição os aparelhos ou instrumentos de medir, obedecendo as normas estabelecidas pelo instituto de metrologia,
normalização e qualidade industrial (INMENTRO), do ministério da indústria e comércio.

Capítulo V

SEÇÃO ÚNICA

 Este código entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua aprovação e competente publicação, revogando as disposições em contrário.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 O Município poderá celebrar convênios com Órgãos federais e estaduais para a execução de projetos ou atividades que objetivem o
controle da poluição do meio-ambiente e dos planos estabelecidos para a sua proteção;

 As autoridades incumbidas da fiscalização ou Inspeção, para fins de controle da poluição ambiental terão livre acesso a qualquer dia ou
hora, as instalações industriais, comerciais, agropecuárias e outras particulares ou públicas, capazes de causar danos ao meio-ambiente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de um mil novecentos e noventa e três.

OLIVINDO ANTONIO CASSOL

Art. 190

Art. 191

Art. 192

Art. 193

Art. 194
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Prefeito Municipal

JOSE LUIZ SARI
Diretor Financeiro

CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS
TABELA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES

  ____________________
| GRAU |FRAÇÃO DA UFM|
|======|=============|
|     1|          0,5|
|------|-------------|
|     2|          1,0|
|------|-------------|
|     3|          1,5|
|------|-------------|
|     4|          2,0|
|------|-------------|
|     5|          2,0|
|______|_____________|

CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS
TABELA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES

  __________________
|GRAU|FRAÇÃO DA UFM|
|====|=============|
|   1|          0,5|
|----|-------------|
|   2|          1,0|
|----|-------------|
|   3|          1,5|
|----|-------------|
|   4|          2,0|
|----|-------------|
|   5|          2,5|
|____|_____________| (Redação dada pela Lei nº 735/1996)
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13.4 Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 689, DE 03/08/1995

DISPÕE SOBRE O
SISTEMA VIÁRIO.

A Câmara Municipal de Dois Vizinhos, aprovou, e eu Olivindo Antonio Cassol, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 O sistema viário básico da cidade de Dois Vizinhos, ficará disciplinado, dimencionado
e hierarquizado nesta Lei, conforme diretrizes estabelecidas na Lei do Plano Diretor, de
acordo com os seguintes objetivos.

I - Proporcionar um fluxo eficiente e seguro do tráfego na área urbana.

II - Garantir a continuidade das principais vias, inclusive nas áreas de Expansão Urbana.

III - Proporcionar segurança e conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas.

IV - Disciplinar o tráfego de cargas e passageiros na área urbana, garantindo o fluido e
segurança no acesso às cooperativas, supermercados, pequenas indústrias e à rodoviária.

V - Estimular as tendências de uso e ocupação do solo urbano.

 É obrigatória a adoção das diretrizes de implantação do Sistema Viário Básico, por
força desta Lei, a todo o empreendimento imobiliário, loteamento, desmembramento ou
remembramento que vier a ser executado dentro do Perímetro Urbano do Município.

 O Município fará a supervisão e fiscalização, quando da execução das vias e
respectiva sinalização, com base nas normas do DNER e DER.

 O Poder Público, definirá por Portaria, os atos administrativos que entender
necessários para aplicação desta Lei.

Capítulo I
DA HIERARQUIZAÇÃO DAS VIAS

 Para efeito da presente Lei, é a seguinte a classificação das vias que compõem o
Sistema Viário de Dois Vizinhos:

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º
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I - Vias Estruturais - São as vias que destinam-se a transportar grandes volumes de tráfego e
são utilizadas por todo tipo de veículo, à velocidade controlada, a partir do acesso de ligação
aos pólos geradores de tráfego.

II - Vias Coletoras - Destinam-se tanto ao serviço de tráfego como ao acesso de propriedades.
O serviço de tráfego é prestado no sentido de coletar o tráfego de veículos leves originado das
vias e distribuí-lo para as estruturais e vice-versa, à velocidade controlada.

- Não é permitido o tráfego de caminhões e ônibus de linhas interestaduais, a não ser o
transporte coletivo.

III - Vias Perimetrais - São as vias que percorrem a área periférica da cidade, fazendo ligação
entre dois pontos, sem passar pelo centro, funcionando como via de contorno marginal .

IV - Vias Locais - Têm como função principal dar acesso direto às propriedades, não devendo
nunca serem utilizadas para grandes volumes de tráfego. Em princípio devem servir apenas
ao tráfego local.

V - Vias Especiais - São vias projetadas com objetivos específicos, entre elas:

Ciclovias - Destinadas à circulação exclusiva de bicicletas e outros veículos não motorizados.
Rodovias - São aquelas que fazem ligação entre as zonas urbanas e as demais regiões do
país, podendo ser Municipais, Estaduais ou Federais.

VI - Cruzamentos - Os cruzamentos destinam-se a articular o sistema Viário Básico nas suas
diversas vias e classicam-se:

a) Cruzamentos Simples - São os cruzamentos que se dão em um mesmo nível, como no
máximo duas vias que se interceptam, de preferência, ortogonalmente.
b) Cruzamento Rotulado - São cruzamentos de duas ou mais vias, feito no mesmo nível, com
controle de fluxo sinalizado, (Placas: Pare/Via Preferencial).

Capítulo I
DAS DIMENSÕES DAS VIAS

 Para efeito do dimensionamento das vias são considerados os seguintes elementos,
conforme a seguinte nomenclatura.

I - Caixa da via - É a distância definida entre alinhamentos prediais e frontais (a).

II - Caixa de Rolamento - É a distância dentro da qual serão implantadas as caixas de
rolamento (b).

III - Faixa de Rolamento - É a faixa ocupada por um veículo durante o seu deslocamento (c).

Art. 6º
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IV - Estacionamento - É a faixa usada para estacionamento de veículos (d).

V - Passeio - É a faixa que fica entre o alinhamento predial e o início da caixa de rolamento, e
é destinada a circulação de pedestres (e).

 As dimensões mínimas adotadas para cada tipo de via, objetivando a continuidade dos
mesmos, são:

I - Vias Estruturais:

a) Caixa de via 35.00m;
b) Caixa de rolamento 25.00m;
c) Faixa de rolamento (7.00);
d) Estacionamento 3.00m;
e) Passeio 5.00m;
f) Canteiro central 5.00 m.

II - Vias Coletoras;

a) Caixa de via 20.00m;
b) Caixa de rolamento 12.00m;
c) Faixa de rolamento 3.00m;
d) Estacionamento 3.00m;
e) Passeio 4.00m.

III - Vias Perimetrais:

a) Caixa de via 20.00m;
b) Caixa de Rolamento 12.00m;
c) Faixa de Rolamento 3.50 m;
d) Estacionamento 2.50m;
e) Passeio 4.00m.

IV - Vias Locais:

a) Caixa de via 12.00m;
b) Caixa de Rolamento 7.00m;
c) Faixa de Rolamento 3.50m;
d) Passeio 2.50m;

V - Vias Especiais:

a) Faixa de Rolamento 1.50m;

VI - Rodovias:

Art. 7º
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De acordo com a regulamentação do DNER.

 O Sistema Viário Básico, indicado no mapa anexo e parte integrante desta Lei, à
escala 1:20.000, é formada por vias estrututais coletoras, perimetrais, locais e especiais,
conforme classificação do artigo anterior e assim descritos:

I - Vias Estruturais - São as vias que fazem o serviço de tráfego do transporte de cargas e
passageiros que saem da cidade de Dois Vizinhos: é o acesso à rodoviária e as Cooperativas
e fazem a ligação com outros Municípios, constituem-se nas principais vias de comércio e
serviço.

Estas ruas são:

Av. Presidente Kennedy, que faz ligação com a PR-281 e com a estrada que vai para São
Jorge D`Oeste.
Av. Rio Grande do Sul, que faz empalme com a Avenida Kennedy e é a que conduz o
transporte de passageiros a rodoviária ou serve para saída de passageiros da rodoviária.
Rua Santa Catarina, entre a Av. Rio Grande do Sul e a Rua Osvaldo Cruz.
Rua Osvaldo Cruz, entre a Rua 28 de Novembro e a rua Santa Catarina.
Rua 28 de Novembro, entre a Avenida Dedi Montagner e a Praça da Amizade.
Rua 7 de setembro, entre a Praça da Amizade e a Rua do Comércio.
Rua do Comércio, entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Marechal Deodoro.
Rua Ipiranga, entre a Rua Marechal Deodoro e a Rua Padre Anchieta.
Rua Padre Anchieta, entre a Rua Presidente Castelo Branco e a Rua Presidente Washington
Luís.
Rua Washington Luís, entre a Rua Padre Anchieta e a Rua Nereu Ramos.
Avenida Dorvalino Tosi que empalma com a Rodovia Estadual que vai a Cruzeiro do Iguaçu.

II - Vias Coletoras - São as vias que fazem ligação com as vias estruturais e os bairros,
constituindo-se no caminho natural de ligação entre os bairros e estas ruas. São:

Rua Nereu Ramos em toda sua extensão.
Rua Padre Anchieta em toda sua extensão.
Rua do Comércio.
Rua Prudente de Morais.
Rua Santo Antonio.
Rua Mato Grosso.
Avenida México.

III - Vias Perimetrais - São as que contornam a área urbana, fazendo a ligação entre os
bairros e direcionando o tráfego de cargas no centro da cidade, sobretudo com o transporte
pesado.

Constituem-se como Vias Perimetrais em Dois Vizinhos as seguintes vias:
- Rua Mário de Barros (adaptada como perimetral interna, para descongestionar o centro).
- Avenida das Torres (em projeto de execução).

Art. 8º
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IV - Vias Locais - São todas as demais vias da cidade.

V - Vias Especiais:

a) Ciclovia - Partindo da Rua Iguaçu, e vai paralelamente a PR-281 e chega a Sadia
Concórdia, atendendo com o uso desta via a todos os trabalhadores desta empresa e os que
usam este tipo de transporte.
b) Rodovia - PR-281 que chega de Francisco Beltrão, passa por Dois Vizinhos e segue a São
Jorge D`Oeste.

 Todas as vias de acordo com a hierarquização, terão preferência na seguinte ordem:

a) Rodovias;
b) Vias Estruturais;
c) Vias Coletoras;
d) Vias Perimetrais;
e) Vias Locais, sendo a preferência de quem trafega pela direita de acordo com o regulamento
do CONTRAN;
f) Ciclovias.

Capítulo I
DAS DIRETRIZES PARA INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE DOIS

VIZINHOS.

 A Lei do Sistema Viário, tem como diretrizes específicas para a Cidade de Dois
Vizinhos:

I - Promover a construção ou a pavimentação com pedras irregulares, com meio fio, sarjetas,
calçadas e arborização, respeitadas as dimensões mínimas estabelecidas no art. 7º desta Lei.

a) A Via Perimetral, ou futura Av. das Torres, que servirá para desviar o tráfego pesado
evitando passar pelo centro da cidade.
b) As Vias Coletoras: Rua do Comércio, Rua Santo Antonio, Rua Mato Grosso, Av. México,
Av. Dedi Montagner e Rua Castelo Branco.

II - Disciplinar e reorientar o tráfego nas Ruas 7 de Setembro, 28 de Novembro, implantação
de mão única e estacionamento permitido de um só lado.

III - Estabelecer a rota de caminhões de carga de acordo com o seguinte:

a) Acesso de caminhões de carga ao centro da cidade, só para abastecer supermercados ou
estabelecimentos comerciais, que requer este serviço, nos seguintes horários:
- Manhã: até as 7:30 horas.
- Noite: após as 18:00 horas.

Art. 9º

Art. 10
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a) Acesso de caminhões de carga ao centro da cidade, só para abastecer supermercados ou
estabelecimentos comerciais, regulamentadas por placas de sinalização de trânsito, que
requerem este serviço, nos seguintes horários:
- Manhã: até as 9:00 horas.
- Noite: após as 17:00 horas.
- No intervalo das 12:00 horas às 13:00 horas. (Redação dada pela Lei nº 1992/2015)

a) Acesso de caminhões de carga ao centro da cidade, só para abastecer supermercados ou
estabelecimentos comerciais, regulamentadas por placas de sinalização de trânsito, que
requerem este serviço, nos seguintes horários:

- Manhã: até as 9h00 horas.
- Noite: após as 17h00 horas.
- No intervalo das 11h30min às 13h00 horas. (Redação dada pela Lei nº 2153/2017)

b) Acesso a Rodoviária: Ônibus de transporte coletivo intermunicipal ou interestadual, usando
a Av. Rio Grande do Sul, em duas mãos: entrada e saída.

IV - Terminar de implantar ciclovias que conduzam às instalações da Sadia Concórdia S/A, de
acordo com as dimensões propostas nesta Lei.

V - Os cruzamentos principais do centro da cidade deverão sofrer intervenções para regular,
orientar e descongestionar o tráfego em alguns setores.

VI - Elaborar e implantar o Plano de Transporte Coletivo, estabelecendo um percurso mais
racionalizado e com horários de acordo com a demanda da população.

VII - Deverão ser dotadas de arborização todas as vias, especialmente as avenidas e as que
ofereçam condições, utilizando espécies de flora adequada à região, cujas raízes não
danifiquem as calçadas e respeitando a fiação de telefone e energia elétrica e a canalização
de água.

VIII - As vias locais paralelas às rodovias serão dimensionadas de acordo com o apresentado
na figura nº 07 desta Lei.

IX - O Governo Municipal terá um prazo máximo de 180 dias, após a promulgação desta Lei,
para elaborar os projetos e iniciar as intervenções propostas no Art. 10 do Capítulo IV.

Capítulo V
DISPOSIÇÕES FINAIS

 A implantação de qualquer via em novos parcelamentos, inclusive os componentes do
Sistema Viário Básico, será de responsabilidade exclusiva do empreendedor, sem custos para
a municipalidade.

Art. 11
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§ 1º O empreendedor solicitará no ato de pedido de Consulta Prévia, para projetos de
parcelamentos, loteamentos, ou remembramentos, as diretrizes de arruamentos previstas
nesta Lei.

§ 2º A implantação do arruamento, especialmente do Sistema Viário Básico, é condição
essencial para aprovação do loteamento e consequentemente da liberação da caução prevista
na Lei de Parcelamento.

 Nas áreas onde houver parcelamentos já aprovados, consolidados ou não, cabe ao
Executivo Municipal, garantir a continuidade do Sistema Viário Básico, através dos
instrumentos legais previstos.

 O Plano Diretor de Trânsito a ser elaborado pelo órgão competente, deverá estar em
consonância com as diretrizes expressas nesta Lei.

 Constituem parte integrante desta Lei, os seguintes anexos:

a) Anexo I - Sistema Viário Básico (Mapa) .
b) Anexo II - Mapa das intervenções propostas.

 A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ, AOS
TRÊS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA CINCO.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE EM 03 DE AGOSTO DE 1995.

Olivindo Antonio Cassol
Prefeito Municipal

Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15
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LEI Nº 980/2001.

REGULAMENTA A
EXPLORAÇÃO DOS
MEIOS DE PUBLICIDADE NO
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, Pe. Lessir Bortuli, Prefeito de Dois Vizinhos
Paraná, sanciono a seguinte, LEI:

 A exploração dos meios de publicidade, por qualquer meio, seja em vias, logradouros
públicos ou em locais deles visíveis ou de acesso ao público, depende de Licença Prévia do
Município, bem como ao pagamento de Taxa anual de 50% da UFM.

Parágrafo único. Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo, todos os cartazes, programas,
quadros, painéis, emblemas, placas, avisos, outdoors, anúncios e mostruários luminosos ou
não, fixados ou pintados em paredes, muros, tapumes, veículos ou calçadas.

 A propaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de voz, alto
falantes propagandistas ou outra forma de publicidade, somente para empresas prestadoras
de serviços em som com CNPJ e Inscrição Estadual está igualmente sujeita a prévia
autorização através de Alvará de Licença e ao pagamento da taxa respectiva, previstas no
Código Tributário Municipal (CTM) e demais legislação pertinente à matéria.

§ 1º A propaganda consignada neste artigo, só será permitida, segunda a sábado, no horário
compreendido das 9:00 ás 12:00 e das 15:00 ás 19:00 horas.

§ 2º Fica vedado o exercício da propaganda, conforme autorizado no caput deste artigo, nas
vias e logradouros que distem a menos de 100 (cem) metros, de casas hospitalares, templos
religiosos, biblioteca pública municipal, demais órgãos e repartições públicas, escolas
municipais, estaduais ou privadas, escolas e empresas de informática, escolas de música, da
sede Administrativa do Município, da Sede do Poder Legislativo Municipal, da Sede do Poder
Judiciário do Município, da Delegacia de Polícia, do Destacamento da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros.

§ 3º As licenças para o exercício da propaganda prevista nesta Lei, deverá ser requerida com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, em dia de expediente público e quando da
concessão o responsável firmará declaração cientificando-se de que no caso de
descumprimento, das exigências aqui estabelecidas, além de incorrer em multa de 02 (dois)
salários mínimos, terá outras penalidades de acordo com o Código Tributário Municipal.

§ 4º Da mesma forma se comprometem os responsáveis por tais propagandas a não

Art. 1º

Art. 2º
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produzirem som acima de 60 (sessenta) decibéis, que possa prejudicar o sossego público e
terceiros nas suas atividades diárias.

 Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes quando:

I - pela sua natureza provocar aglomerações prejudicais ao trânsito público;

II - que de alguma forma prejudicar os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas
naturais, monumentos típicos-históricos e tradicionais;

III - obstruir, interceptar ou reduzir o vão, portas ou janelas;

IV - conter incorreções de linguagem;

V - possuir área desproporcional com a fachada de tal maneira que a prejudique;

VI - obstruir ou dificultar a visão de sinais de trânsito;

VII - atentem a moral pública e aos bons costumes;

VIII - em árvores, postes de iluminação pública, postes da rede de energia elétrica, pórticos de
placas indicativas.

 Os pedidos de licença, para publicidade ou propaganda, por meio de cartazes ou
anúncios deverão mencionar:

I - tipo de publicidade a ser usada;

II - a indicação dos locais em que serão colocados ou distribuídos os cartazes ou anúncios;

III - a natureza do material de confecção;

IV - as inscrições, conteúdos e desenhos;

V - as cores empregadas.

 Tratando-se de anúncios luminosos, os pedidos deverão indicar o sistema de
iluminação a ser adotado e a natureza das informações que serão veiculadas.

 Os luminosos e placas suspensas, deverão ser colocados a uma altura mínima de
2,80 m (dois metros e oitenta centímetros) do passeio.

 Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, renovados ou
consertados, sempre que tais providências sejam necessárias para o seu bom aspecto e
segurança.

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º
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Parágrafo único. Desde que não haja modificação de dizeres ou de localização, os consertos
ou reparações de anúncios e letreiros dependerão apenas de comunicação escrita ao
Município.

 O Poder Executivo poderá conceder o direito real de uso de espaço público, nos
semáforos da cidade de Dois Vizinhos, para colocação de painel eletrônico de publicidade,
reservando-se o percentual de 50 % (cinquenta por cento) do tempo de exposição para uso de
campanhas educativas.

Parágrafo único. A Concessão de que trata o "caput" deste artigo, deverá ser formalizada
através do competente procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, com fulcro na
Lei 8666/93 e alterações posteriores, combinada com a Lei Federal 8.937/95.

 Os anúncios colocados, sem que os responsáveis tenham satisfeito as formalidades
deste capítulo, serão apreendidos e retirados pelo Município, até a satisfação das exigências,
além do pagamento de multa, de (02) dois, salários mínimos vigente no país.

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - Pr, aos treze dias do mês de setembro do
ano de dois mil e um, 40º ano de emancipação.

Pe. Lessir Bortuli
Prefeito

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10
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LEI Nº 1049/2002

DISPÕE SOBRE NORMAS DE ORDENAMENTO DO USO DO
SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO NO MUNICÍPIO DE DOIS
VIZINHOS E INSTITUI A TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
PARA LICENCIAR A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS VIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS PELAS CONCESSIONÁRIAS E
PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESAS DE DIREITO
PRIVADO.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Pe. Lessir Canan Bortuli, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte, LEI:

Capítulo I
DA HIPÓTESE TRIBUTÁRIA E RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA

 Esta lei institui normas relativas ao uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo pelas concessionárias e permissionárias de serviço
público e pelas empresas de direito privado, bem como a taxa pelo exercício do Poder de Polícia para fiscalizar tais usos no território do Município.

 A taxa de licença para implantação, instalação, ampliação, passagem e manipulação de equipamentos no solo, subsolo e espaço aéreo,
será devida pelo exercício do Poder de Polícia de fiscalização das normas de que tratam esta Lei, a fim de expedir licença para implantação,
instalação, ampliação, passagem e manipulação de equipamentos, como, exemplificativamente, postes, torres, hastes, caixas de passagem,
trilhos, viadutos, cabos, telefones públicos, cabines, minicentrais, redes, galerias, dutos, estação elevatória para tratamento de esgoto, hidrantes,
booster, poços de visitas, nos termos dos anexos I, II e III desta lei.

 Considera-se ocorrido o fato jurídico tributário no momento em que houver o efetivo exercício do Poder de Polícia fiscalizando o

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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cumprimento das normas de que trata esta Lei e a expedição da licença para implantação, instalação, ampliação, passagem e manipulação de
equipamentos referidos, materializada no Termo de Uso.

 O sujeito ativo será o Município de Dois Vizinhos.

 O sujeito passivo serão as concessionárias e permissionárias de todos os serviços públicos como, por exemplo, e sem pretensão
exaustiva, água e esgoto, energia elétrica ou telecomunicações e as empresas privadas.

 A base de cálculo será o custo estimado das atividades administrativas que realizam o fato jurídico tributário desta taxa, levando-se em
conta as despesas administrativas, incluindo despesas com servidor especializado, vistorias, entre outros custos relevantes.

Parágrafo único. Determinada à base de cálculo será convertida em unidade de valor (Unidade Fiscal do Município), para fins de cálculo da taxa.

 A taxa será fixada em percentual ou números racionais positivos conforme anexos I, II e III.

Capítulo II
DO USO DO SOLO E SUBSOLO PARA EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM PRESTRAR SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

SEÇÃO I
DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

 A implantação, instalação, ampliação, passagem e manipulação de equipamentos para prestar o serviço de fornecimento de água no
Município de Dois Vizinhos deverá ser precedida de licença, expedida pelo Departamento de Gestão Urbana, que deferirá a realização dos
serviços nos locais que oferecerem viabilidade técnica para tal, devendo para tanto a concessionária observar as seguintes regras:

I - todos tubos que farão o escoamento das águas para consumo, tanto da rede principal quanto da secundária, deverão ser de material que
suporte a pressão manométrica prevista para a região a ser implantada, bem como a força de compactação aferida pelo tipo de veículos previstos
para circular na zona residencial, comercial ou industrial em que se instalar;

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º
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II - as redes secundárias de distribuição de água para consumo deverão ser instaladas nos dois lados da rua, evitando corte transversal na via
pública, exceto comprovada inviabilidade técnica, sendo que as valas onde serão enterrados os tubos, deverão ter profundidade mínima de 0,80
m (oitenta centímetros) e largura máxima de 0,60 m (sessenta centímetros) e distância máxima de 0,80 m (oitenta centímetros) do alinhamento
predial;

III - a ligação de água para fornecimento às residências, comércio ou indústria, instalada nas calçadas públicas, deverá ser feita em canos
instalados à profundidade mínima de 0,50 m (cinqüenta centímetros), com largura máxima de 0,50 m (cinqüenta centímetros) e o barrilete
mostrador de consumo deve ficar instalado para dentro do alinhamento predial.

IV - onde a pressão manométrica da rede for insuficiente para abastecer as residências, deverá ser instalado "booster", para aumentar a referida
pressão, sendo que somente serão instalados em locais autorizados, observando-se entre outras exigências técnicas a compatibilidade com as
outras redes de infra-estrutura.

V - os registros de pressão e controle de fluxo serão instalados preferencialmente no passeio, em material resistente e com diâmetro compatível
com a rede no qual estiver instalado e recoberto por tampo de ferro fundido.

VI - os hidrantes deverão ser instalados nos passeios a uma distância mínima de 0,50 m (cinqüenta centímetros) do meio-fio, recoberto por tampo
de ferro fundido com as inscrições "hidrante" quando horizontal ou pintado de vermelho quando tipo cavalete, em local de grande adensamento
populacional definido conjuntamente com o Corpo de Bombeiros.

 Nenhuma ligação de água poderá ser efetuada, no perímetro urbano, em áreas ou loteamentos não aprovados para habitação pelo órgão
competente do Município.

 Detectado problemas na rede de distribuição de águas, como por exemplo, vazamentos, antes de promover a reparação que necessite
quebrar a pavimentação asfáltica ou outra espécie de calçamento, deverá ser utilizado equipamento de pesquisa de vazamento que permita
identificar o local do rompimento.

SEÇÃO II
DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS (ESGOTO)

Art. 9º

Art. 10
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 A implantação, instalação, ampliação, passagem e manipulação de equipamentos para prestar o serviço de coleta e tratamento de águas
servidas (esgoto) no Município de Dois Vizinhos, deverá ser precedida de licença, expedida pelo Departamento de Gestão Urbana, que deferirá a
realização dos serviços nos locais que oferecerem viabilidade técnica pra tal, devendo para tanto a concessionária observar as regras
compatíveis com tais serviços previstas no artigo 8º desta lei, com as seguintes especificidades:

I - o poço de visita para a rede de esgoto deverá ser construído observando-se que:

a) seja instalado no eixo central da pista de rolamento sempre que possível;
b) a via de acesso ao subsolo, através do poço de visita, seja recoberto por tampo de ferro fundido com a identificação da concessionária, com
diâmetro mínimo de 0,50 m (cinqüenta centímetros), construído no nível do pavimento, evitando desnível que possam causar acidentes para
transeuntes ou em veículos.

Parágrafo único. Havendo impossibilidade técnica de instalar o tampo de ferro fundido de diâmetro mínimo de 0,50 m (cinqüenta centímetros) de
que trata a alínea "b", do inciso I, deste artigo, o pedido com justificativa para construir ou outra medida, deverá ser apresentado ao Departamento
de Gestão Urbana para deferimento.

I - as estações elevatórias para tratamento de esgoto somente serão instaladas em locais autorizados, observando-se entre outras exigências
técnicas, que seja compatível com a instalação da rede coletora de águas pluviais;

 Toda água servida (esgoto), onde houver rede coletora, deverá ser encaminhada para destinação e tratamento nas tubulações instaladas
pela concessionária deste serviço público, sendo que as ligações ou despejos nas galerias pluviais serão consideradas clandestinas, e a
concessionária estará sujeita à notificação e sanções nos seguintes termos:

I - notificação de advertência para apresentar levantamento das ligações indicando as soluções técnicas efetivadas para cessar a clandestinidade
no prazo de 08 dias, a contar do recebimento;

II - decorrido o prazo do inciso anterior será aplicada a multa de 50 UFMs, por ligação clandestina, com cobrança judicial pelo não pagamento;

Art. 11

Art. 12
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III - denúncia aos órgãos competentes de proteção ao meio ambiente e da saúde pública.

 Havendo possibilidade técnica, as licenças de que trata este capítulo, serão concedidas para tubulações em dutos, instaladas de modo
compartilhado.

Capítulo III
DO USO DO SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO PARA EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM PRESTRAR SERVIÇOS DE ENERGIA

ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES.

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

 Todos os postes que sirvam para receber cabos metálicos ou fibra ótica instalados no Município deverão observar as seguintes
características mínimas para obter a licença de instalação de que trata esta Lei:

I - comprimento total máximo de 14,00 m (quatorze metros) e mínimo de 9,00 m (nove metros). Eventualmente, com a aprovação do
Departamento de Gestão Urbana, poderão ser utilizados postes maiores em locais com terrenos acidentados ou para efetuar travessias sobre
rodovias/ferrovias ou sobre linhas/redes de distribuição de energia elétrica;

II - espaço superior destinado aos cabos e fibras óticas para serviço de energia elétrica;

III - reserva de espaço para uso compartilhado de pelo menos 0,50 m (cinqüenta centímetros);

IV - espaço reservado para instalação de equipamentos para iluminação pública;

V - espaço para reserva técnica em favor do Município de no mínimo 0,50 m (cinqüenta centímetros);

VI - distância mínima entre os postes será de 20 m (vinte metros), implantados preferencialmente nas divisas dos lotes;

Art. 13

Art. 14
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VII - altura mínima para início da colocação dos fios ou cabos nos postes em relação ao solo será conforme especificações técnicas da NBR
5434/82;

VIII - os recuos dos postes nas esquinas será de no mínimo 5,00 m (cinco metros) a partir do alinhamento predial;

IX - os postes serão instalados todos de um mesmo lado da via pública, mantendo-se o mesmo lado para instalação de novos postes nas áreas
onde já houver postes colocados.

 Os cabos metálicos ou fibra ótica instalados em postes deverão manter recuos verticais e horizontais dos telhados, sacadas, paredes dos
edifícios conforme especificações técnicas da NBR 5434/82.

 Instalado o poste e os cabos para transmissão de energia elétrica ou serviço de telecomunicações, será de responsabilidade da empresa
a quem a licença foi concedida, a poda das árvores que possam representar algum risco de contato possibilitador de perigo à segurança das
pessoas e propriedades, bem como o recolhimento dos entulhos e galhos dela decorrentes.

Parágrafo único. Descumprida a obrigação de que trata este artigo quanto a poda de árvores e ao recolhimento dos entulhos e galhos, a empresa
será notificada para recolher em no máximo 48 horas, sendo que o descumprimento autorizará a Prefeitura a fazer o recolhimento cobrando o
preço público, após ter aplicado a multa de 50 UFMs, por infração.

SEÇÃO II
DO USO DO SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO PARA EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM PRESTAR SERVIÇO DE ENERGIA

ELÉTRICA.

 Todos os postes necessários para suportar cabos metálicos de alta e baixa tensão e de fibra ótica que permitirão fornecer energia elétrica
em imóveis residenciais, comerciais, de prestação de serviço ou industriais, deverão ser colocados nos espaços reservados às calçadas públicas
e estarem cadastrados junto ao Departamento de Gestão Urbana, a fim de expedir a competente licença de instalação, devendo para tanto ser
observado além das exigências do artigo 14, a distância máxima da guia para instalação de postes será de 0,50 m (cinqüenta centímetros) até o
centro do poste, para as áreas onde não houver esta infra-estrutura, e onde não houver, as distâncias mínimas a contar do alinhamento predial

Art. 15

Art. 16

Art. 17
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serão:

I - 2,50 m para calçadas de 3,00 m;

II - 2,15 m para calçadas de 2,50m;

III - 1,65 m para calçadas de 2,00m.

 A licença para instalação de subestações de distribuição de energia (abaixadora de tensão) não será concedida para áreas residenciais e
comerciais, respeitada a distância mínima de 01 Km (um quilometro) de escolas, creches, hospitais, clínicas e congêneres.

Parágrafo único. Para a concessão da licença de que trata este artigo, nos projetos complementares de locação da subestação, deverão estar
indicados as "áreas de inutilização", referente à passagem de cabos de alta tensão.

SEÇÃO III
DO USO DO SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO PARA EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM PRESTAR SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA FIXA.

 A colocação de cabos de transmissão das comunicações de que trata esta seção, sob qualquer de suas espécies, no espaço público do
subsolo deverá ser precedida de licença expedida pelo Departamento de Gestão Urbana, observando-se para a sua concessão:

I - os cabos deverão ser enterrados no espaço reservado às calçadas públicas, a uma profundidade mínima de 0,30 m (trinta centímetros), largura
máxima de 0,50 m (cinqüenta centímetros) e à distância mínima de 1,0 m (um metro) a contar da guia, sendo que onde não houver esta
infraestrutura, dever-se-á observar as seguintes distâncias mínimas a contar do alinhamento predial:

a) 1,50 m para calçadas de 3,00 m
b) 1,40 m para calçadas de 2,50 m
c) 1,30 m para calçadas de 2,00m

Art. 18

Art. 19
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II - os armários que recebem o cabo de rede primária serão instalados nas áreas reservadas à calçadas públicas, observando-se:

a) distância máxima de 0,20 cm (vinte centímetros) do alinhamento predial;
b) respeitadas as vias de acessos às edificações;
c) nas esquinas recuo mínimo de 5,00 m (cinco metros) do alinhamento predial.

III - o poço de inspeção para cabos de transmissão das comunicações deverá ser construído observando-se que seja instalado nas calçadas
sempre que possível e recoberto por tampo de ferro fundido com a identificação da concessionária, com diâmetro mínimo de 0,50 m (cinqüenta
centímetros), construído no nível do pavimento, evitando desnível que possam causar acidentes para transeuntes ou em veículos.

 A instalação de postes para passagem de cabos metálicos ou fibra ótica que servirão aos usuários deste serviço público que ocuparão o
espaço público solo e espaço aéreo deverá ser precedida de licença expedida Departamento de Gestão Urbana, observando-se as exigências do
artigo 14, sendo que os cabos para a prestação de serviço de que trata esta seção deverão ser instalados no lado do poste que der face para a via
pública.

 A instalação de telefones públicos como cabines e orelhões deverão ser precedidas de licença expedida pelo Departamento de Gestão
Urbana.

Parágrafo único. Em situações especiais poderá ser concedida licença para a instalação de orelhões em áreas privadas, desde que haja
autorização prévia e escrita do proprietário.

 A instalação de orelhões deverá obedecer as seguintes especificidades:

I - haste de fixação com distância máxima de 0,50 cm (cinqüenta centímetros) da guia;

II - recuo nas esquinas de no mínimo 10,00 m (dez metros) do alinhamento predial;

III - na hipótese de uso compartilhado do poste onde são afixados os telefones públicos, serão permitidos no máximo dois telefones, colocados
em cabines voltadas ao sentido longitudinal da calçada;

Art. 20

Art. 21

Art. 22
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IV - distância mínima de 50,00 m (cinqüenta metros).

 A instalação de cabines telefônicas deverá obedecer as seguintes especificidades:

I - estruturação através de painéis leves, de forma a permitir a visibilidade de seu interior; as cabines telefônicas deverão ter as laterais vedadas
por painéis translúcidos de vidro ou similares;

II - fixadas no passeio mediante base de concreto com altura variável entre 0,07m a 0,10m;

III - altura máxima de 2,60m a partir do nível do solo, sendo de até 2,00m a altura da cabine e de 0,60m a altura máxima da cobertura, com
balanço permitido até 0,20m sobre o passeio, com exceção à face de frente da cabine, que poderá ter balanço máximo de 0,40m;

IV - localização paralela ao meio-fio, a uma distância de 0,40m deste, considerada a partir da projeção da cobertura, e menor dimensão
perpendicular à largura do passeio;

V - espaço interno que permita a inscrição de um círculo com diâmetro no mínimo de 0,90m;

VI - área útil mínima de 1,00m² e ocupação máxima do passeio de 1,20m².

SEÇÃO IV
DO USO DO SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO PARA EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM PRESTAR SERVIÇOS DE TELEVISÃO A

CABO

 A instalação de cabos para serviço de transmissão a cabo de programação de televisão, deverá ser pelo sistema de uso de espaço aéreo
compartilhado em postes já instalados pelas concessionárias de serviço de energia elétrica e/ou telefonia fixa, devendo obedecer às disposições
contidas no artigo 14 desta lei.

Parágrafo único. Os cabos para televisão a cabo deverão ser instalados no lado do poste que der face ao alinhamento predial.

Art. 23

Art. 24
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Capítulo IV
DO USO DO SOLO E ESPAÇO AÉREO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICPAIS POR EMPRESAS QUE EXPLORAM SERVIÇOS FERROVIÁRIOS

 As obras de implantação, instalação, ampliação e manipulação de equipamentos que forem executados nas ferrovias e suas faixas de
domínios que cortam as vias públicas municipais, deverão ser precedidas de licença expedida pelo Departamento de Gestão Urbana, que deferirá
a realização dos serviços nos locais que oferecerem viabilidade técnica pra tal, devendo para tanto a concessionária observar as seguintes
especificidades:

I - A concessionária não poderá impedir a travessia de suas linhas por outras vias, anterior ou posteriormente estabelecidas, devendo os pontos
de cruzamento ser fixados pela concessionária, tendo em vista a segurança do tráfego e observadas as normas e a legislação vigentes.

II - A travessia far-se-á preferencialmente em níveis diferentes, devendo as passagens de nível existentes ser gradativamente eliminadas.

III - Na travessia realizada em níveis diferentes, e por meio de viadutos, tem-se que os mesmo deverão ter largura compatível com o tráfego da
via e altura não inferior a 4,90 metros.

IV - Na travessia realizada em níveis diferentes, e por meio de pontes, tem-se que as mesmas deverão ser dimensionadas para suportar o tráfego
da via sem apresentar saliências ou desníveis em relação ao greide definitivo da via pública municipal.

V - Em casos excepcionais será admitida a travessia no mesmo nível, devendo os trilhos, nesta hipótese, estarem no mesmo nível do greide
definitivo do pavimento, assim como mediante outras condições estabelecidas entre as partes.

VI - O responsável pela execução da via mais recente, incluindo-se aqui os empreendedores de novos parcelamentos, assumirá todos os
encargos decorrentes da construção e manutenção das obras e instalações necessárias ao cruzamento, bem como pela segurança da circulação
no local.

VII - A concessionária não poderá impedir a travessia de suas linhas por tubulações, redes de transmissão elétrica, telefônica e similares, anterior
ou posteriormente estabelecidas, observadas as instruções específicas de proteção ao tráfego e às instalações ferroviárias, sendo que os
encargos de construção, conservação e vigilância caberão a quem executar o serviço mais recente.

Art. 25
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VIII - A concessionária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio que cortarem as vias públicas.

IX - A concessionária é obrigada a manter a via permanente que cortar a via pública municipal, o material rodante, os equipamentos e as
instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da
prestação do serviço de transporte ferroviário.

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Os equipamentos existentes em vias públicas, inclusive postes, torres, hastes, caixas de passagem, trilhos, viadutos, cabos, telefones
públicos, cabines, minicentrais, redes, galerias, dutos, estação elevatória para tratamento de esgoto, hidrantes, booster, poços de visitas, deverão
ser cadastrados no Departamento de Gestão Urbana - e as licenças serão concedidas através de ato administrativo de Licença de Uso, mediante
o pagamento da Taxa de Preservação Ambiental devida, conforme valores previstos nos anexos I, II e III, desde que o local onde estejam
instalados possam ser, tecnicamente, compatibilizados com as normas estabelecidas nesta lei.

 As concessionárias, permissionárias, ou mesmo as empresas de direito privado, que realizar qualquer serviço de reparo, instalação,
passagem, manipulação ou ampliação nas vias e logradouros públicos restará obrigada a recompor o pavimento no qual está situado o referido
equipamento em igual condições de quando do início das atividades, sob pena de assim não o fazendo, após notificado para tal mister, pagar
multa no importe de 50 UFM`s por dia de atraso e enquanto perdurar tal situação.

 Havendo necessidade de estabelecer outros parâmetros técnicos indispensáveis para disciplinar ou resolver situações do uso do solo,
subsolo e espaço aéreo não previstos nesta Lei, poderá o Poder Executivo estabelecê-los através de decreto.

 Para fins de interpretação desta Lei aplicar-se-á subsidiariamente a Lei de Telecomunicações nº 9.295/96 e 9.472/97.

 A presente Lei será revisada no prazo de 03 (três) anos a contar de sua publicação.

 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31
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Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - Pr, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois, 42º ano de emancipação.

Pe. Lessir Canan Bortuli
Prefeito

TAXA PELO PODER DE POLÍCIA PARA FISCALIZAR:

ANEXO I
USO DO SOLO E SUBSOLO PARA EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM PRESTAR SERVIÇOS DA ÁGUA E ESGOTO:

 _________________________________________________________
|        DISCRIMINAÇÃO        |       FRAÇÃO DA UFM       |
|=============================|===========================|
|I - Galerias e Tubulações    |0,005 UFM por metro linear |
|-----------------------------|---------------------------|
|II - Por Registro            |                    0,1 UFM|
|-----------------------------|---------------------------|
|III - Por Hidrante           |                    0,1 UFM|
|-----------------------------|---------------------------|
|IV - Por Tampo/Poço de Visita|                    0,2 UFM|
|-----------------------------|---------------------------|
|V - Por "Booster"            |                    0,2 UFM|
|_____________________________|___________________________|

ANEXO II
USO DO SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO PARA EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITEM PRESTAR SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
E DE TELECOMUNICAÇÕES

12/13
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 _________________________________________________________
|        DISCRIMINAÇÃO        |       FRAÇÃO DA UFM       |
|=============================|===========================|
|I - Cabos metálicos ou  Fibra|0,001 UFM por metro linear |
|Ótica                        |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
|II - Por    Hastes,   Postes,|                    0,3 UFM|
|Aparelhos  de  transmissão  a|                           |
|distância, de palavra falada,|                           |
|receptáculos ou assemelhados |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
|III - Por Subestação de  Dis-|                    3,0 UFM|
|tribuição de Energia (abaixa-|                           |
|dora de tensão)              |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
|IV - Por Armário             |                    0,5 UFM|
|-----------------------------|---------------------------|
|V - Por Poço de Inspeção     |                    0,1 UFM|
|-----------------------------|---------------------------|
|VI - Por Orelhão             |                    0,1 UFM|
|-----------------------------|---------------------------|
|VII - Por Cabine Telefônica  |                    0,2 UFM|
|_____________________________|___________________________|

ANEXO III
USO DO SOLO E ESPAÇO AÉREO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS POR EMPRESAS QUE EXPLORAM SERVIÇOS FERROVIÁRIOS

 _________________________________________________________
|        DISCRIMINAÇÃO        |       FRAÇÃO DA UFM       |
|=============================|===========================|
|I - Linhas Férreas           |            0,05 UFM por m²|
|_____________________________|___________________________|

Pe. Lessir Canan Bortuli
Prefeito
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PUBLICIDADE

 

www.LeisMunicipais.com.br
Versão consolidada, com alterações até o dia 08/10/2014

LEI Nº 1529/2009

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NO
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu José Luiz Ramuski, Prefeito de Dois Vizinhos sanciono a
seguinte, LEI:

Capítulo I
DA CONCEITUAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1º  A Lei de parcelamento do solo urbano obje�va subsidiar e disciplinar os projetos de loteamento,
desmembramento e remembramento do solo urbano no Município de Dois Vizinhos, de acordo com a Lei
Federal nº 6.766/79 e alterações, Lei Municipal do Plano Diretor e demais legislação vigente.

§ 1º É aplicável para todas as áreas declaradas urbanas.

§ 2º As áreas definidas na Lei do perímetro urbano do Município são declaradas áreas urbanas.

§ 3º As áreas localizadas fora do limite do perímetro urbano são declaradas áreas rurais.

Art. 2º  O parcelamento do solo urbano deve ocorrer por meio de loteamento, desmembramento ou
remembramento.

Art. 3º  São obje�vos gerais que disciplinam o parcelamento do solo:

I - dar subsídios aos projetos e execuções dos empreendimentos relacionados ao parcelamento do solo
para fins urbanos;

II - assegurar os padrões urbanís�cos e ambientais de interesse da população;

III - prevenir a instalação ou expansão de assentamentos urbanos em áreas inadequadas; e

IV - evitar a comercialização de lotes irregulares e a des�nação inadequada para a�vidades urbanas.
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Capítulo II
DO SIGNIFICADO DOS TERMOS

Art. 4º  Para aplicabilidade são adotadas as seguintes definições:

I - alinhamento predial: linha divisória entre o lote e a via pública;

II - alvará: documento expedido pelo Poder Público Municipal concedendo licença para o funcionamento
de a�vidades ou a execução de serviços e obras;

III - arruamento: via ou conjunto de vias públicas des�nadas à circulação viária e acesso aos lotes
urbanos;

IV - área de domínio público: área ocupada pelas vias de circulação, áreas ins�tucionais e espaços livres;

V - área ins�tucional: áreas des�nadas à implantação dos equipamentos públicos de educação, cultura,
saúde, lazer e similares;

VI - área líquida loteável: área resultante da diferença entre a área total do loteamento ou
desmembramento e a soma das áreas das vias públicas, espaços livres de uso público e outras áreas a
serem incorporadas ao patrimônio público;

VII - área verde: floresta ou mata na�va representa�va da flora do Município de Dois Vizinhos que
contribua para a conservação da biodiversidade;

VIII - área total dos lotes: resultante da diferença entre a área do parcelamento e a área de domínio
público;

IX - área total do parcelamento: área objeto de loteamento, ou desmembramento, de acordo com os
limites definidos no registro imobiliário;

X - caixa da via: distância entre os limites dos alinhamentos prediais de cada um dos lados da rua;

XI - ciclovia: é um espaço reservado para circulação de bicicletas;

XII - desmembramento: subdivisão de áreas em lotes com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias públicas, nem no prolongamento, modificação ou
ampliação das existentes;

XIII - equipamentos comunitários: instalações públicas de educação, cultura, saúde, lazer, segurança e
assistência social;

XIV - equipamentos urbanos: instalações de infra-estrutura urbana básica e outras de interesse público;

XV - espaços livres: áreas de interesse de preservação e/ou espaços livres de uso público des�nados à
implantação de praças, áreas de recreação e espor�vas, monumentos e demais referenciais urbanos e
paisagís�cos;
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XVI - faixa não edificável: área do terreno onde não será permi�da qualquer construção;

XVII - fração ideal: parte inseparável de um lote des�nada para ocupação;

XVIII - gleba: área de terra que não foi objeto de parcelamento urbano;

XIX - infraestrutura básica: equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública,
redes de esgoto sanitário, de abastecimento de água potável, vias de circulação e energia elétrica pública
e domiciliar;

XX - lote: parcela de terra delimitada, resultante de loteamento ou desmembramento, inscrita no cartório
de registro de imóveis, com pelo menos uma divisa lindeira à via de circulação, servida de infra-estrutura
básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanís�cos definidos por esta lei;

XXI - loteamento: subdivisão de glebas em lotes, com abertura ou efe�vação de novas vias de circulação,
de vias públicas, prolongamento ou modificação das vias existentes;

XXII - pista de rolamento: faixa des�nada exclusivamente ao tráfego de veículos;

XXIII - profundidade do lote: distância entre a testada e o fundo do lote, medida entre os pontos médios
da testada e da divisa do fundo;

XXIV - quadra: área resultante de loteamento, delimitada por vias de circulação e/ou limites deste mesmo
loteamento;

XXV - remembramento ou unificação: fusão de glebas ou lotes com aproveitamento do sistema viário
existente;

XXVI - testada: dimensão frontal do lote;

XXVII - via de circulação: área des�nada ao sistema de circulação de veículos e pedestres, existentes ou
projetadas; e

XXVIII - condição geológico-geotecnica: condição apurada através de inves�gação de mapeamento
geológico, ensaios geo�sicos e sondagens mecânicas;

Capítulo III
DOS PARCELAMENTOS

Art. 5º  Somente será admi�do o parcelamento do solo para fins urbanos em Área Urbana devidamente
definida em Lei Municipal do Perímetro Urbano.

Art. 6º  Nenhum parcelamento do solo será permi�do:

I - na Zona Rural, salvo para fins rurais e para os usos permissíveis especificados na Lei de Uso e Ocupação
do Solo;
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II - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas às providências necessárias para
assegurar o escoamento das águas e em não havendo restrição ambiental;

III - em terrenos situados em nascentes, corpos d`água, fundos de vale e nas demais áreas de preservação
permanente, essenciais para o equilíbrio ambiental, escoamento natural das águas e abastecimento
público, a critério do Município e, quando couber, do órgão estadual competente;

IV - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam
previamente saneados;

V - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências
específicas das autoridades competentes;

VI - em terrenos cuja condição geológico-geotécnica não propicie a ocupação;

VII - em áreas de preservação ambiental, ou naquelas onde a poluição impeça condições suportáveis, até
a sua correção;

VIII - em terrenos situados nas zonas de proteção ambiental, ins�tuídas pela Lei de Uso e Ocupação do
Solo;

IX - em terrenos onde for necessária a sua preservação para o sistema de controle de erosão urbana; e

X - em terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urbanos, nomeadamente das redes públicas
de abastecimento de água potável e de energia elétrica, salvo se atendidas exigências específicas dos
órgãos competentes.

Parágrafo único. É vedado desmatar ou alterar a morfologia do terreno fora dos limites estritamente
necessários à abertura das vias de circulação, exceto mediante aprovação expressa do Poder Público
Municipal.

Art. 7º  Será exigido o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV para os parcelamentos do solo com
área superior a 100.000 m² (cem mil metros quadrados).

Capítulo IV
DOS REQUISITOS TÉCNICOS, URBANÍSTICOS, SANITÁRIOS E AMBIENTAIS

SEÇÃO I
DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 8º  Os projetos de loteamento deverão obedecer às seguintes recomendações urbanís�cas:

I - respeito ao sí�o natural e à hidrografia;

II - ar�culação com o sistema viário principal e definição de hierarquia interna:

III - distribuição equilibrada de áreas livres, favorecendo as conexões e o�mizando sua u�lização;
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IV - criação de sistema de quadras e lotes, favorecendo a centralidade e a criação de vias de circulação;

V - distribuição de equipamentos comunitários fundamentados na demanda e favorecendo a
acessibilidade;

VI - para loteamentos com mais de 100 (cem) lotes, o loteador e o Município conjuntamente definirão a
zona de comércio e serviços locais; e

VII - qualificação da paisagem, atendendo aos aspectos econômicos e funcionais, sem ignorar os aspectos
esté�cos, formais e simbólicos.

Art. 9º  O proprietário da área a ser loteada, cederá ao Município sem ônus para este, no mínimo 10%
(dez por cento) da área des�nada aos lotes, que será u�lizada para fins ins�tucionais e espaços livres de
uso publico e ainda as áreas necessárias ao sistema de circulação viária.

§ 1º O sistema de circulação do loteamento deverá ar�cular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes
ou projetadas, sendo obrigatória a existência de vias estruturais, alimentadoras e locais de conformidade
com a demanda do loteamento.

§ 2º Para parcelamento com área líquida loteável de até 3.000 (três mil metros quadrados), cuja gleba
tenha sido desmembrada até a data desta Lei, desde que atendido de arruamento, de rede de energia
elétrica, de água e saneamento, fica desobrigado ceder qualquer parcela de área ao município.

Art. 10  Fica proibida a consideração de áreas de preservação permanente (APP) no cômputo das
percentagens exigidas no Art. 9.

Art. 11  A par�r da data do registro do loteamento, passam a integrar o patrimônio e domínio do
Município, as áreas das vias de circulação, as áreas ins�tucionais, os espaços livres de uso público,
constantes do projeto urbanís�co e do memorial descri�vo do loteamento, aprovados pelo Poder Público
Municipal.

Art. 12  Os imóveis cons�tuídos por áreas ins�tucionais e espaços livres de uso público não poderão ter a
sua des�nação alterada pelo parcelador ou pelo Poder Público Municipal, a par�r da aprovação do
projeto de parcelamento, salvo na ocorrência das hipóteses previstas na legislação federal.

SEÇÃO II
DAS QUADRAS E DOS LOTES

Art. 13  A maior dimensão das quadras não poderá ser superior a 150 m (cento e cinqüenta metros),
exceto nos loteamentos industriais, margens dos rios, nas rodovias e outras barreiras, onde o limite
máximo será de 350 m (trezentos e cinqüenta metros).

§ 1º Para atender ao disposto neste ar�go, poderão ser abertas vias especiais, desde que atendidas as
necessidades do sistema viário.

§ 2º Nos parcelamentos acima de 100 (cem) lotes, será prevista zona de comércio e serviços locais.
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§ 3º As dimensões dos lotes industriais serão definidos em lei específica.

§ 4º Todos os lotes de esquina deverão ser chanfrados em 2 (dois) metros cada testada. (Redação
acrescida pela Lei nº 1922/2014)

Art. 14  Nos loteamentos residenciais os lotes deverão ter área mínima de 360,00 m² (trezentos e
sessenta metros quadrados), com testada mínima de 12,00m (doze metros).

Parágrafo único. Para os desmembramentos e fracionamentos os lotes deverão ter, no mínimo, 200 m²
(duzentos metros quadrados) com 9 m (nove metros) de testada.

Art. 15  Nos loteamentos implantados pelo Poder Público Municipal ou por agências estaduais e federais
de habitação popular des�nados a Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) os lotes deverão ter área 
mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).

Art. 15  Nos loteamentos implantados pelo Poder Público Municipal, coopera�vas de habitação popular
ou por agências estaduais e federais de habitação popular nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) os
lotes poderão ter área mínima de 200,00 m² (duzentos metros quadrados) e testada a par�r de 10,00 m
(dez metros). (Redação dada pela Lei nº 1596/2010)

Art. 16  Respeitadas as dimensões mínimas estabelecidas para os lotes pela legislação de Uso e Ocupação
do Solo, os lotes de esquina terão suas áreas acrescidas de 10% (dez por cento) em relação ao mínimo
exigido para sua respec�va zona, vedada a posterior subdivisão.

Art. 17  O Município não assumirá responsabilidade por diferenças acaso verificadas nas dimensões e
áreas dos lotes.

Art. 18  Quando não for possível dar escoamento por gravidade, através de passagem em vias públicas às
águas pluviais ou àquelas das redes de coleta de esgoto sanitário, os lotes situados à jusante deverão ter
servidão pública de passagem para equipamentos urbanos que sirvam aos lotes situados a montante.

SEÇÃO III
DO SISTEMA VIÁRIO E INFRA-ESTRUTURA

Art. 19  A gleba objeto de parcelamento para fins urbanos deve ter acesso por via pública ligada à rede
viária urbana, conforme o sistema viário.

Art. 20  As vias de circulação de qualquer loteamento deverão garan�r a con�nuidade do traçado das vias
existentes nas adjacências da gleba, conforme diretrizes do Plano Diretor.

Art. 20  As vias de circulação de qualquer loteamento ou condomínios fechados deverão garan�r a
con�nuidade do traçado das vias existentes nas adjacências da gleba e não havendo vias de acesso
deverão ter doze metros no mínimo de largura, com pista de rolamento de oito metros de largura.
(Redação dada pela Lei nº 1688/2012)

§ 1º Para as vias principais (de acesso ou ligação a outros bairros), a largura mínima passará a ser de 16
(dezesseis) metros, com pista de rolamento de 12 (doze) metros de largura. (Redação acrescida pela Lei nº
1688/2012 por arrastamento da Lei nº 1922/2014)

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2014/192/1922/lei-ordinaria-n-1922-2014-altera-dispositivos-das-leis-municipais-n-s-15292009-e-1688-2012-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2010/159/1596/lei-ordinaria-n-1596-2010-altera-redacao-do-art-15-da-lei-municipal-1529-2009
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2012/168/1688/lei-ordinaria-n-1688-2012-altera-redacao-dos-art-20-e-23-da-lei-municipal-1529-2009
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2012/168/1688/lei-ordinaria-n-1688-2012-altera-redacao-dos-art-20-e-23-da-lei-municipal-1529-2009
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2014/192/1922/lei-ordinaria-n-1922-2014-altera-dispositivos-das-leis-municipais-n-s-15292009-e-1688-2012-e-da-outras-providencias
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§ 2º As vias principais deverão ser implantadas com pavimentação asfál�ca. (Redação acrescida pela Lei
nº 1688/2012 por arrastamento da Lei nº 1922/2014)

Art. 21  O Poder Público deve estabelecer as diretrizes, indicar a seção transversal e outros requisitos para
as vias que devam integrar a rede viária do Município.

Art. 22  A seção transversal das vias e avenidas será sempre horizontal, com inclinação de 2% (dois por
cento) e côncava, observando:

I - a declividade mínima das ruas e avenidas será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) e deverão ser
providas de captação de águas pluviais a cada 50m (cinqüenta metros);

II - a declividade máxima é de 30% (trinta por cento), mas em trechos inferiores a 100m (cem metros),
devido à topografia, admite-se a declividade de 35% (trinta e cinco por cento);

III - as quebras de gradiente, quando não for possível situá-las nas esquinas devem suavizadas por curvas
parabólicas;

IV - nas intersecções de ruas, os perfis longitudinais axiais não deixarão de concordar com o perfil
longitudinal da rua, principalmente nos cruzamentos oblíquos; e

V - as ruas e avenidas devem ter arborização de acordo com o Plano de Arborização do Município.

Parágrafo único. Os passeios das vias deverão seguir as diretrizes constantes da Lei do Sistema Viário.

Art. 23  O loteador é responsável pela execução e custos das obras e instalações de:

I - demarcação de lotes, vias e áreas não-edificáveis, a serem transferidos para o domínio do Município;

II - demarcação e sinalização das áreas de proteção ambiental;

III - abertura e terraplenagem das vias de circulação;

IV - rede de saneamento sanitário;

V - rede de abastecimento de água potável;

VI - rede de drenagem de águas pluviais;

VII - rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública;

VIII - pavimentação com pedras irregulares (calçamento) das pistas de rolamento das vias de acesso e
circulação, incluindo a construção de meio fio e sarjetas;

IX - muretas e muro de arrimo quando necessários;

X - arborização das vias de circulação e ajardinamento dos espaços livres de uso público, atendendo
diretrizes do Plano de Arborização do Município; e
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XI - recobrimento vegetal de cortes e taludes do terreno.

XII - instalar placas de sinalização com denominação de ruas no padrão de ferro ou alumínio. (Redação 
acrescida pela Lei nº 1688/2012)

XII - instalar placas de sinalização com denominação de ruas no padrão de ferro ou alumínio, sendo no
mínimo 2 (duas) por esquina, conforme modelo fornecido pelo Departamento de Gestão Urbana da
Prefeitura de Dois Vizinhos. (Redação dada pela Lei nº 1688/2012 por arrastamento da Lei nº 1922/2014)

XIII - O loteador deverá realizar o plan�o de grama em leivas, com largura mínima de 50 (cinquenta)
cen�metros paralelo ao meio fio, em toda a extensão dos mesmos. (Redação acrescida pela Lei nº
1922/2014)

§ 1º Serão construídas rampas de acesso no meio-fio, junto às esquinas, para pessoas portadoras de
necessidades especiais, segundo os padrões definidos na Norma Brasileira NBR 9050 da ABNT -
Associação Brasileira de Normas Técnicas.

§ 2º Em loteamentos implantados em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, em parceria com o Poder
Público, devem ser seguidas às diretrizes para as ZEIS.

Art. 24  As obras e serviços de infra-estrutura exigidos para aprovação dos parcelamentos devem ser
executados segundo cronograma específico previamente analisado e aprovado pelo Departamento de
Gestão Urbana.

§ 1º Os serviços e obras de infra-estrutura para parcelamento devem ser executados no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de aprovação do projeto do loteamento.

§ 2º Para alterar a seqüência de execução dos serviços e obras, o parcelador deve encaminhar um
requerimento, acompanhado de memorial jus�fica�vo da alteração pretendida para análise e aprovação
do Poder Público Municipal.

§ 3º Excepcionalmente, não estando concluídos os serviços e obras de infra-estrutura no prazo fixado,
poderá o Município exigir do loteador, como garan�a da execução das obras faltantes, caução de um
percentual da área total do loteamento, cujo valor de mercado seja correspondente ao dobro do custo
dos serviços e obras a executar.

§ 4º As obras faltantes, deverão ser executadas no prazo máximo de 06 (seis) meses.

§ 5º Decorrido o prazo, sem execução das obras, a caução passará a pertencer defini�vamente ao
Município, que as executará de imediato.

Art. 25  É proibido realizar movimentos de terra e obras de infra-estrutura que possam prejudicar o
escoamento superficial das águas.

Art. 26  Para aprovar projetos de desmembramento de lote urbano, o Município condicionará à existência
prévia, em todas as vias públicas lindeiras ao lote, da seguinte infra-estrutura:

I - rede de abastecimento de água potável;
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II - rede de esgoto sanitário, quando disponível;

III - sistema de drenagem;

IV - rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; e

V - vias de circulação.

Parágrafo único. Os elementos de infra-estrutura referidos no ar�go anterior devem obedecer a projetos
previamente aprovados pelos órgãos municipais competentes.

Art. 26-A Para inserção de áreas no perímetro urbano o interessado deverá apresentar os seguintes
documentos:

I - requerimento de expansão urbana;

II - óbice/Anuência Prévia do solo emi�do pela Prefeitura de Dois Vizinhos;

III - mapa da sugestão no perímetro urbano - via digital para o Departamento de Urbana para elaborar
mapa;

IV - matrícula do imóvel atualizada;

V - mapa e memorial descri�vo da área;

VI - anteprojeto de espaços públicos:

a) deverá fazer parte os elementos constantes no art. 27;
b) definição da áreas ins�tucionais. (Redação acrescida pela Lei nº 1922/2014) 

Capítulo V
DA CONSULTA PRÉVIA

Art. 27  O interessado em elaborar projeto de parcelamento deverá consultar previamente o Município
sobre a viabilidade do mesmo, os requisitos urbanís�cos e as diretrizes para o uso do solo e sistema
viário, apresentando os seguintes elementos:

I - requerimento assinado pelo proprietário da área ou seu representante legal;

II - planta planial�métrica da área a ser loteada, em duas vias, indicando:

a) os limites definidos;
b) a localização dos cursos hídricos, áreas sujeitas a inundações, monumentos naturais, �po de vegetação
e �pologia do solo;
c) topografia e relevo; e
d) arruamento con�guo a todo o perímetro;
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III - O �po de uso predominante a que o loteamento se des�na;

IV - planta da área a ser loteada, indicando:

a) norte magné�co e verdadeiro, área total e dimensões do terreno e seus principais pontos de
referência, assinalando as áreas limítrofes que já estejam arruadas;
b) arruamentos con�guos a todo o perímetro; e
c) localização de vias de comunicação, espaços livres, equipamentos urbanos e comunitários existentes no
local;

V - matrícula atualizada do registro de imóveis; e

VI - cer�dões nega�vas de impostos municipais rela�vos ao imóvel.

Art. 28  Havendo viabilidade de implantação do loteamento de acordo com as diretrizes e a legislação, o
Departamento de Gestão Urbana deve consultar os órgãos setoriais internos e externos responsáveis
pelos serviços e equipamentos urbanos e indicar na consulta prévia, as seguintes informações:

I - as diretrizes das vias de circulação existentes relacionadas com o loteamento pretendido;

II - a localização aproximada das áreas ins�tucionais e dos espaços livres de uso público;

III - o enquadramento do lote de acordo com a Lei de zoneamento de uso e ocupação do solo urbano;

IV - as faixas sanitárias do terreno para o escoamento de águas pluviais e outras faixas não-edificáveis; e

V - a relação dos equipamentos urbanos que devem ser projetados e executados pelo interessado.

§ 1º O prazo máximo para analisar e estabelecer as diretrizes serão de 60 (sessenta) dias.

§ 2º As diretrizes devem vigorar pelo prazo máximo de 01 (um) ano, a contar da data de sua expedição.

§ 3º Esgotado o prazo das diretrizes, deve ser solicitada nova consulta.

Art. 29  O Município poderá solicitar a elaboração de um parecer geotécnico para subsidiar a definição 
das diretrizes do projeto.

Art. 29  O Município solicitará a elaboração de um parecer geotécnico para subsidiar a definição das
diretrizes do projeto. (Redação dada pela Lei nº 1922/2014)

Parágrafo único. As diretrizes geotécnicas devem incluir recomendações relacionadas a escavações,
estabilidade de taludes de corte e aterro, deformações, estabilidade da erosão, bem como orientações
para escolha de fundações e drenagens.

Art. 30  Havendo viabilidade e atendidas as demandas previstas neste Capítulo da Consulta Prévia, o
Município emi�rá "Alvará de Licença Prévia", autorizando o loteador a apresentar o Projeto do
Loteamento.

Capítulo VI
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DO PROJETO DE LOTEAMENTO

Art. 31  Atendidas as etapas preliminares descritas no capítulo anterior e havendo viabilidade de
implantação do loteamento, o interessado deverá seguir as diretrizes e apresentar o projeto, composto
por:

I - planta do imóvel e desenho, indicando:

a) as delimitações exatas, confrontantes, curvas de nível, indicação de norte e sistema de vias com o
devido estaqueamento;
b) quadras e lotes com respec�vas dimensões e numeração;
c) nascentes, cursos hídricos e respec�vas faixas de preservação permanente;
d) sen�do de escoamento superficial;
e) delimitação e indicação das áreas públicas ins�tucionais e espaços livres;
f) faixas não-edificáveis;
g) raios de curvatura e desenvolvimento das vias e seus cruzamentos;
h) larguras das vias, das caixas de rolamento e dos passeios;
i) ruas adjacentes que se ar�culam com o plano de loteamento;
j) áreas verdes e construções existentes;
k) áreas que poderão receber acréscimo de potencial constru�vo; e
l) planilha das áreas ou plano do loteamento;

II - perfis longitudinais das vias de circulação, contendo os eixos das vias;

III - perfis transversais das vias de circulação, com traçado da(s) pista(s) de rolamento, passeios e canteiro
central, quando for o caso;

IV - memorial descri�vo, contendo obrigatoriamente:

a) a denominação do loteamento;
b) a descrição sucinta do loteamento com suas caracterís�cas;
c) as condições urbanís�cas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções;
d) indicação das áreas que passarão ao domínio do Município no ato do registro do loteamento;
e) enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos e de u�lidade pública, já
existentes no loteamento e adjacências dos projetados;
f) os limites e confrontações, área total do loteamento, área total dos lotes, área total da área pública,
discriminando as áreas de sistema viário, área de preservação, espaços livres e área ins�tucional, com
suas respec�vas percentagens;
g) especificação das quadras e lotes cujo memorial descri�vo deverá conter as seguintes indicações:
- Lote nº ...;
- Quadra nº ..;
- Área do Lote...;
- Loteamento:...(nome)
- Bairro: ...(nome);
- Município: Dois Vizinhos, Estado do Paraná
- Confrontações: ...(com as respec�vas medidas lineares - azimutes).
h) a descrição do sistema viário, constando iden�ficação das vias (letra ou número), largura da pista de 
rolamento, largura do passeio, declividade máxima e �po de reves�mento;
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h) a descrição do sistema viário, constando iden�ficação das vias (nome), largura da pista de rolamento,
largura do passeio, declividade máxima e �po de reves�mento; (Redação dada pela Lei nº 1922/2014) 

V - cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, rela�va ao projeto de loteamento;

V - cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica, do profissional devidamente inscrito no seu
respec�vo Conselho de Classe, rela�va ao projeto de loteamento; (Redação dada pela Lei nº 1922/2014) 

VI - projetos das obras de infraestrutura, com orçamento e cronograma, previamente aprovados pelos 
órgãos competentes, informando:

VI - projetos das obras de infraestrutura, com orçamento e cronograma, informando: (Redação dada pela
Lei nº 1922/2014)

a) projeto detalhado de arruamento, incluindo planta com dimensões angulares e lineares dos traçados,
perfis longitudinais e transversais, detalhes dos meios-fios e sarjetas e projeto de pavimentação;
b) projeto detalhado da rede de escoamento e des�nação adequada das águas pluviais e das obras 
complementares necessárias interligando a galeria de escoamento de água pluvial do loteamento até a
rede pública existente ou curso d`água, com os dissipadores de energia necessários;
b) projeto detalhado da rede de escoamento e des�nação adequada das águas pluviais, conforme cálculo
da bacia de contribuição que deverá ser apresentado, e das obras complementares necessárias
interligando a galeria de escoamento de água pluvial do loteamento até a rede pública existente ou curso
d`água, com os dissipadores de energia necessários:

I - Todas as "bocas de lobo" deverão estar localizadas conforme levantamento topográfico, em pontos que
venham a coletar água pluvial, sendo que as mesmas deverão ser protegidas com grades de ferro com
bitola mínima de 16 (dezesseis) milímetros. (Redação dada pela Lei nº 1922/2014)
c) projeto de abastecimento de água potável;
d) projeto da rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
d) projeto da rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, esta em quan�dade suficiente
para luminosidade, com braços longos e lâmpadas de vapor de sódio, ou metálica ou mul�vapor;
(Redação dada pela Lei nº 1922/2014)
e) projeto da rede de coleta e tratamento de esgoto, quando for o caso, indicando a des�nação final; e
f) rede de telefonia;

VII - modelo do contrato de compra e venda que deverá estar de acordo com a Lei Federal e demais
cláusulas que especifiquem:
a) compromisso do loteador quanto à execução das obras de infra-estrutura;
b) prazo de execução da infraestrutura;
c) condição em que os lotes poderão receber construções; e
d) enquadramento do lote de acordo com o Mapa de Zoneamento de Uso do Solo; e

VII - Apresentar plano de arborização, elaborado por profissional habilitado, com Anotação dearborização
Responsabilidade Técnica e aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos. (Redação dada pela Lei nº 1922/2014)

VIII - documentos rela�vos à área em parcelamento:
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a) �tulo de propriedade devidamente registrado no Registro Geral de Imóveis; e
b) cer�dões nega�vas de Tributos Municipais.

§ 1º As pranchas de desenho devem obedecer a norma�zação da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

§ 2º Todos os elementos do projeto defini�vo deve ser assinados pelo requerente e responsável técnico 
devidamente registrado no Município, com credenciamento e habilitação no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

§ 2º Todos os elementos do projeto defini�vo devem ser assinados pelo requerente e responsável técnico
devidamente registrado no Município, com credenciamento e habilitação no respec�vo Conselho de
Classe. (Redação dada pela Lei nº 1922/2014)

§ 3º O Município anulará o processo caso seja constatada alguma irregularidade.

Capítulo VII
DA DIVISÃO E UNIFICAÇÃO

Art. 32  O pedido de divisão ou unificação será feito por requerimento do interessado ao Município,
acompanhado de matrícula do Registro de Imóveis, cer�dão nega�va de tributos municipais e planta do
imóvel a ser desmembrado ou remembrado, contendo as seguintes indicações:

I - caracterização do imóvel, com vias existentes e loteamento próximo;

II - �po de uso predominante no local;

III - áreas e testadas mínimas;

IV - divisão ou agrupamento dos lotes em pretensão, com respec�vas áreas;

V - dimensões lineares e angulares;

VI - relevo por curvas de nível; e

VII - indicação das edificações existentes.

Parágrafo único. Todos os elementos gráficos e documentos exigidos devem possuir a assinatura do
responsável e atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 33  Após a aprovação do projeto o interessado deverá encaminhar o mesmo para averbação no
Registro de Imóveis no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Capítulo VIII
DA APROVAÇÃO E DO REGISTRO DE LOTEAMENTO
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Art. 34  O Município deve receber o projeto defini�vo de loteamento, com todos os elementos para 
examinar sua exa�dão e a veracidade de todos os elementos apresentados preliminarmente.

Art. 34  O Município deve receber o projeto defini�vo de loteamento, em 04 (quatro) vias, com todos os
elementos para examinar sua exa�dão e a veracidade de todos os elementos apresentados
preliminarmente. (Redação dada pela Lei nº 1922/2014)

Parágrafo único. O Município poderá exigir as modificações necessárias.

Art. 35  Deferido o processo, o projeto de loteamento terá sua aprovação por meio de Decreto Municipal,
no qual deverá constar:

I - condições de autorização;

II - obras a serem realizadas;

III - cronograma e o orçamento de execução;

IV - áreas transferidas ao domínio público; e

V - lotes que poderão receber aumento do potencial constru�vo.

Art. 36  No ato de recebimento da cópia do projeto aprovado pelo Município, o interessado deve assinar
um termo de compromisso no qual se obrigará a:

I - executar as obras de infraestrutura e a cumprir os prazos;

II - executar as obras de consolidação e arrimo para a boa conservação das vias de circulação e bueiros
necessários;

III - facilitar a fiscalização do Município durante a execução das obras e serviços;

IV - não efetuar venda de lotes antes de efetuado o registro do loteamento e

V - preservar as áreas verdes existentes, sob pena de responsabilização cível, administra�va e criminal.

Art. 37  Ao executar todas as obras e serviços exigidos para o loteamento, o loteador deve solicitar por 
meio de requerimento que o Município efetue a vistoria.

Art. 37  O interessado, após a conclusão da totalidade da execução da rede de distribuição de água,
energia elétrica e captação das águas pluviais e 50% (cinquenta por cento) da execução da pavimentação,
deve solicitar, por meio de requerimento, que o Município efetue a vistoria em conjunto com a Comissão
de Desenvolvimento Sustentável da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos. (Redação dada pela Lei nº
1922/2014)

§ 1º O requerimento do interessado deverá ser acompanhado de uma planta atualizada do loteamento
que será considerada oficial.

§ 2º Após a vistoria o Município deverá expedir um laudo de vistoria.
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§ 3º O loteamento poderá ser liberado em etapas, desde que, na parcela em questão, esteja implantada e 
em perfeito funcionamento, toda a infra-estrutura exigida por lei. (Suprimido pela Lei nº 1922/2014)

Art. 38  Verificado o cumprimento de todas as exigências legais, o Poder Público encaminhará à Câmara 
de Vereadores o Projeto de Lei para criação do Loteamento, podendo ser etapas, conforme liberação.

Art. 38  Verificado o cumprimento de todas as exigências legais constantes no art. 37 da Lei 1529/2009, o
Poder Público encaminhará à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei para criação do Loteamento,
conforme liberação. (Redação dada pela Lei nº 1922/2014)

§ 1º Serão caucionados lotes até a emissão de Laudo de Conclusão de Obra emi�do pelo Departamento
de Gestão Urbana do Município de Dois Vizinhos. (Redação acrescida pela Lei nº 1922/2014) 

§ 2º Os lotes somente serão descaucionados através de Projeto de Lei aprovado na Câmara de Vereadores
de Dois Vizinhos. (Redação acrescida pela Lei nº 1922/2014)

§ 3º Em hipótese alguma o loteador poderá edificar e/ou comercializar o lote caucionado, sob pena de
multa no valor de 100 (cem) UFM`s - Unidade Fiscal Municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 1922/2014)

Art. 39  O loteador deverá registrar o loteamento no Cartório de Registro de Imóveis após a aprovação do
projeto defini�vo, da conclusão das obras de infra estrutura e da aprovação da lei que criou o loteamento.

§ 1º O prazo máximo para que o loteamento seja subme�do ao Registro de Imóveis é de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a par�r da publicação da lei de criação do loteamento, sob pena de caducidade da 
aprovação.

§ 1º O prazo máximo para que o loteamento seja subme�do ao Registro de Imóveis é de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados a par�r da publicação da lei de criação do loteamento, sob pena de
caducidade da aprovação. (Redação dada pela Lei nº 1922/2014) 

§ 2º O �tulo de propriedade será dispensado quando se tratar de parcelamento popular ou imóvel
declarado de u�lidade pública, com processo de desapropriação em curso.

§ 3º No caso de que trata o parágrafo anterior, o pedido de registro do parcelamento, além da
documentação mencionada no caput deste ar�go, será instruído com cópias autên�cas da decisão ou
cópia da publicação na imprensa oficial.

Art. 40  Após a análise e aprovação da documentação, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará
comunicação ao Município e dará publicidade ao documento, nos termos da Lei 6.766/79 e demais
legislações aplicáveis.

§ 1º Ao término do prazo de 15 (quinze) dias, não havendo impugnação, será feito imediatamente o
registro.

§ 2º Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por cer�dão, o seu registro ao Município.

§ 2º Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por cer�dão, o seu registro ao Município,
juntamente com uma cópia dos projetos registrados e devidamente carimbados. (Redação acrescida pela
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Lei nº 1922/2014)

Art. 41  Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo 
entre o loteador e os adquirentes de lotes a�ngidos pela alteração, devidamente aprovado pelo 
Município, devendo ser averbados no Registro de Imóveis, como complementação ao projeto original.

Art. 41  Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá da
apresentação de novos mapas e memoriais de todos os lotes da quadra a que pertence a alteração e de
acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes a�ngidos pela alteração, devidamente aprovado pelo
Município, devendo ser averbados no Registro de Imóveis, como complementação ao projeto original.
(Redação dada pela Lei nº 1922/2014)

Art. 42  A aprovação do projeto de loteamento, desmembramento ou remembramento não implicará em
nenhuma responsabilidade, sobre a respec�va execução, para o Município.

Parágrafo único. O disposto neste ar�go será de inteira responsabilidade do proprietário e do responsável
técnico pelo projeto e/ou pela obra.

Capítulo IX
DOS PROJETOS DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL

Art. 43  Aplica-se ao Projeto de Condomínio horizontal no que couber o disposto nesta Lei, em cujo
projeto deverá constar os seguintes requisitos:

I - Plano de situação das edificações;

II - Projeto das edificações para residências e/ou indústrias, áreas de recreação e lazer e seus respec�vos
equipamentos;

III - Planilha definindo áreas de uso comum par�cular, taxa de ocupação e índice constru�vo.

Art. 44  O condomínio horizontal deverá estar adequado ao traço do sistema viário básico, às diretrizes
urbanís�cas e de preservação ambiental determinados pelo Município, à Lei de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo, Meio Ambiente, Código de Obras e Posturas Municipais, demais disposições rela�vas
ao parcelamento do solo e demais parâmetros estabelecidos por regulamento específico, de modo a
garan�r a integração com a estrutura urbana existente.

Parágrafo único. A implantação de condomínio horizontal em gleba não originária de loteamento urbano
aprovado pelo município e sujeita a diretriz de arruamento, deve atender preliminarmente as disposições
urbanís�cas exigidas para loteamento.

Art. 45  Todos os condomínios horizontais deverão sa�sfazer as seguintes exigências:

I - não poderá ter área superior a 25.000,00m² (vinte e cinco mil metros quadrados).

II - a taxa de ocupação das edificações será de 40% (quarenta por cento), no máximo.

III - será reservada uma área interna des�nada ao uso de recreação dos condôminos, correspondente a

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2014/192/1922/lei-ordinaria-n-1922-2014-altera-dispositivos-das-leis-municipais-n-s-15292009-e-1688-2012-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2014/192/1922/lei-ordinaria-n-1922-2014-altera-dispositivos-das-leis-municipais-n-s-15292009-e-1688-2012-e-da-outras-providencias


04/03/2020 Lei Ordinária 1529 2009 de Dois Vizinhos PR

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2009/152/1529/lei-ordinaria-n-1529-2009-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-u… 17/18

no mínimo 10% (dez por cento) da área total do condomínio horizontal, excluídas deste percentual as vias
de circulação internas.

IV - serão previstas áreas para estacionamento de veículos no interior do condomínio, respeitado o
disposto em legislação específica sobre a matéria.

V - não poderão prejudicar o acesso público à margem dos rios e canais, podendo cercá-los para uso
priva�vo, conforme Ar�go 99 do Código Civil Brasileiro.

VI - os limites externos do condomínio poderão ser vedados por muros, conforme o código obras, não se
admi�ndo a construção de muros divisórios internos.

VII - as obras de urbanização interna deverão apresentar no mínimo:

a) meio fio e ensaibramento das vias internas;
b) rede de água interna;
c) redes de energia e de iluminação pública;
d) galeria de águas pluviais.
e) Sistema de tratamento de esgotos e águas servidas.

VIII - doação de área à Prefeitura Municipal, externa aos limites do condomínio correspondente a 10 %
(dez por cento) da área do empreendimento;

IX - entre dois ou mais condomínios horizontais vizinhos, a Prefeitura Municipal poderá exigir a abertura
de uma via de circulação, tendo em vista as necessidades do sistema viário Municipal.

Art. 46  As frações ideais de terrenos de condomínios horizontais aprovados pela Municipalidade, são
consideradas indivisíveis.

§ 1º Ao ser registrado no Registro de Imóveis o projeto de condomínio horizontal, deverá ser especificada
condição de uso da área somente para condomínio horizontal e a proibição da subdivisão da área em
lotes individualizados.

§ 2º A Prefeitura Municipal não estenderá qualquer serviço público ao interior de condomínio horizontal,
sendo estes de responsabilidade exclusiva dos condôminos.

Capítulo X
DAS MULTAS

Art. 47  Ficará sujeito à multa todo aquele que der início ou efetuar parcelamento do solo para fins
urbanos sem:

I - autorização do Município;

II - seguir as determinações do projeto aprovado e do ato administra�vo de licença;

III - registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direito.



04/03/2020 Lei Ordinária 1529 2009 de Dois Vizinhos PR

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2009/152/1529/lei-ordinaria-n-1529-2009-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-u… 18/18

§ 1º A multa a que se refere este ar�go terá os seguintes valores:

a) para a infração mencionada no inciso I, o valor será o equivalente a 100 (cem) Unidades Fiscais do
Município;
b) para a infração mencionada no inciso II, o valor será o equivalente a 50 (cinqüenta) Unidades Fiscais do
Município;
d) para a infração mencionada no inciso IIII, o valor será o equivalente a 10 (dez) Unidades Fiscais do
Município.

§ 2º O pagamento da multa não eximirá o responsável das demais cominações legais, sendo obrigatório
ao infrator regularizar as obras, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a par�r da data do embargo.

§ 3º A reincidência específica da infração implicará na duplicação da multa aplicada inicialmente e na
suspensão de sua licença para o exercício da a�vidade de construir no Município pelo prazo de 02 (dois)
anos.

Capítulo X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 48  São passíveis de punição, a bem do serviço público, os servidores do Município que, direta ou
indiretamente, fraudarem a presente Lei, concedam ou contribuam para que sejam concedidas licenças,
alvarás, cer�dões, declarações ou laudos técnicos irregulares ou falsos.

Art. 49  Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação. Fica revogada a Lei 688/95 e as demais
disposições em contrário.

Gabinete do Execu�vo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois
mil e nove.

José Luiz Ramuski
Prefeito 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 12/04/2016

Nota: Este texto disponibilizado não subs�tui o original publicado em Diário Oficial.

PUBLICIDADE
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LEI Nº 1666/2011
(Vide Lei nº 2161/2017)

CONSOLIDA E ALTERA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS,
ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, José Luiz Ramuski, Prefeito de Dois Vizinhos, Paraná, sanciono a seguinte, LEI:

Capítulo I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

 A Estrutura Administrativa do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, fica constituída dos seguintes órgãos:

SEÇÃO I
DO ÓRGÃO COLEGIADO DE ACONSELHAMENTO

 O Órgão Colegiado de Aconselhamento é formado pela Associação de Desenvolvimento de Dois Vizinhos.

SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL

 Os Órgãos de colaboração com o Governo Federal e Estadual são compostos por:

I - Junta de Serviço Militar - JSM;

II - Posto de Atendimento do Ministério do Trabalho e Previdência Social;

III - Posto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná;

IV - Instituto de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Municipal de Cadastramento - INCRA/UMC;

V - Programa de Defesa do Consumidor - PROCON;

VI - Agência do Trabalhador; e

VII - Banco Social.

SEÇÃO III
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO

 Os Órgãos de Assessoramento Direto são compostos por:

I - Secretaria Geral de Governo;

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
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II - Assessoria de Assuntos Jurídicos;

II - Chefe de Gabinete; (Redação dada pela Lei nº 1960/2015)

III - Assessoria de Comunicação Social e Marketing;

IV - Coordenadoria do Sistema de Controle Interno;

a) Coordenadoria do Sistema de Controle Interno Adjunto;

V - Assessor de Gabinete.

VI - Gestor (a) de Secretaria. (Redação acrescida pela Lei nº 2223/2018)

SEÇÃO IV
DAS SECRETARIAS VINCULADAS À SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

 As Secretarias vinculadas à Secretaria Geral de Governo são:

I - Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas;

II - Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

II - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Turismo; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

III - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

IV - Secretaria de Administração e Finanças;

V - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

VI - Secretaria de Saúde;

VII - Secretaria de Assistência Social e Cidadania; e

VIII - Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

IX - Departamento dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transportes; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

SEÇÃO V
DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico são:

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Turismo são: (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

Art. 5º

Art. 6º

Art. 6º
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I - Departamento de Fomento, Emprego e Renda; e

I - Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Emprego e Renda; e (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

II - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços.

a) Agente de Desenvolvimento (Redação acrescida pela Lei nº 1910/2014)

III - Departamento de Políticas do trabalho e Emprego. (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes são:

I - Departamento de Ensino;

II - Departamento de Esportes e Lazer; e

III - Departamento de Cultura.

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Saúde são:

I - Departamento de Saúde;

II - Coordenadoria de Serviços Complementares;

III - Coordenadoria de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde;

IV - Coordenadoria dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde;

V - Departamento de Vigilância Sanitária.

VI - Coordenadoria de Odontologia. (Redação acrescida pela Lei nº 1832/2013)

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Administração e Finanças são:
I - Departamento de Administração;
II - Departamento de Material e Patrimônio;
III - Departamento de Compras e Licitações;
IV - Departamento de Recursos Humanos;
V - Departamento de Contabilidade e Finanças;
VI - Departamento de Tributação e Receita;
VII - Departamento de Gestão Urbana; e
a) Coordenadoria de Fiscalização e Operação de Trânsito;
b) Coordenadora Administrativa e de Dados Estatísticos; e (Redação acrescida pela Lei nº 1847/2013)
VIII - Departamento de Gestão de Frotas.
IX - Assessor Financeiro (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Administração e Finanças são: (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

I - Departamento de Administração; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 9º
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II - Departamento de Material e Patrimônio; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

III - Departamento de Compras e Licitações; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

III - Departamento de Compras; (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

IV - Departamento de Recursos Humanos; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

IV - Departamento de Gestão de Pessoas; (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

V - Departamento de Contabilidade; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

VI - Departamento de Tributação e Receita; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

VII - Departamento de Gestão Urbana; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

VIII - Departamento de Gestão de Frotas; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

IX - Assessoria Financeira; e (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

X - Departamento de Finanças; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

XI - Departamento de Licitações. (Redação acrescida pela Lei nº 2261/2018)

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos são:

I - Departamento de Serviços Urbanos;

II - Departamento de Obras; e

III - Departamento de Interior.

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos são:

I - Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e

II - Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária.

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas são:

I - Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos;

II - Departamento de Engenharia e Arquitetura; e

III - Departamento de Habitação.

IV - Departamento Municipal de Trânsito. (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

 Os Órgãos administrativos auxiliares vinculados à Secretaria de Assistência Social e Cidadania são:

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13
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I - Departamento de Assistência Social e Cidadania composto por:

a) Coordenadoria do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS; e
b) Coordenadoria do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS.
c) Coordenador do Programa Cadastro Único (Redação acrescida pela Lei nº 1910/2014) 

II - Conselho Tutelar, composto por 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes, escolhidos pela população através de voto direito, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante voto do povo.
(Redação acrescida pela Lei nº 1832/2013)

Cria as funções gratificadas de Diretor do Departamento de Gestão Urbana, Diretor do Departamento de Ensino, Diretor do Departamento de Administração, Diretor do Departamento de Contabilidade, Diretor do Departamento de
Finanças, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Diretor do Departamento de Tributação e Receita, Diretor do Departamento de Compras e Licitações, Coordenador Municipal do INCRA, Diretor do Departamento de Políticas de
Trabalho e Emprego, Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo e Legislativo, Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo, Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto, Assistente de Diretor Departamento de
Recursos Humanos, Assistente de Diretor do Departamento de Finanças, Assistente de Diretor do Departamento de Contabilidade, Assistente de Diretor do Departamento de Compras, Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS,
Conselhos e Conselho Tutelar, Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS, Advogado Assistente do (a) Responsável pela Procuradoria Jurídica, Assistente da Secretaria da Assistência Social e Cidadania e Assistente do Diretor de
Departamento de Gestão Urbana.
§ 1º É vedada a concessão das funções gratificadas - FG, descritas no caput do art. 1º a servidores ocupantes de cargo em Comissão.
§ 2º Fica vedada a nomeação de cargo em comissão quando houver servidor efetivo percebendo a função gratificada atinente à função de direção ou coordenadoria.
§ 3º O valor recebido a título da Função Gratificada - FG, pelos servidores públicos efetivos acima descritos não será utilizado para fins de cálculo das vantagens, a qualquer título, com exceção da base de cálculo de férias, 1/3 de férias, 13º
salário e eventuais reflexos.
§ 4º A Função Gratificada poderá ser concedida tanto a servidores estáveis e em estágio probatório.
§ 5º Os cargos de provimento em comissão inseridos no caput do presente artigo poderão, a critério do Prefeito Municipal, serem ocupados por servidores públicos efetivos, os quais, neste caso, receberão Função Gratificada pelo exercício da
função, nos valores abaixo definidos.
§ 6º A função gratificada de responsável pela coordenação de controle interno do Executivo e Legislativo e a função gratificada de coordenação de controle interno do Executivo, não poderá ser ocupada concomitantemente.
§ 7º A função gratificada de Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS, Conselhos e Conselho Tutelar e Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS não poderá ser ocupada concomitantemente.
§ 8º Fica extinta a função gratificada de Responsável pelos Serviços do INCRA e Convênio com o INSS. (Redação acrescida pela Lei nº 2088/2016)

Cria as funções gratificadas de Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo e Legislativo; Gestor de Secretaria; Diretor do Departamento de Gestão Urbana; Diretor do Departamento de Fomento, Turismo,
Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico, Emprego e Renda; Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços; Diretor do Departamento de Esporte e Lazer; Diretor do Departamento de Cultura; Diretor do Departamento de Saúde;
Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania; Diretor do Departamento de Gestão de Frotas; Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Diretor do Departamento de Obras ;Diretor do Departamento de Interior; Diretor do
Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária; Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura; Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária; Diretor do Departamento de Habitação; Diretor do Departamento dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte; Diretor do Departamento de
Ensino; Diretor do Departamento de Administração; Diretor do Departamento de Contabilidade; Diretor do Departamento de Finanças; Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas; Diretor do Departamento de Tributação e Receita; Diretor
do Departamento de Compras; Diretor do Departamento de Licitações; Diretor do Departamento de Material e Patrimônio; Diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego; Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo;
Coordenador Municipal do INCRA; Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto; Cirurgião Dentista com habilidade na área de periodontia; Cirurgião Dentista com habilidade na área de cirurgia e traumatologia oral menor; Cirurgião
Dentista com habilidade na área de endodontia; Cirurgião Dentista com habilidade na área de atendimentos a pacientes especiais; Responsável pela Procuradoria Jurídica; Coordenador de Odontologia; Responsável pelo Banco Social;
Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS, Conselhos e Conselho Tutelar; Advogado Assistente do (a) Responsável pela Procuradoria Jurídica; Assistente da Secretaria da Assistência Social e Cidadania; Supervisor do Departamento
de Gestão Urbana; Assistente de Diretor Departamento de Gestão de Pessoas; Assistente de Diretor do Departamento de Finanças; Assistente de Diretor do Departamento de Contabilidade; Assistente de Diretor do Departamento de
Compras; Assistente do Departamento de Licitações; Assistente do Diretor do Departamento de Gestão Urbana; Assistente do Coordenador de Odontologia; Agente de Desenvolvimento; Coordenador do Centro de Referência em Assistência
Social - CRAS; Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS; Coordenador do Programa Cadastro Único; Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito; Coordenador Administrativo e de Dados
Estatísticos; Coordenador do Programa Bolsa Família; Coordenador do Programa Pró-Jovem; Coordenador de Programas Especiais de Saúde; Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; Responsável pelos
Serviços Gerais de Saúde; Assistente Municipal do PROCON; Encarregado do Serviço de Fiscalização; Assistente Administrativo; Encarregado dos Serviços de Contabilidade e Patrimônio da Secretaria de Saúde; Responsável pelos Serviços
de Enfermagem; Responsável pela Coordenação Médica; Responsável pelas Licitações da Merenda Escolar; Responsável Transporte; Responsável pela Documentação Escolar na Secretaria de Educação; Responsável pelos Programas
Sociais; Responsável pela Documentação Oficial do Executivo Municipal; Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS; Responsável pela Junta de Serviço Militar - JSM; Responsável pelo Convênio do Ministério do Trabalho e pelo
Serviço de Identificação; Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis; Responsável pelos Serviços de Mecânica; Responsável Motorista Administração. (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo e Legislativo; Gestor de Secretaria; Diretor do Departamento de Gestão Urbana; Diretor do Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico,
Emprego e Renda; Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços; Diretor do Departamento de Esporte e Lazer; Diretor do Departamento de Cultura; Diretor do Departamento de Saúde; Diretor do Departamento de Assistência
Social e Cidadania; Diretor do Departamento de Gestão de Frotas; Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Diretor do Departamento de Obras ;Diretor do Departamento de Interior; Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária,

Art. 13-A 

Art. 13-A 

Art. 13-A 
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Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária; Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura; Diretor do
Departamento de Vigilância Sanitária; Diretor do Departamento de Habitação; Diretor do Departamento dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte; Diretor do Departamento de Ensino; Diretor do Departamento de
Administração; Diretor do Departamento de Contabilidade; Diretor do Departamento de Finanças; Diretor do Departamento de Recursos Humanos; Diretor do Departamento de Tributação e Receita; Diretor do Departamento de Compras e
Licitações; Diretor do Departamento de Material e Patrimônio; Diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego; Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo; Coordenador Municipal do INCRA; Coordenador do Sistema
de Controle Interno Adjunto; Cirurgião Dentista com habilidade na área de periodontia; Cirurgião Dentista com habilidade na área de cirurgia e traumatologia oral menor; Cirurgião Dentista com habilidade na área de endodontia; Cirurgião
Dentista com habilidade na área de atendimentos a pacientes especiais; Responsável pela Procuradoria Jurídica; Coordenador de Odontologia; Responsável pelo Banco Social; Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS, Conselhos e
Conselho Tutelar; Advogado Assistente do (a) Responsável pela Procuradoria Jurídica; Assistente da Secretaria da Assistência Social e Cidadania; Supervisor do Departamento de Gestão Urbana; Assistente de Diretor Departamento de
Recursos Humanos; Assistente de Diretor do Departamento de Finanças; Assistente de Diretor do Departamento de Contabilidade; Assistente de Diretor do Departamento de Compras; Assistente do Diretor do Departamento de Gestão
Urbana; Assistente do Coordenador de Odontologia; Agente de Desenvolvimento; Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS; Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS;
Coordenador do Programa Cadastro Único; Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito; Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos; Coordenador do Programa Bolsa Família; Coordenador do Programa Pró-Jovem;
Coordenador de Programas Especiais de Saúde; Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde; Assistente Municipal do PROCON; Encarregado do Serviço de
Fiscalização; Assistente Administrativo; Encarregado dos Serviços de Contabilidade e Patrimônio da Secretaria de Saúde; Responsável pelos Serviços de Enfermagem; Responsável pela Coordenação Médica; Responsável pelas Licitações
da Merenda Escolar; Responsável Transporte; Responsável pela Documentação Escolar na Secretaria de Educação; Responsável pelos Programas Sociais; Responsável pela Documentação Oficial do Executivo Municipal; Advogado
Assessor da Coordenadoria do CREAS; Responsável pela Junta de Serviço Militar - JSM; Responsável pelo Convênio do Ministério do Trabalho e pelo Serviço de Identificação; Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis; Responsável
pelos Serviços de Mecânica; Responsável Motorista Administração. (Redação acrescida pela Lei nº 2223/2018)

 A Cria as funções gratificadas de Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo e Legislativo; Responsável pela Contabilidade Descentralizada do Poder Legislativo; Gestor de Secretaria; Diretor do Departamento de Gestão
Urbana; Diretor do Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico, Emprego e Renda; Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços; Diretor do Departamento de Esporte e Lazer; Diretor do
Departamento de Cultura; Diretor do Departamento de Saúde; Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania; Diretor do Departamento de Gestão de Frotas; Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Diretor do
Departamento de Obras ;Diretor do Departamento de Interior; Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária; Diretor do Departamento
de Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura; Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária; Diretor do Departamento de Habitação; Diretor do Departamento dos Serviços de
Agendamento, Encaminhamento e Transporte; Diretor do Departamento de Ensino; Diretor do Departamento de Administração; Diretor do Departamento de Contabilidade; Diretor do Departamento de Finanças; Diretor do Departamento de
Gestão de Pessoas; Diretor do Departamento de Tributação e Receita; Diretor do Departamento de Compras; Diretor do Departamento de Licitações; Diretor do Departamento de Material e Patrimônio; Diretor do Departamento de Políticas de
Trabalho e Emprego; Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo; Coordenador Municipal do INCRA; Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto; Cirurgião Dentista com habilidade na área de periodontia; Cirurgião
Dentista com habilidade na área de cirurgia e traumatologia oral menor; Cirurgião Dentista com habilidade na área de endodontia; Cirurgião Dentista com habilidade na área de atendimentos a pacientes especiais; Responsável pela
Procuradoria Jurídica; Coordenador de Odontologia; Responsável pelo Banco Social; Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS, Conselhos e Conselho Tutelar; Advogado Assistente do (a) Responsável pela Procuradoria Jurídica;
Assistente da Secretaria da Assistência Social e Cidadania; Supervisor do Departamento de Gestão Urbana; Assistente de Diretor Departamento de Gestão de Pessoas; Assistente de Diretor do Departamento de Finanças; Assistente de
Diretor do Departamento de Contabilidade; Assistente de Diretor do Departamento de Compras; Assistente do Departamento de Licitações; Assistente do Diretor do Departamento de Gestão Urbana; Assistente do Coordenador de Odontologia;
Agente de Desenvolvimento; Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS; Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS; Coordenador do Programa Cadastro Único;
Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito; Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos; Coordenador do Programa Bolsa Família; Coordenador do Programa Pró-Jovem; Coordenador de Programas Especiais de Saúde;
Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde; Assistente Municipal do PROCON; Encarregado do Serviço de Fiscalização; Assistente Administrativo; Encarregado dos
Serviços de Contabilidade e Patrimônio da Secretaria de Saúde; Responsável pelos Serviços de Enfermagem; Responsável pela Coordenação Médica; Responsável pelas Licitações da Merenda Escolar; Responsável Transporte;
Responsável pela Documentação Escolar na Secretaria de Educação; Responsável pelos Programas Sociais; Responsável pela Documentação Oficial do Executivo Municipal; Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS; Responsável
pela Junta de Serviço Militar - JSM; Responsável pelo Convênio do Ministério do Trabalho e pelo Serviço de Identificação; Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis; Responsável pelos Serviços de Mecânica; Responsável Motorista
Administração. (Redação dada pela Lei nº 2285/2019)

  Cria as funções gratificadas de Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo e Legislativo; Responsável pela Contabilidade Descentralizada do Poder Legislativo; Gestor de Secretaria; Diretor do Departamento de Gestão
Urbana; Diretor do Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico, Emprego e Renda; Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços; Diretor do Departamento de Esporte e Lazer; Diretor do
Departamento de Cultura; Diretor do Departamento de Saúde; Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania; Diretor do Departamento de Gestão de Frotas; Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Diretor do
Departamento de Obras; Diretor do Departamento de Interior; Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária; Diretor do Departamento
de Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura; Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária; Diretor do Departamento de Habitação; Diretor do Departamento dos Serviços de
Agendamento, Encaminhamento e Transporte; Diretor do Departamento de Ensino; Diretor do Departamento de Administração; Diretor do Departamento de Contabilidade; Diretor do Departamento de Finanças; Diretor do Departamento de
Gestão de Pessoas; Diretor do Departamento de Tributação e Receita; Diretor do Departamento de Compras; Diretor do Departamento de Licitações; Diretor do Departamento de Material e Patrimônio; Diretor do Departamento de Políticas de
Trabalho e Emprego; Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo; Coordenador Municipal do INCRA; Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto; Cirurgião Dentista com habilidade na área de periodontia; Cirurgião
Dentista com habilidade na área de cirurgia e traumatologia oral menor; Cirurgião Dentista com habilidade na área de endodontia; Cirurgião Dentista com habilidade na área de atendimentos a pacientes especiais; Responsável pela
Procuradoria Jurídica; Coordenador de Odontologia; Responsável pelo Banco Social; Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS, Conselhos e Conselho Tutelar; Advogado Assistente do (a) Responsável pela Procuradoria Jurídica;
Assistente da Secretaria da Assistência Social e Cidadania; Supervisor do Departamento de Gestão Urbana; Assistente de Diretor Departamento de Gestão de Pessoas; Assistente de Diretor do Departamento de Finanças; Assistente de
Diretor do Departamento de Contabilidade; Assistente de Diretor do Departamento de Compras; Assistente do Departamento de Licitações; Assistente do Diretor do Departamento de Gestão Urbana; Assistente do Coordenador de Odontologia;
Agente de Desenvolvimento; Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS; Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS; Coordenador do Programa Cadastro Único;

Art. 13

Art. 13-A
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Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito; Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos; Coordenador do Programa Bolsa Família; Coordenador do Programa Pró-Jovem; Coordenador de Programas Especiais de Saúde;
Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde; Assistente Municipal do PROCON; Encarregado do Serviço de Fiscalização; Assistente Administrativo; Encarregado dos
Serviços de Contabilidade e Patrimônio da Secretaria de Saúde; Responsável pelos Serviços de Enfermagem; Responsável pela Coordenação Médica; Responsável pelas Licitações da Merenda Escolar; Responsável Transporte;
Responsável pela Documentação Escolar na Secretaria de Educação; Responsável pelos Programas Sociais; Responsável pela Documentação Oficial do Executivo Municipal; Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS; Responsável
pela Junta de Serviço Militar - JSM; Responsável pelo Convênio do Ministério do Trabalho e pelo Serviço de Identificação; Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis; Responsável pelos Serviços de Mecânica; Responsável Motorista
Administração; Responsável pelo Departamento Municipal de Trânsito. (Redação dada pela Lei nº 2357/2019)

Capítulo II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS E SUAS SUBORDINADAS

SEÇÃO I
DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE DOIS VIZINHOS - ADDV

 A Associação de Desenvolvimento de Dois Vizinhos, entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade coordenar, fomentar, fiscalizar e gerir recursos e a política industrial do Município, em conjunto com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, além do planejamento e execução dos programas de desenvolvimento integrado do Município, buscando assessoramento e parceria, com entidades e órgãos das esferas federal, estadual e de outros Municípios;
e ainda, assessorar diretamente o Chefe do Poder Executivo em sua política de crescimento ordenado da economia do Município.

 A Associação de Desenvolvimento de Dois Vizinhos, entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade coordenar, fomentar, fiscalizar e gerir recursos e a política industrial do Município, em conjunto com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Turismo, além do planejamento e execução dos programas de desenvolvimento integrado do Município, buscando assessoramento e parceria, com entidades e órgãos das esferas
federal, estadual e de outros Municípios; e ainda, assessorar diretamente o Chefe do Poder Executivo em sua política de crescimento ordenado da economia do Município. (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

Parágrafo único. Os membros da Associação de Desenvolvimento de Dois Vizinhos, não serão remunerados, a qualquer título, pelos serviços prestados.

SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

 O Posto de Atendimento do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária - Unidade Municipal de Cadastramento - INCRA/UMC, o Posto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública
do Paraná, a Junta de Serviço Militar - JSM, o Programa de Defesa do Consumidor - PROCON, a Agência do Trabalhador e o Banco Social serão regidos pelas normas emanadas dos órgãos competentes do Governo Federal e/ou Estadual,
cuja execução e controle ficam sob a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo ou da pessoa por ele delegada.

SEÇÃO III
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO

 À Assessoria de Assuntos Jurídicos, compete:
I - exarar parecer nos atos e processos administrativos;
II - acompanhar as ações em que o Município é parte integrante, e os procedimentos judiciais e extrajudiciais em que o Município é parte interessada, quer como autor, réu, assistente e/ou interessado;
III - orientar as Secretarias e Departamentos e outros órgãos em assuntos de sua área;
IV - representar o Município junto à Justiça Federal e Estadual, órgãos governamentais e não governamentais;
V - exarar parecer nos procedimentos administrativos, relativos a protocolos, licitações, contratos, convênios, termos de cessão e demais atos que se fizerem necessários;
VI - assessorar de forma pessoal o Chefe do Poder Executivo;
VII - proceder ao ajuizamento de demandas e controle dos executivos fiscais bem como seu acompanhamento judicial; e
VIII - assessorar a área administrativa na elaboração de Leis, Decretos, Portarias, Ordens de Serviços, e outros que dependam de posição jurídica.
Parágrafo único. Para ingresso no cargo de assessor jurídico, o interessado deverá comprovar além da inscrição definitiva no conselho de classe correspondente (OAB), três anos de efetiva atividade jurídica.

 À Chefia de Gabinete, compete:

Art. 14

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 16
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I - Exercer a orientação geral, coordenar e fiscalizar os trabalhos do Gabinete;

II - Promover Atividades de coordenação político-administrativas da Prefeitura com os munícipes, pessoalmente, ou por meio de entidades que os representem;

III - Auxiliar as relações do Executivo com o Legislativo, providenciando os contatos com os vereadores, recebendo suas solicitações e sugestões, encaminhando-as e/ou tomando as devidas providências e, se for o caso, respondendo-as;

IV - Acompanhar a tramitação, na Câmara Municipal, dos projetos de lei de interesse do Executivo e manter controle que permita prestar informações precisas ao prefeito;

V - Promover o atendimento das pessoas que procuram o prefeito, encaminhando-as para solucionar os respectivos assuntos, ou marcando audiências;

VI - Organizar as audiências do prefeito, selecionando os assuntos;

VII - Representar o prefeito quando solicitado por este;

VIII - Auxiliar o Prefeito nos despachos interlocutórios em processos de sua competência;

IX - Despachar pessoalmente com o prefeito todo o expediente dos serviços que dirige, bem como participar de reuniões coletivas, quando convocadas;

X - Prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar necessário, o expediente do gabinete.

Parágrafo único. Para ingresso no cargo de Chefe de Gabinete, o interessado deverá possuir ensino superior. (Redação dada pela Lei nº 1960/2015)

 À Assessoria de Comunicação Social e Marketing, compete:

I - dar andamento geral aos trabalhos de relações públicas no Município;

II - propugnar para que o Município desempenhe papel de destaque local e regional;

III - promover relacionamento favorável com o público em geral; e

IV - assessorar o executivo junto a órgãos municipais, estaduais e federais, para que o Município alcance os objetivos propostos.

 A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno rege-se por meio das Leis Municipais 1340/2007 e 1435/2008, pelas normas emanadas pelo Tribunal de Contas do Paraná e demais ordenamentos legais inerentes à atividade.

 As atribuições, competências e demais atividades pertinentes à Coordenadoria do Sistema de Controle Interno Adjunto estão descritas na Lei Municipal nº 1340/2007 e 1435/2008 e sua regulamentação posterior, ou outras normas
legais que vierem substituí-las.

Parágrafo único. Para ingresso no cargo de Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto, o interessado deverá possuir formação acadêmica na área pública ou em outro curso cujo conteúdo programático contenha no mínimo 30%
(trinta por cento) das disciplinas voltadas à atuação da função pública, e ser servidor de provimento efetivo, nos termos das Leis Municipais nº 1340/2007 e 1435/2008.

 Ao Assessor de Gabinete, compete:

I - prestar assessoria administrativa direta ao Gabinete do Executivo, assim como proceder ao agendamento dos compromissos do Chefe do Poder Executivo e atendimento ao público;

II - atender às ligações telefônicas;

III - controlar o expediente, recebimento e distribuição às Secretarias, assessorias ou departamentos competentes; e

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20
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IV - controlar e arquivar materiais jornalísticos de interesse do Município, e outras atividades inerentes à função.

Parágrafo único. O cargo de assessor de gabinete será ocupado por profissional de nível médio.

Ao Gestor (a) de Secretaria, compete:

I - Executar as atividades relativas à gestão da secretaria em que estiver nomeado (a);

II - Auxiliar os departamentos competentes nas campanhas de interesse da administração a serem realizadas;

III - Responder pela Secretaria em que foi nomeado (a) em todas as suas atribuições;

IV - Acompanhar a execução dos programas relacionados no âmbito municipal;

V - Auxiliar os demais departamentos nos projetos encaminhados ao Governo Municipal, Estadual e Federal;

VI - Planejar e estabelecer os objetivos da secretaria em que for nomeado (a), desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas;

VII - Organizar, coordenar e executar os recursos da secretaria, sejam humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma, segundo o planejamento estabelecido;

VIII - Organizar o grau de participação e colaboração de cada servidor para realização dos objetivos definidos.

IX - Coordenar e controlar os padrões e desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a administração almeja.

§ 1º Para exercer a função de Gestor de Secretaria o interessado deverá obrigatoriamente ser servidor efetivo ou em estágio probatório, o qual perceberá exclusivamente FG - Função gratificada, a qual será somada ao seu salário, sem
prejuízos de eventuais vantagens percebidas.

§ 2º O exercício da função de Gestor de Secretaria fica condicionada à ausência de nomeação de secretário (a) para a função; (Redação acrescida pela Lei nº 2223/2018)

SEÇÃO IV
DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

 A Secretaria Geral de Governo é o órgão de assessoramento que tem por incumbência coordenar a representação política e social da Administração; assistir ao Chefe do Poder Executivo nas relações com os munícipes, entidades de
classe, associações comunitárias e com os órgãos da administração pública municipal; prestar assistência pessoal ao Chefe do Poder Executivo; fazer relações públicas do Governo Municipal; supervisionar as secretarias municipais,
promovendo ações conjuntas.

Parágrafo Único - ao Departamento dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transportes, compete:

- Auxiliar todas as secretarias no transporte, encaminhamento e agendamento;
- Organizar os agendamentos e preparar as escalas dos motoristas para as viagens;
- Coordenar a equipe de colaboradores do setor de transportes;
- Acompanhar as entregas, coletas e despachos;
- Coordenar os transportes em geral;
- Controlar o diário de bordo ou outro dispositivo, bem como as infrações cometidas pelos motoristas;
- Efetivar medidas para zelar pela boa qualidade dos veículos; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

SEÇÃO V

Art. 20-A 

Art. 21
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DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 À Secretaria de Administração e Finanças, compete:

I - a realização de estudos e pesquisas para o planejamento das atividades de administração e finanças, executar as atividades relativas ao expediente, documentação, protocolo, arquivamento e zeladoria;

II - ao recrutamento, seleção, treinamento, regime jurídico, concurso público, controles funcionais e demais atividades de pessoal;

III - administrar o edifício sede da Prefeitura; execução de tarefas de padronização e aquisição de materiais;

IV - a elaboração de procedimentos administrativos, guarda, distribuição e controle de todo material utilizado na Administração;

V - de tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; de manutenção de equipamentos de uso geral da administração, bem como a sua guarda e conservação, de recebimento, distribuição, controle do
andamento e arquivamento definitivo dos papéis da Administração, móveis e instalações;

VI - dar andamento às atividades referentes aos lançamentos contábeis em geral; prestar contas de todos os convênios firmados com órgãos de todas as esferas;

VII - controle e amortização da dívida pública; controle e execução de todos os fundos;

VIII - controle da movimentação bancária em geral;

IX - exercer as atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos e demais rendas municipais; e

X - ao recebimento, pagamento, à guarda e movimentação de valores do Município, ao registro e controle contábil da administração orçamentária, financeira e patrimonial do Município, treinamento de pessoal e infra-estrutura básica.

 São Departamentos e Coordenadorias vinculados à Secretaria de Administração e Finanças do Município:

 São Departamentos e Assessorias vinculados à Secretaria de Administração e Finanças do Município: (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)
I - Departamento de Administração;
II - Departamento de Contabilidade e Finanças;
III - Departamento de Recursos Humanos;
IV - Departamento de Tributação e Receita;
V - Departamento de Compras e Licitações;
VI - Departamento de Material e Patrimônio;
VII - Departamento de Gestão Urbana; e
VIII - Departamento de Gestão de Frotas.
IX - Assessoria Financeira. (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

 São Departamentos e Coordenadorias vinculados à Secretaria de Administração e Finanças do Município: (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

I - Departamento de Administração; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

II - Departamento de Contabilidade; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

III - Departamento de Recursos Humanos; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

III - Departamento de Gestão de Pessoas; (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

Art. 22

Art. 23

Art. 23

Art. 23
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IV - Departamento de Tributação e Receita; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

V - Departamento de Compras e Licitações; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

V - Departamento de Compras; (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

VI - Departamento de Material e Patrimônio; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

VII - Departamento de Gestão Urbana; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

VIII - Departamento de Gestão de Frotas; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

IX - Assessoria Financeira; e (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

X - Departamento de Finanças; (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

XI - Departamento de Licitações. (Redação acrescida pela Lei nº 2261/2018)

§ 1º Ao Departamento de Administração, compete:

I - assessorar ao gabinete do executivo e às secretarias municipais, na elaboração de documentos de interesse da municipalidade;

II - receber, distribuir e dar andamento aos documentos encaminhados pelo Poder Legislativo;

III - elaborar e dar encaminhamento aos Projetos de Leis de interesse da municipalidade;

IV - proceder ao atendimento do público interno e externo;

V - autenticar cópias de documentos;

VI - auxiliar na elaboração de projetos, controle de execução e prazo de vigência de contratos, convênios e termos de cooperação técnica;

VII - controlar, emitir e arquivar as publicações realizadas no órgão de imprensa oficial do Município;

VIII - digitar e revisar documentos solicitados por outras unidades da administração;

IX - elaborar, revisar, expedir, controlar e arquivar atos oficiais do Poder Executivo;

X - elaborar, revisar, expedir, controlar e arquivar todo o expediente interno e externo, de competência do Gabinete do Chefe do Poder Executivo, bem como das secretarias de Administração e Secretaria Geral;

XI - emitir e controlar listagem contendo dados de autoridades e entidades locais e regionais;

XII - apoiar a realização de eventos, com a elaboração e expedição de convites e produção de textos; e

§ 2º Ao Departamento de Contabilidade e Finanças, compete:
I - desempenhar juntamente com o Departamento de Receita as tarefas relativas à cobrança e o controle dos tributos municipais;
II - efetuar os pagamentos dos empenhos;
III - controlar os saldos bancários;
IV - elaborar balancetes mensais da receita e da despesa;

11/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2016/208/2088/lei-ordinaria-n-2088-2016-altera-dispositivos-das-leis-16662011-1960-2015-e-1988-2015-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2016/208/2088/lei-ordinaria-n-2088-2016-altera-dispositivos-das-leis-16662011-1960-2015-e-1988-2015-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2018/226/2261/lei-ordinaria-n-2261-2018-altera-artigos-das-leis-municipais-16662011-1988-2015-2089-2016-e-2223-2018-que-dispoe-sobre-a-estrutura-administrativa-do-municipio-de-dois-vizinhos-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2016/208/2088/lei-ordinaria-n-2088-2016-altera-dispositivos-das-leis-16662011-1960-2015-e-1988-2015-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2016/208/2088/lei-ordinaria-n-2088-2016-altera-dispositivos-das-leis-16662011-1960-2015-e-1988-2015-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2016/208/2088/lei-ordinaria-n-2088-2016-altera-dispositivos-das-leis-16662011-1960-2015-e-1988-2015-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2016/208/2088/lei-ordinaria-n-2088-2016-altera-dispositivos-das-leis-16662011-1960-2015-e-1988-2015-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2016/208/2088/lei-ordinaria-n-2088-2016-altera-dispositivos-das-leis-16662011-1960-2015-e-1988-2015-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2018/226/2261/lei-ordinaria-n-2261-2018-altera-artigos-das-leis-municipais-16662011-1988-2015-2089-2016-e-2223-2018-que-dispoe-sobre-a-estrutura-administrativa-do-municipio-de-dois-vizinhos-e-da-outras-providencias
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


V - elaborar Demonstrativo de Compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais definidas;
VI - elaborar semestralmente Relatório de Gestão Fiscal;
VII - promover audiência pública no legislativo, demonstrando cumprimento das metas fiscais do quadrimestre;
VIII - elaborar prestações de contas de convênios e auxílios;
IX - elaborar o balanço geral do Município;
X - controlar recursos vinculados;
XI - executar demais atividades que envolvam o departamento, criando possibilidade de implantar novos programas que agilizem os serviços administrativos;
XII - elaborar Projetos de Leis que versem sobre matéria orçamentária, financeira e tributária; e
XIII - emitir, publicar e distribuir aos órgãos competentes, os Relatórios, Demonstrativos, Balancetes, Quadros, Tabelas e demais documentos exigidos pela legislação vigente.

§ 2º Ao Departamento de Contabilidade, compete:

I - desempenhar juntamente com o Departamento de Receita as tarefas relativas à cobrança e o controle dos tributos municipais;

II - elaborar balancetes mensais da receita e da despesa;

III - elaborar Demonstrativo de Compatibilidade da programação do orçamento com as metas fiscais definidas;

IV - elaborar semestralmente Relatório de Gestão Fiscal;

V - promover audiência pública no legislativo, demonstrando cumprimento das metas fiscais do quadrimestre;

VI - elaborar prestações de contas de convênios e auxílios;

VII - elaborar o balanço geral do Município;

VIII - controlar recursos vinculados;

IX - executar demais atividades que envolvam o departamento, criando possibilidade de implantar novos programas que agilizem os serviços administrativos;

X - elaborar Projetos de Leis que versem sobre matéria orçamentária, financeira e tributária; e

XI - emitir, publicar e distribuir aos órgãos competentes, os Relatórios, Demonstrativos, Balancetes, Quadros, Tabelas e demais documentos exigidos pela legislação vigente. (Redação dada pela Lei nº 2088/2016)

§ 3º Ao Departamento de Recursos Humanos, compete:

§ 3º Ao Departamento de Gestão de Pessoas, compete: (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

I - controlar a vida funcional dos servidores públicos; registros, admissões, demissões, punições, controle de horas extras, assiduidade e pontualidade dos servidores no trabalho;

II - emitir a folha de pagamento;

III - controlar o recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento;

IV - encaminhar os Processos de Aposentadoria e Pensões ao INSS e ao Tribunal de Contas; e

V - desempenhar outras atividades correlatas e de responsabilidade do Departamento.

§ 4º Ao Departamento de Tributação e Receita, compete:
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I - desempenhar atividades para melhorar a arrecadação;

II - controlar os tributos municipais;

III - promover a cobrança da dívida ativa via administrativo;

IV - receber e manifestar-se sobre requerimentos de contribuintes-munícipes;

V - manter arquivo e emitir carnês de cobrança dos impostos, taxas e contribuição de melhoria;

VI - fiscalizar o pagamento dos tributos pelos contribuintes pessoas físicas e jurídicas;

VII - promover e acompanhar a Declaração Fisco Contábil - DFC, com controle próprio inclusive de orientação de seu correto preenchimento;

VIII - executar outras atividades correlatas ao Departamento; e

IX - manter atualizada a planta cadastral do Município.

§ 5º Ao Departamento de Compras e Licitações, compete:
I - elaborar todos os procedimentos licitatórios;
II - elaborar os procedimentos de aquisição de produtos e serviços com dispensa ou inexigibilidade de licitação;
III - adquirir e controlar o material de expediente;
IV - adquirir peças, equipamentos, máquinas e utensílios diversos;
V - fornecer requisições; e
VI - elaborar pesquisa de preços e cadastro de fornecedores.

§ 5º Ao Departamento de Compras compete:

I - elaborar os procedimentos de aquisição de produtos e serviços;

II - elaborar pesquisa de preços;

III - adquirir e controlar o material de expediente;

IV - adquirir peças, equipamentos, máquinas e utensílios diversos;

V - fornecer requisições;

VI - controlar vencimento de contratos/atas e seus respectivos saldos financeiros;

VII - recebimento e distribuição de mercadorias;

VIII - encaminhamento do processo de licitação e de aditivos e apostilamentos, se houver;

IX - recebimento de todas as notas fiscais e seus devidos encaminhamentos. (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

§ 6º Ao Departamento de Material e Patrimônio, compete:
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I - proceder à incorporação ao patrimônio dos bens móveis e imóveis, adquiridos ou recebidos em doação ou por outros meios;

II - manter o controle de todo patrimônio, através de documentos próprios e oficiais, colocando plaqueta de identificação;

III - providenciar a documentação necessária, quando das aquisições, desapropriações, alienações ou doações de veículos, terrenos e edificações, máquinas, equipamentos e outros;

IV - providenciar e controlar a documentação da frota, especialmente quanto ao registro, emplacamento, licenciamento e seguro;

V - providenciar e montar processos necessários de toda documentação exigida, em caso de colisões e sinistros, encaminhando-os à seguradora;

VI - montar processos de incorporação de bens móveis e imóveis para o Balanço Geral;

VII - providenciar e controlar o seguro dos bens imóveis pertencentes ao Município;

VIII - encaminhar para conserto, equipamentos, máquinas, móveis e telefones, após autorização do Secretário respectivo; e

IX - desempenhar outras atividades correlatas e de responsabilidade do Departamento.

§ 7º Ao Departamento de Gestão Urbana, compete:

I - fazer cumprir a legislação do Plano Diretor e Desenvolvimento Urbano da cidade de Dois Vizinhos, concernente ao Perímetro Urbano, Uso e Ocupação do Solo e Espaço Aéreo Urbano, ao Parcelamento do Solo Urbano, ao Sistema Viário
e ao Código de Obras e Postura;

II - apresentar propostas às demandas pertinentes à expansão urbana, sistema viário, e equipamentos públicos;

III - cadastramento e controle dos equipamentos públicos de uso especial ou comum;

IV - expedição de Certidões, Declarações, Alvará de Construção e Habite-se, amparados na legislação;

V - cadastramento imobiliário digital;

VI - serviços de topografia;

VII - desempenhar as demais atividades correlatas e de responsabilidade do referido Departamento; e

VIII - organizar, controlar e manter o cadastro técnico imobiliário do município.

IX - Coordenadoria de Fiscalização e operação de trânsito; e

a) Acompanhar os Agentes da Autoridade de Trânsito, fazendo com que se efetive o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, conforme as competências
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro;
b) Treinar e capacitar os Agentes da Autoridade de Trânsito;
c) Efetuar o monitoramento técnico, junto com agentes da autoridade de trânsito, baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada nas vias, de forma a reduzir as interferências tais como
veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos condutores e pedestres;
d) Definir o calendário de eventos formado pelos requerimentos dos cidadãos e, se necessário, efetuar o monitoramento;
e) Lançar no sistema os autos de infração oriundos da Polícia Militar e dos Agentes da Autoridade de Trânsito;
f) Efetuar levantamento e repassar ao Coordenador Administrativo e de dados estatísticos, os dados estatísticos coletados nas vias públicas, como controle da velocidade médias das vias principais, velocidade máxima de algumas vias,
colume de veículos por tipo em cruzamento, volume de pedestres em travessias, entre outros. (Redação acrescida pela Lei nº 1847/2013) 
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X - Coordenadoria Administrativa e de dados estatísticos.

a) Protocolar os processos administrativos; Arquivar documentos e processos administrativos concluídos pelos setores;
b) Atender ao público e dar seguimento aos requerimentos;
c) Sendo necessário, lançar no sistema os autos de infração oriundos dos Agentes da Autoridade de Trânsito, da Polícia Militar e dos equipamentos eletrônicos;
d) Verificar e efetuar os lançamentos das imagens, referente aos equipamentos eletrônicos de registro de velocidade;
e) Coletar, tabular, processar e analisar os dados estatísticos levantados;
f) Repassar aos outros coordenadores os resultados estatísticos, para que os mesmos possam intervir em seus setores, de forma a atingir objetivos positivos nas vias públicas;
g) Efetuar o recebimento de valores oriundos dos créditos e de pagamentos dos Avisos de Irregularidade do estacionamento rotativo - EstaR;
h) Encaminhar os valores e prestação de contas à Secretaria Municipal de Finanças e à Câmara de Vereadores referente ao estacionamento rotativo - EstaR;
i) Encaminhar os valores e prestação de contas à Secretaria Municipal de Finanças referente ao estacionamento rotativo - EstaR;
j) Acompanhar processos licitatórios que condizem ao órgão executivo de trânsito. (Redação acrescida pela Lei nº 1847/2013)

§ 8º Ao Departamento de Gestão de Frotas, compete:

I - gerir o serviço informatizado de controle centralizado de toda a frota de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos rodoviários do Município;

II - elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva para a frota;

III - efetuar o controle de almoxarifado de peças;

IV - manter o controle de aquisição e fornecimento de peças, consumo de combustíveis e lubrificantes; e

V - produzir e expedir relatórios detalhados dos controles relacionados com a frota.

§ 9º A Assessoria Financeira compete:

- Assessorar a Secretaria de Administração e Finanças no atendimento aos prestadores de serviços públicos;
- Auxiliar em atividades da área financeira de controle bancário e de contas, fluxo de caixa, cobranças e investimentos, emissão de relatórios e organização de documentos;
- Efetuar levantamentos e controles de pouca ou média complexidade relativos aos registros das transações financeiras;
- Auxiliar no controle de todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, etc);
- Assessorar as secretarias de forma geral na redução e emprego de custos financeiros, elaboração de planilhas;
- Auxiliar a Secretaria de Administração e Finanças na recepção, informação e orientação dos interessados no preenchimento de cadastros;
- Realização de consultas para verificar a idoneidade moral dos prestadores de serviços públicos;
- Auxiliar no planejamento de compras e destinação de recursos, bem como em procedimentos licitatórios; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

§ 10 Ao Departamento de Finanças, compete:

I - efetuar os pagamentos dos empenhos;

II - controlar os saldos bancários;

III - efetuar a abertura de contas bancárias;

IV - atender fornecedores em assuntos relativos a pagamentos e recebimentos;

V - realizar demais atividades relacionadas à tesouraria;

VI - efetuar conciliações bancárias;
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VII - auxiliar a Secretaria de Administração e Finanças relativamente aos gastos mensais;

VIII - Realizar atividades correlatas; (Redação acrescida pela Lei nº 2088/2016)

Parágrafo Único - Para ingresso no cargo de Assessor Financeiro, o interessado deverá comprovar experiência em administração e finanças através de diplomas, declarações ou certificados. (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015) 

§ 11 Ao Departamento de Licitações compete:

I - elaborar todas as fases do procedimentos licitatórios para aquisição de produtos e serviços, a partir da autorização e encaminhamento de orçamentos, observando-se, quando for o caso, a dispensa ou inexigibilidade de licitação, até ulterior
finalização;

II - conferir a documentação enviada e efetuar o cadastro de fornecedores;

III - confeccionar os documentos pertinentes ao procedimento licitatório;

IV - alimentar o portal da transparência, o sítio eletrônico do Município e os cadastros junto ao site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, dentro de sua esfera de atuação;

V - alimentar o sistema com as informações dos fornecedores;

VI - Executar tarefas correlatas. (Redação acrescida pela Lei nº 2261/2018)

SEÇÃO VI
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

 À Secretaria de Educação, Cultura e Esportes compete:

I - executar as atividades relativas à educação;

II - promover o relacionamento com os órgãos federais e estaduais da área objetivando a execução de programas e campanhas de educação, cultura e esportes; manter municipalizado os serviços de alimentação e transporte escolar das
Escolas Municipais;

III - difundir e estimular a cultura em todos os seus aspectos;

IV - proteger o patrimônio histórico e cultural do Município;

V - executar programas recreativos e folclóricos;

VI - amparar e difundir a prática esportiva do Município;

VII - superintender as atividades desportivas, estimulando o apoio ao esporte escolar;

VIII - apoiar o desporto classista e comunitário, excluindo o desporto profissional;

IX - desenvolver as atividades do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção do Magistério;

X - acompanhar o desempenho de todas as unidades escolares;

Art. 24
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XI - desenvolver programa de erradicação do analfabetismo;

XII - modernizar o ensino fundamental, Pré-escolar e especial;

XIII - desenvolver programa de apoio ao ensino profissionalizante;

XIV - desenvolver programa do ensino supletivo;

XV - cumprir as determinações oriundas de políticas educacionais dos governos federal e estadual; e

XVI - manter controle do transporte de alunos, inclusive terceirizado.

 À Secretaria de Educação, Cultura e Esportes compreende os seguintes Departamentos:

I - Departamento de Ensino;

II - Departamento de Cultura; e

III - Departamento de Esportes e Lazer.

§ 1º Ao Departamento de Ensino, compete:

I - assessorar a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes na elaboração de projetos junto ao MEC, FUNDEPAR, e outros órgãos governamentais;

II - receber, controlar e distribuir de materiais escolares;

III - orientar e acompanhar na aplicação de verbas destinadas a educação;

IV - fornecer apoio técnico e pedagógico nos planejamentos educacionais;

V - participar de grupos de estudos;

VI - analisar os materiais, livros didáticos, textos repassados às escolas;

VII - participar de projetos em parceria com órgãos federais e estaduais e outras entidades;

VIII - participar dos eventos promovidos pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

IX - apoiar o programa de alimentação escolar;

X - elaborar o calendário escolar e acompanhar o seu cumprimento;

XI - viabilizar cursos de aperfeiçoamento para professores;

XII - visitar, acompanhar e supervisionar as atividades escolares;

XIII - participar de reuniões sempre que a Secretária de Educação, Cultura e Esportes tiver impossibilitada;

XIV - controlar fotocópias para as escolas;

Art. 25
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XV - supervisionar os estágios;

XVI - emitir requisições para os gastos educacionais;

XVII - redigir correspondências do Departamento; e

XVIII - executar outras atividades correlatas e de responsabilidade do Departamento.

§ 2º Ao Departamento de Cultura, compete:

I - promover atividades culturais, (festivais, festas, teatros, programas de banda, música, dança, pintura, programas de recuperação da cultura étnica e peças históricas);

II - supervisionar o trabalho de monitores e professores para ministrar aulas culturais;

III - promover concursos de cartazes, gincanas, entre escolas, objetivando a criatividade e desenvolvimento de trabalho em grupo;

IV - incentivar as escolas de dança;

V - promover reuniões culturais, para avaliar as atividades do Departamento;

VI - promover espetáculos culturais;

VII - promover a comemoração de datas cívicas;

VIII - resgatar a cultura do Município, promovendo concursos culturais;

IX - promover exposições e amostras de livros, pinturas e objetos culturais;

X - fornecer assistência e organizar as bibliotecas públicas; e

XI - executar outras atividades correlatas e de responsabilidade do Departamento.

§ 3º Ao Departamento de Esportes e Lazer, compete:

I - realizar os campeonatos municipais;

II - administrar os campos e ginásios de esportes, quadras e demais espaços públicos destinados ao esporte;

III - incentivar a participação de equipes municipais em jogos regionais e estaduais;

IV - coordenar as atividades dos monitores técnicos;

V - fornecer autorização para uso dos ginásios de esportes;

VI - organizar eventos esportivos no Município; e

VII - executar outras atividades correlatas e de responsabilidade do Departamento.
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SEÇÃO VII
DA SECRETARIA DE SAÚDE

 À Secretaria de Saúde, compete:

I - manter os serviços de assistência médico-odontológica no Município;

II - manter convênios com a União e o Estado para a execução de campanhas e programas de saúde pública;

III - apoiar as entidades de educação a excepcionais;

IV - manter convênios com a União e o Estado para a execução de programas que objetivam a melhoria da qualidade de vida dos munícipes;

V - promover treinamento de pessoal da Secretaria;

VI - participar nos programas de saúde federal, estadual;

VII - promover programas de apoio a grupos organizados;

VIII - executar o programa saúde da família, coordenar e manter direta ou indiretamente as atividades dos serviços públicos de saúde;

IX - promover o direcionamento estratégico de todo o trabalho de saúde;

X - motivar as diversas equipes formadas;

XI - promover reuniões conjuntas dos vários setores para avaliação e análise do desempenho de cada setor e da Secretaria como um conjunto;

XII - provocar, incentivar e promover debates nas comunidades no sentido de organizá-las, priorizando suas necessidades e reorientando as ações da Secretaria sempre que necessário;

XIII - negociar com instâncias superiores (municipais, estaduais e federais) as condições políticas financeiras que permitam as realizações das metas estabelecidas;

XIV - participar de encontros, reuniões e congressos que envolvam secretarias municipais de outros municípios ou assuntos de interesse; e

XV - divulgar os principais preceitos constitucionais a respeito da saúde, promover a participação da comunidade.

 A Secretaria de Saúde compreendem os seguintes Departamentos e Coordenadorias:

I - Departamento de Saúde;

II - Coordenadoria de Serviços Complementares;

III - Coordenadoria de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde; e

IV - Coordenadoria dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde.

V - Departamento de Vigilância Sanitária. (Redação acrescida pela Lei nº 1832/2013)

VI - Coordenadoria de Odontologia. (Redação dada pela Lei nº 1832/2013)

Art. 26

Art. 27
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§ 1º Ao Departamento de Saúde, compete:

I - coordenar e executar as políticas do Sistema Municipal de Saúde, vinculadas diretamente à Secretaria de Saúde e tendo como subordinadas a Coordenadoria de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde e a Coordenadoria de Serviços
Complementares;

II - estabelecer as rotinas de serviços nos vários níveis de atenção à saúde, relacionando cada programa junto aos membros da equipe;

III - repassar as decisões tomadas sobre metas, rotinas e inovações de condutas ou programas especiais a serem efetuados;

IV - coordenar a programação dos trabalhos por ano/mês e a execução de relatórios anuais sobre as atividades realizadas;

V - participar de reuniões nas comunidades e/ou Conselho Municipal de Saúde que irão avaliar a execução dos programas;

VI - acompanhar periodicamente os trabalhos das unidades funcionais, procurando detectar dificuldades e/ou falhas e corrigi-las junto à equipe;

VII - prever e solicitar recursos financeiros ao Secretário para gastos com equipamentos, reformas e manutenção das unidades funcionais e compra de insumos e medicamentos;

VIII - promover e incentivar as várias categorias profissionais a participarem de cursos de atualização e/ou reciclagem, a fim de garantir um atendimento de qualidade aos usuários do serviço público de saúde, discutindo o conteúdo destes
cursos com os profissionais da área a fim de modificar a rotina de trabalho sempre que necessário;

IX - cumprir e fazer cumprir os horários de atendimento aos usuários do serviço, não permitindo que o serviço público perca a credibilidade ou se torne um subemprego de funcionário;

X - coordenar e supervisionar a política de Recursos Humanos;

XI - supervisionar os serviços administrativos, contabilidade, pagamentos, compras, secretaria, documentação, arquivo e informatização;

XII - supervisionar os Programas Especiais;

XIII - pesquisar, elaborar e implementar programas de melhoria contínua dos serviços;

XIV - estimular a formação e supervisionar comissões internas, permanentes e/ou transitórias, tais como infecção hospitalar, mortalidade, farmacoterapêutica, qualidade segurança, saúde mental, educação e comunicação;

XV - participar na solução de questões relativas a todos os servidores tais como férias, demissões, licenças e transferências.

XVI - promover, participar e incentivar junto aos demais membros da equipe de saúde, discussões de casos clínicos de interesse geral na saúde pública atendidos na rede;

XVII - participar de reuniões com equipes multiprofissionais para planejamento, coordenação, execução e avaliação dos programas e metas;

XVIII - coordenar a previsão, provisão e controle de materiais, medicamentos, vacinas e insumos, bem como supervisionar o bom uso dos equipamentos e solicitar seu reparo ou substituição quando danificado, ouvido o Secretário e obtida
autorização do Chefe do Poder Executivo;

XIX - participar de reuniões técnico-científicas no Município ou fora dele para sua atualização e conseqüente aprimoramento da equipe; e

XX - proporcionar clima de discussão aberta e franca entre as diversas categorias profissionais e entre os membros da equipe.

§ 2º À Coordenadoria de Serviços Complementares, compete:

I - estabelecer em conjunto com o Departamento de Saúde, rotinas dos serviços de diagnóstico e terapêutico e fluxogramas de atendimento dos usuários na rede de serviços do Município e fora dele;
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II - coordenar e supervisionar todas as atividades de atendimento ao público e as informações gerais sobre os serviços na Secretaria e nas demais unidades de saúde;

III - coordenar e supervisionar os serviços de fluxo de correspondências, materiais e documentos relativos à Secretaria, servidores, pacientes e usuários;

IV - autorizar mediante solicitação profissional procedimentos fora da rotina em serviços especializados do Município ou fora dele;

V - providenciar equipamentos, recursos e serviços da estrutura da Administração Pública ou fora dela para a realização de tarefas eventuais ou para resolver excepcionalmente problemas ocorridos no âmbito da secretaria;

VI - coordenar e supervisionar as atividades de agendamento do sistema de referência-contrareferência, para consultas especializadas;

VII - coordenar e supervisionar o agendamento dos tratamentos e internamentos fora do Município;

VIII - coordenar e supervisionar os serviços referentes à telefonia e a prestação de informações gerais sobre a estrutura e serviços da secretaria;

IX - coordenar e supervisionar os serviços de transporte e a frota de veículos da Secretaria;

X - repassar as decisões tomadas sobre metas, rotinas ou inovações de condutas ou programas especiais a serem efetuados;

XI - coordenar a programação e o planejamento do setor e a execução de relatórios periódicos sobre as atividades realizadas;

XII - manter controle rígido, observando sempre a racionalidade de todos os equipamentos afetos ao setor (computadores, veículos e outros);

XIII - garantir o bom fluxo de pacientes nos encaminhamentos para consultas, exames especializados, internamentos ou outras atividades relativas ao setor;

XIV - cumprir e fazer cumprir os horários de atendimento aos usuários do serviço, estabelecendo, também as escalas de trabalho e plantões;

XV - participar na previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos da Coordenadoria observando o melhor uso e solicitando reparo ou substituição quando necessário;

XVI - participar de reuniões, encontros e palestras que envolvam assuntos de interesse da Secretaria;

XVII - coordenar os serviços de apoio e logística quando das campanhas de imunização, controles de endemias e epidemias, eventos especiais, colocando em condições de uso veículos, equipamentos, disponibilizando e orientando o
pessoal;

XVIII - participar e promover atividades periódicas de atualização, reciclagem e treinamento do pessoal em questões de segurança, legislação, envolvendo os motoristas e os outros servidores;

XIX - coordenar e supervisionar os sistemas de segurança e vigilância do patrimônio da Secretaria;

XX - colaborar com outros setores da Administração Pública bem como com entidades e instituições públicas e privadas no município;

XXI - manter rígido e atualizado sistema de controle de dados e informações sobre os agendamentos e o uso dos veículos em relação à manutenção, combustível e troca de peças; e

XXII - manter bom relacionamento e intercâmbio com outras instâncias que tratam dos sistemas de diagnóstico e tratamentos fora do domicílio.

§ 3º À Coordenadoria de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde, compete:

I - coordenar as ações de auditoria técnica e administrativa das contas ambulatoriais e hospitalares;

II - acompanhar e avaliar a produção dos serviços de saúde realizados no Município;
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III - receber faturas ambulatoriais e hospitalares dos serviços realizados no Município de Dois Vizinhos de acordo com calendário previamente fixado;

IV - emitir Autorização de Internação Hospitalar - AIH aos hospitais mediante laudos previamente autorizados pelo Auditor em Saúde;

V - manter controle de origem dos pacientes internados no município e acompanhar a compensação da AIH a 8ª Regional de Saúde;

VI - manter contato com prestadores visando à correção de problemas administrativos e financeiros, junto às contas apresentadas;

VII - receber diariamente informações sobre a disponibilidade de leitos dos hospitais do Município;

VIII - intermediar e, quando possível autorizar a internação de paciente nos hospitais do Município;

IX - emitir relatório sobre atividades desenvolvidas pelo sistema municipal de auditoria;

X - cumprir e fazer cumprir as legislações em vigor da União, Estado e Município;

XI - executar outras atividades por determinação do Secretário Municipal de Saúde; e

XII - observar e cumprir todas as normas e regulamentos, inerentes ao serviço de auditoria, emanados pelo Ministério da Saúde, e em especial pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 4º A Coordenadoria dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde, compete:

I - coordenar os agendamentos de pacientes, encaminhando-os para tratamento em outros centros;

II - preparar a escala de viagem;

III - organizar os veículos para o transporte dos doentes encaminhados;

IV - manter bom relacionamento com os órgãos e outros para possibilitar o agendamento de todos os pacientes encaminhados; coordenar o transporte dos pacientes; ·.e

V - zelar pela boa qualidade dos veículos e outras tarefas correlatas.

§ 5º Ao Departamento de Vigilância Sanitária compete:

I - coordenar e supervisionar as ações do Programa de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Prestadores Serviços de Saúde no Município;

II - elaboração de normas técnicas;

III - estabelecer e acompanhar indicadores sanitários e de qualidade do funcionamento dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde do Município;

IV - analisar processos, projetos arquitetônicos em conjunto com o SAPES e emissão de pareceres;

V - assessorar e prestar consultoria as equipes de Vigilância Sanitária do Município em: controle de infecção, assuntos técnicos e sanitários, legislações e normas técnicas sanitárias e Processo Administrativo Sanitário;

VI - realizar inspeções sanitárias, complementar e/ou suplementar junto as Regionais e/ou municípios;

VII - realizar palestras, elaborar matérias e materiais de orientação e esclarecimento a respeito de assuntos de abrangência da vigilância sanitária destinada à: profissionais de saúde, alunos da área de saúde de universidades, faculdades e
cursos técnicos, imprensa e população em geral;
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VIII - realizar treinamentos, cursos e palestras em assuntos técnicos para profissionais de VISA das regionais de saúde do estado e dos municípios;

IX - fiscalizar o cumprimento das posturas referentes ao poder de polícia de higiene pública;

X - atender e coordenar programas de vigilância sanitária;

XI - aprovar de projetos arquitetônico;

XII - licenciar e fiscalizar as indústrias que produzem medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, saneantes;

XIII - inspecionar domissanitários, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, alimentos, farmácias de manipulação;

XIV - fiscalizar estabelecimentos hospitalares, postos de saúde, laboratórios de análises clínicas, patologia clínica, laboratório óptico, ambulatórios, controle de receitas de entorpecentes, substâncias controladas, radiações ionizantes,
hemoterapia, banco de tecidos, banco de órgãos, hemodiálise, tomografia, ressonância magnética, radiologia digital, radioimuno ensaio, técnicas sorológicas;

XV - fiscalizar os registro de alimentos, domissanitários, saneantes e medicamentos.

XVI - fiscalizar os ambientes de modo a evitar a ocorrência de surto de intoxicação alimentar;

XVII - inspecionar as fábricas de gêneros alimentícios, comércio varejista de medicamentos, cosméticos,

XVII - fiscalizar os consultórios médico, odontológico, psicológico, veterinário, laboratório de prótese dentária, clinicas médicas, instituto de fisioterapia;

XIX - Mapear os bairros, realizar palestras, cursos e treinamentos a comunidade;

XX - fiscalizar estabelecimentos esportivos (ginástica, natação, academias de luta), creches, escolas, distribuidoras de gêneros alimentícios;

XXI - inspecionar as condições de água e esgoto, piscinas de uso coletivo, criadouros de animais no perímetro urbano;

XXII - alimentar Sistemas de Abastecimento Individual (SAI); e

XXIII - alimentar Sistemas de Abastecimento Coletivo (SAC).

§ 6º A Coordenadoria de Odontologia, compete:

I - Organizar os fluxos e protocolos de atendimento aos pacientes de odontologia usuários do Sistema Único de Saúde, nas Unidades Básicas que dispõem das Equipes e serviços de Saúde Bucal, no Centro de Especialidades Odontológicas -
CEO, bem como em locais que disponibilizem atendimento de saúde bucal;

II - Sistematizar cronograma de escalas dos profissionais do setor de odontologia, prevendo inclusive os responsáveis pelos plantões em regime de sobreaviso;

III - Exigir e cobrar o cumprimento de horário de todos os profissionais do setor;

IV - Zelar e orientar a equipe pela conservação dos materiais/equipamentos dos ambientes de trabalho;

V - Prever Capacitação/treinamento/atualização para os profissionais de sua responsabilidade a fim de reabilitar o paciente utilizando técnicas e conhecimentos científicos atuais;

VI - Monitorar resultados da produção dos profissionais em conformidade com os índices preconizados pelo Ministério da Saúde de forma a garantir ampla cobertura à população e evitando perda de recursos;
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VII - Estar atualizado nos conhecimentos técnico científicos sobre a determinação do processo saúde-doença bucal;

VIII - Garantir com as equipes do Centro de Especialidades Odontológicas e as Unidades que tem o programa de Saúde Bucal, a alimentação dos Sistemas de Informações;

IX - Manter atualizado o estoque de material necessário para o funcionamento dos programas, bem como programar/solicitar processos de licitação para aquisição de estoque mínimo necessários para a realização das atividades, evitando-se
assim a descontinuidade dos serviços;

X - Garantir equipes com os profissionais nas áreas de clinica geral, endodontia, cirurgia oral menor, periodontia, atendimento a portadores de necessidade especial, diagnóstico bucal e a confecção de prótese total e parcial removível;

XI - Caberá ao Coordenador de Odontologia a realização de planejamento das atividades e garantir o agendamento dos pacientes, visando o cumprimento dos objetivos, metas, prazos e execução dos procedimentos, que terão uma produção
mínima mensal, conforme Portaria nº 1570/GM, de 29 de julho de 2004;

XII - Avaliar quadrimestralmente as ações odontológicas realizadas, a integralidade, a resolutividade e o grau de satisfação da clientela atendida, bem como fornecer subsídios para a realização da Audiência Pública Quadrimestral (Lei
141/12);

XIII - Cabe à Coordenadoria de Odontologia avaliar o desempenho das atividades dos servidores do setor, visando o cumprimento das ações estabelecidas pelo CEO e satisfação dos atendimentos dos munícipes, estabelecendo a
permanência ou não do servidor neste serviço de referência;

XIV - Estar atento às possíveis alterações ou publicações referentes à legislação vigente do Ministério da Saúde, com relação ao Programa Brasil Sorridente do Governo Federal, bem como ao Centro de Especialidades Odontológicas;

XV - Planejar ações vinculadas ao Plano Municipal de Saúde bem como Planejamentos anuais; ainda, ao final do ano apresentar subsídios e justificativas para as atividades voltadas ao Relatório Anual de Saúde (RAG). (Redação acrescida
pela Lei nº 1832/2013) 

 Os Cargos de Provimento efetivos constantes do Anexo I - Grupo Ocupacional V - Saúde - Programa Saúde da Família - PSF, desta Lei vinculam-se à Secretaria de Saúde, e têm como objetivos:

I - divulgar o conceito de saúde como qualidade de vida e direito do cidadão;

II - promover a família como o núcleo básico da abordagem no atendimento à saúde da população, num enfoque comunitário;

III - prestar atendimento básico de saúde, de forma integral, a cada membro da família, identificando as condições de risco para a saúde do indivíduo;

IV - proporcionar atenção integral, oportuna e contínua à população, no domicílio, em ambulatórios e hospitais;

V - agendar o atendimento à população, com base na programação existente, sem descartar a possibilidade de atendimentos eventuais e domiciliares;

VI - humanizar o atendimento e estabelecer uma relação interativa com a comunidade;

VII - organizar o acesso ao sistema de saúde;

VIII - ampliar a cobertura e melhorar a qualidade do atendimento no sistema de saúde;

IX - promover a supervisão e a atualização profissional para garantir boa qualidade e eficiência no atendimento; e

X - levar ao conhecimento da população as causas que provocaram as doenças e os resultados alcançados na sua prevenção e no seu tratamento e incentivar a participação da população no controle do sistema de saúde.

SEÇÃO VIII
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Art. 28

Art. 29
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 À Secretaria de Assistência Social e Cidadania, compete:

I - coordenar e organizar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS em âmbito local;

II - planejar, executar, monitorar e avaliar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

III - organizar a rede socioassistencial por níveis de proteção social básica e especial;

IV - manter estrutura para recepção, identificação, encaminhamento, orientação e acompanhamento dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC e dos benefícios eventuais;

V - realizar a gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de renda;

VI - promover a articulação intersetorial dos serviços socioassistenciais com as demais políticas públicas e sistema de garantia de direitos;

VII - elaborar projetos;

VIII - efetivar e acompanhar convênios com a rede prestadora de serviços;

IX - gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social e outros fundos especiais relacionados a Conselhos Municipais a ela vinculados;

X - organizar conferências, seminários e instituir capacitação e educação permanente, para técnicos da Secretaria e conselheiros vinculados aos Conselhos assessorados por esta Secretaria;

XI - gerir os programas de transferência de renda e benefícios eventuais (auxílio funeral, natalidade, de vulnerabilidade social e demais auxílios eventuais regulamentados pelo Conselho Municipal de Assistência Social);

XII - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social de forma participativa, submetendo-o à aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social;

XIII - assessorar técnica e administrativamente o Conselho Municipal de Assistência Social e conselhos vinculados a Secretaria;

XIV - desenvolver serviços de proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade, conforme diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, ofertados em quantidade e qualidade aos usuários, conforme
tipificação nacional de serviços;

XV - desenvolver o serviço de vigilância sócio territorial;

XVI - desenvolver o serviço de informação, monitoramento e avaliação;

XVII - elaborar e executar a política de recursos humanos de acordo com a NOB/SUAS-RH;

XVIII - monitorar a qualidade da oferta dos serviços vinculadas ao SUAS;

XIX - promover o direcionamento estratégico de todo o trabalho social;

XX - oferecer serviços de atenção à maternidade, infância, velhice e pessoa com deficiência visando o fortalecimento da convivência familiar e social;

XXI - promover programas de habitação popular em articulação com órgãos federais regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil;

XXII - coordenar e supervisionar o departamento de Assistência Social e Cidadania; e

XXIII - observar e aplicar as determinações e orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, promovendo as alterações necessárias.

Art. 29

Art. 30
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 Ao Departamento de Assistência Social e Cidadania, compete:

I - coordenar e executar as políticas de assistência e promoção social do Município;

II - desenvolver atividades de integração social, apoiando entidades, grupos de convivência social e associações organizadas;

III - gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IV - acompanhar as atividades de responsabilidade de Conselho Tutelar;

V - coordenar os serviços técnico-administrativos do departamento e o atendimento ao público, bem como, a prestação dos serviços sócioassistenciais aos usuários;

VI - supervisionar o uso de equipamentos e veículos;

VII - prever, prover e controlar o uso de materiais e equipamentos;

VIII - elaborar relatórios de suas atividades;

IX - providenciar recursos materiais e humanos para realização de eventos, reuniões e campanhas sócioassistenciais;

X - coordenar o serviço de atendimento ao público e as informações gerais do Departamento;

XI - gerir o Fundo Municipal da Infância e Juventude;

XII - colaborar na organização, estruturação e apoio técnico aos Conselhos Municipais relativos à Assistência Social;

XIII - solucionar questões relativas aos servidores, tais como, férias, demissões, licenças e transferências;

XIV - desenvolver programas especiais para atendimento e apoio à Criança e ao Adolescente, ao Idoso, às Mulheres, à pessoa com deficiência e outros;

XV - desenvolver programas que visem à geração de renda e inclusão social para indivíduos e famílias em risco social;

XVI - desenvolver ações e comprometer-se com o melhor funcionamento dos Conselhos Municipais relacionados com as Políticas Sociais, promovendo o controle social;

XVII - organizar e acompanhar encontros, reuniões e conferências para discussão de temas e políticas relacionadas à Assistência Social;

XVIII - acompanhar e supervisionar os trabalhos realizados pelo CRAS e pelo CREAS;

XIX - desenvolver programas de cidadania; e

XX - discutir e desenvolver programas que visem o conhecimento e a promoção da cidadania.

XXI - Coordenador do Programa Cadastro Único

Escolaridade - Ensino Superior Completo área deCiênciasHumanas e Sociais

a) identificar as famílias que compõem o público-alvo do Cadastro Único e registrar seus dados nos formulários de cadastramento;
b) registrar no Sistema do Cadastro Único os dados dos formulários, de forma a registrá-los na base nacional;
c) alterar, atualizar e confirmar os registros cadastrais;

Art. 30
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d) promover a utilização dos dados do Cadastro Único para o planejamento e gestão de políticas públicas locais voltadas à população de baixa renda, executadas no âmbito do governo local;
e) capacitar, em parceria com os estados e a União, os agentes envolvidos na gestão e operacionalização do Cadastro Único;
f) dispor de infraestrutura e recursos humanos permanentes para a execução das atividades inerentes à operacionalização do Cadastro Único;
g) designar, formalmente, pessoa responsável pela administração da base de dados do Cadastro Único;
h) adotar medidas para o controle e a prevenção de fraudes ou inconsistências cadastrais, disponibilizando canais para o recebimento de denúncias ou irregularidades;
i) adotar procedimentos que certifiquem a veracidade dos dados;
j) zelar pela guarda e sigilo das informações coletadas e digitadas;
l) permitir o acesso das Instâncias de Controle Social (ICS) do Cadastro Único e do PBF às informações cadastrais, sem prejuízo das implicações éticolegais relativas ao uso dessas informações; e
m) encaminhar às Instâncias de Controle Social o resultado das ações de atualização cadastral efetuadas pelo governo local, motivadas por inconsistência de informações constantes no cadastro das famílias e outras informações relevantes
para o acompanhamento da gestão municipal por essas instâncias. (Redação acrescida pela Lei nº 1910/2014)

 O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS está subordinado ao Departamento de Assistência Social e Cidadania e se constitui em unidade pública e pólo de referência, responsável pela execução, coordenação e
articulação de serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais para atendimento às famílias e seus membros que se encontram em situação de vulnerabilidade social, quer pela condição econômica (famílias pobres ou abaixo da
linha da pobreza) quer por fazerem parte de diferentes ciclos de vida (crianças, idosos, pessoas com deficiência, adolescentes, jovens e mulheres), executando ações de combate a discriminações de gênero, etnia, deficiência, idade, entre
outras.

Parágrafo único. O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS é unidade de referência territorializada, que tem por objetivo a atuação com famílias, seus membros e indivíduos, residentes no município de Dois Vizinhos, fortalecendo
os vínculos familiares e comunitários, e provendo a inclusão das famílias nas políticas públicas, no mercado de trabalho e na vida em comunidade.

I - Ao Centro de Referência em Assistência Social - CRAS compete:

a) promover o acompanhamento sócio-assistencial de famílias em um determinado território;
b) potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade;
c) contribuir com o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando o seu protagonismo;
d) desenvolver programas que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações;
e) atuar de forma preventiva, evitando que as famílias integrantes do público-alvo tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco; e
f) executar e/ou referenciar os serviços de proteção social básica.

II - O serviço de proteção social básica contará com uma equipe específica, obedecendo ao critério de atendimento e a composição dos profissionais de referência de acordo com o número de famílias referenciadas, conforme previsto no
NOB/SUAS - RH, aprovado pela Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, do Ministério do Desenvolvimento Social.

III - A Proteção Social Básica será responsável por executar os seguintes serviços:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);
b) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; e
c) Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS está subordinado ao Departamento de Assistência Social e Cidadania e se constitui em unidade pública e pólo de referência, responsável pela execução,
coordenação e articulação dos serviços da proteção social especial de média complexidade.

§ 1º Ao Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS compete:

I - articular, coordenar e operar a rede de serviços públicos socioassistenciais, demais políticas públicas e de garantia de direitos, no âmbito do município;

II - prestar atendimento especializado às crianças, adolescentes, homens e mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, bem como aos seus familiares;

III - prestar atendimento especializado às crianças, e às famílias, inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que possuam dificuldades no cumprimento das condições estabelecidas no Programa;

IV - prestar atendimento às pessoas em situação de mendicância, na rua e de rua;

Art. 31

Art. 32
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V - auxiliar e acompanhar as crianças e adolescentes que estejam sob medida protetiva ou medida pertinente aos pais ou responsáveis, bem como de suporte para reinserção social;

VI - auxiliar e acompanhar os adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas em meio aberto e os adolescentes que se encontram em internamento, bem como suas famílias; e

VII - monitorar e acompanhar os serviços de média e alta complexidade oferecidos no município e ou consorciados a crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, dentre outros.

§ 2º Os serviços de proteção social de média complexidade serão executados e/ou referenciados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, que contará com uma equipe específica, obedecendo ao critério de
atendimento de acordo com o número de pessoas/indivíduos/mês - Gestão Plena e será composto pelos profissionais de referência, conforme previsto na NOB/SUAS - RH, aprovada pela Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, do
Ministério do Desenvolvimento Social.

§ 3º A proteção social especial de média complexidade será responsável por executar os seguintes serviços:

I - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);

II - Serviço especializado em abordagem social;

III - Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade (PSC);

IV - Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;

V - Serviço especializado para pessoas em situação de rua.

§ 4º A Assessoria da Coordenadoria do CREAS compete:

- Auxiliar o Coordenador do CREAS no estabelecimento de confiança e construção de vínculos com os usuários;
- Prestar orientações jurídicas aos usuários;
- Prestar assistência jurídica aos usuários, inclusive interpondo ações individuais no âmbito do Poder Judiciário, quando da impossibilidade da Defensoria Pública Estadual, assistência judiciária gratuita ou Núcleo de Práticas Jurídicas;
- Atender ao grupo familiar e manter articulações com a rede, visando o acompanhamento e orientação das ações e realizando diálogos sobre as questões jurídicas com as instituições envolvidas, quando necessário e no que tange os
objetivos do serviço;
- Realização de atendimentos individuais, procedendo uma avaliação do caso com orientação à família e/ou às partes envolvidas;
- Realizar o assessoramento e interlocução com os entes judiciais e de mediação quando se fizer necessário.

Parágrafo único. Para ingresso no cargo de Assessor da Coordenadoria do CREAS, o interessado deverá comprovar graduação em Direito e possuir inscrição definitiva no conselho de classe correspondente (OAB - Ordem dos Advogados do
Brasil). (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

 O serviço de proteção social especial de alta complexidade constitui-se no acolhimento em diferentes tipos de equipamentos (abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem, instituições de longa permanência para idosos, família
acolhedora), destinados a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral, sendo coordenado e articulado pelo Departamento de Assistência Social e Cidadania/CREAS.

§ 1º As equipes de referência do Departamento de Assistência Social e Cidadania, para atendimento psicossocial de abrigo institucional, casa lar e casa de passagem, família acolhedora e república, e/ou para monitoramento e avaliação da
rede prestadora de serviços estatal e privada, são aquelas estabelecidas na NOB/SUAS - RH, aprovada pela Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, do Ministério do Desenvolvimento Social, de acordo com o número de usuários nos
serviços de acolhimento.

§ 2º A proteção social especial de alta complexidade será responsável por executar os seguintes serviços:

I - Serviço de acolhimento institucional, nas seguintes modalidades:

a) Abrigo institucional;
b) Casa-Lar;

Art. 33
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c) Casa de passagem; e
d) Residência inclusiva;

II - Serviço de acolhimento em república;

III - Serviço de acolhimento em família acolhedora;

IV - Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências.

São atribuições do Conselho Tutelar:

I - Todas as Constantes na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e posteriores alterações.

II - Receber petições, denúncias, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados às crianças e adolescentes, dando-lhes o encaminhamento devido. (Redação acrescida pela Lei
nº 1832/2013)

SEÇÃO IX
DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 À Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos compete:

I - executar os serviços de manutenção de parques, praças, jardins públicos e arborização;

II - coordenar as atividades relativas à limpeza urbana;

III - fiscalizar o cumprimento das posturas municipais;

IV - manter os serviços de iluminação pública e dos prédios municipais;

V - fiscalizar os serviços permitidos ou concedidos pelo Município;

VI - guardar e conservar a frota de veículos do Município;

VII - promover a construção e conservação dos prédios próprios da municipalidade;

VIII - efetuar a construção, restauração e conservação das estradas públicas municipais;

IX - executar ou fiscalizar as obras de infra-estrutura de saneamento básico;

X - coordenar o serviço de coleta de lixo;

XI - desenvolver outras atribuições correlatas de responsabilidade da Secretaria.

 A Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos compõem-se dos seguintes Departamentos:

I - Departamento de Interior;

II - Departamento de Serviços Urbanos;

Art. 33-A 

Art. 34

Art. 35
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III - Departamento de Obras.

§ 1º Ao Departamento de Interior, compete:

I - Executar os trabalhos de readequação de estradas;

II - cascalhamento rodoviário;

III - terraplanagem;

IV - construção de pontes, bueiros e pontilhões;

V - abertura de novas estradas públicas;

VI - trabalho de conservação de estradas vicinais;

VII - construção de calçamentos, preparo do leito para a construção de pavimentação;

VIII - executar outras atividades correlatas e de responsabilidade do Departamento.

§ 2º Ao Departamento de Serviços Urbanos, compete:

I - desenvolver, coordenar e aperfeiçoar os serviços de coleta de lixo, limpeza pública, conservação da pavimentação, poda de árvores, ajardinamento, iluminação pública;

II - manter a sinalização de ruas e avenidas com placas, pintura de meios-fios;

III - executar obras de drenagem, proteção de margens de rios e muros de arrimo;

IV - ampliar os sistemas de abastecimento d`água, ampliação da rede de energia elétrica e de iluminação pública;

V - acompanhamento das atividades da usina de reciclagem do lixo, fiscalizar a utilização do terminal rodoviário;

VI - desenvolver programas de saneamento básico;

VII - executar outras atividades correlatas e de responsabilidade do Departamento.

§ 3º Ao Departamento de Obras, compete:

I - projetar, fiscalizar e acompanhar a execução de obras públicas municipais;

II - efetuar o recebimento definitivo das obras contratadas pelo Município;

III - suspender a execução de obras que não estejam de acordo com os projetos e especificações técnicas;

IV - executar obras municipais direta ou indiretamente, executar os reparos e reformas de obras existentes;

V - desenvolver outras atividades correlatas e de responsabilidade do Departamento.
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SEÇÃO X
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

 À Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, compete:

I - prestar assistência técnica aos agricultores familiares;

II - promover programas educativos e de extensão rural, integrada com órgãos federais ou estaduais que atuam na área;

III - orientar atividades relacionadas de incentivo ao desenvolvimento do Município no setor agropecuário e de comercialização;

IV - atuar dentro dos limites da competência municipal como elemento regularizador e fiscalizador do abastecimento da população;

V - manter e aperfeiçoar o programa de bovinocultura leiteira, inseminação artificial, programa de conservação e correção de solos e água, programa de hortifrutigranjeiro e fomento às agroindústrias;

VI - promover e executar programas de produção e distribuição de mudas de espécies nativas e exóticas;

VII - incentivar a piscicultura;

VIII - promover o incentivo à produtividade e à produção, com a adoção de tecnologias, voltadas ao pequeno produtor;

IX - prestar assistência e manutenção à Casa Familiar Rural, ao cooperativismo e ao associativismo;

X - promover e executar programas de recuperação de rios e córregos, praças, lagos e parques ambientais;

XI - promover e executar programas de despoluição e recuperação de rios e córregos;

XII - promover e executar programas de drenagens: programas de áreas verdes; programa de educação ambiental; e

XIII - firmar convênios com órgãos estaduais ou conselhos acerca da segurança e sanidade animal e vegetal através de campanhas;

 A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos compõem-se dos seguintes Departamentos:

I - Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

II - Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária.

§ 1º Ao Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, compete:

I - culturas de grãos;

II - fruticultura;

III - correção de solo;

IV - conservação de solo;

V - saneamento rural;

Art. 36

Art. 37
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VI - fomentar o controle da formiga cortadeira;

VII - fomentar o associativismo;

VIII - viabilizar subsídios aos agricultores familiares;

IX - executar programas de: piscicultura, pecuária leiteira e apoio à comercialização rural;

X - manter e executar o programa de inseminação artificial;

XI - realizar em parceria com órgãos governamentais programas de incentivo ao desenvolvimento agrícola e pecuário do Município;

XII - auxiliar na coordenação de feiras e exposições;

XIII - promover e executar programas de conscientização e preservação ambiental;

XIV - executar programas de recuperação e conservação de florestas municipais, matas ciliares e produção de mudas de árvores nativas e outras espécies;

XV - programa de proteção de fontes e despoluição de rios;

XVI - firmar convênios com órgãos estaduais ou conselhos acerca da preservação e recuperação ambiental;

XVII - aplicar autos de infrações pelo não cumprimento das determinações legais;

XVIII - administrar os cemitérios municipais;

XIX - executar serviços de drenos, construção de silos, para alimentação animal;

XX - construção de fossas e esterqueiras;

XXI - construção de murundus; e

XXII - construção de açudes;

§ 2º Ao Departamento Agroindústria e Inspeção Sanitária, compete desempenhar atividades nas seguintes áreas:

I - incentivar a agro industrialização;

II - executar programas de agroindústria;

III - inspecionar os produtos de origem animal e industrial produzidos no Município;

IV - fiscalizar os produtos consumidos no território municipal;

V - proceder ao registro dos estabelecimentos de agroindústrias no Serviço de Inspeção Municipal - SIM;

VI - executar a inspeção municipal;
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VII - auxiliar os órgãos de saúde pública, referente à fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos animais;

VIII - aplicar autos de infrações pelo não cumprimento das determinações legais; e

IX - proceder à interdição dos estabelecimentos que não estiverem cumprindo as determinações legais, desenvolver outras atividades correlatas e de responsabilidade do departamento.

SEÇÃO XI
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 À Secretaria de Desenvolvimento Econômico compete:

 À Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Turismo compete: (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

I - receber, analisar e encaminhar a Associação de Desenvolvimento de Dois Vizinhos - ADDV, protocolos da indústria e do comércio;

II - visitar indústrias e centros comerciais;

III - incentivar o aumento de produção, renda e empregos;

IV - fomentar a instalação de novas indústrias, buscando parceiros dentro e fora do Município;

V - coordenar, fiscalizar, providenciar material de apoio administrativo;

VI - divulgar as indústrias da incubadora industrial;

VII - zelar e acompanhar obras do Parque Industrial e Parque de Exposições;

VIII - representar o Poder Executivo no Conselho de Emprego e Relações de Trabalho;

IX - manter elo entre a Associação Comercial e a Administração Municipal, participando das reuniões da entidade, auxiliando na coordenação de Feiras e Exposições, entre outras;

X - priorizar, deferir ou indeferir pedidos da população quanto ao uso do Parque de Exposições;

XI - auxiliar empresas na busca constante de tecnologia e novos produtos;

XII - auxiliar na elaboração de projetos do conselho de emprego e relação do trabalho;

XIII - pleitear cursos de formação e capacitação de mão-de-obra para empresas em expansão via agência de emprego e relações do trabalho;

XIV - manter convênios com órgãos federais, estaduais, municipais e outros objetivando fomentar a agro industrialização, geração de emprego e renda; e

XV - treinamento de pessoal; criação do centro de informação turística; executar outras atividades correlatas.

XVI - Fomentar o turismo no Município, explorando suas potencialidades e criando políticas públicas que estimulem os investimentos no setor; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015) 

XVII - Auxiliar no Desenvolvimento Científico e Tecnológico através de políticas voltadas à criação e inovação; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

 A Secretaria de Desenvolvimento Econômico compõe-se dos seguintes Departamentos:

Art. 38

Art. 38

Art. 39
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I - Departamento de Fomento, Emprego e Renda;
II - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços.
III - Departamento de Políticas do trabalho e Emprego. (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

 A Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Turismo compõe-se dos seguintes Departamentos:

I - Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Emprego e Renda;

II - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços. (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

§ 1º Ao Departamento de Fomento, Emprego e Renda, compete:
I - buscar parcerias com organismos Federais, Estaduais e Municipais e outros órgãos para treinamento, reciclagem de pessoas que atuam em diversos setores da economia e que estão fora de mercado de trabalho;
II - auxiliar na gestão de cooperativas de trabalho, coordenar cursos de capacitação profissional; e
III - firmar parcerias com órgãos diversos visando o incremento da oferta de empregos e estreitar a relação entre as empresas que ofertam mão-de-obra e os trabalhadores desempregados.

§ 1º Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Emprego e Renda, compete:

I - buscar parcerias com organismos Federais, Estaduais e Municipais e outros órgãos para treinamento, reciclagem de pessoas que atuam em diversos setores da economia e que estão fora de mercado de trabalho;

II - auxiliar na gestão de cooperativas de trabalho, coordenar cursos de capacitação profissional; e

III - firmar parcerias com órgãos diversos visando o incremento da oferta de empregos e estreitar a relação entre as empresas que ofertam mão-de-obra e os trabalhadores desempregados.

IV - auxiliar na implantação de políticas públicas que fomentem o Turismo e o Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

§ 2º Ao Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, compete:

I - encontrar mecanismos de divulgação dos produtos e serviços produzidos no Município, especialmente de micro e pequenas empresas;

II - promover e divulgar o potencial econômico do Município, com trabalho voltado também ao desenvolvimento do turismo;

III - estabelecer parcerias e convênios com organismos locais, estaduais, federais e internacionais, com objetivo de buscar meios para o fomento da indústria, comércio e serviços; e

IV - promover em conjunto com entidades diversas, eventos de abrangência regional e estadual, com o objetivo de divulgar e colocar no mercado os produtos e serviços produzidos em Dois Vizinhos.

V - Agente de Desenvolvimento

Escolaridade - Ensino Superior Completo em uma das áreas de: Economia, Administração, Ciências Contábeis e Gestão Pública
* Certificado de conclusão de Curso de Qualificação Básica para Formação de Agente de Desenvolvimento (conforme previsto na Lei Municipal 1877/2014)

a) organizar um Plano de Ação de acordo com as prioridades da Lei Municipal nº 1877, de 2014 de 19 de abril de 2014;
b) auxiliar na Identificação de lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
c) criar um grupo de trabalho com os principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
c) manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho e diretamente com os empreendedores do Município;
d) manter registro organizado de todas as suas atividades e;
e) auxiliar o Poder Público Municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais. (Redação acrescida pela Lei nº 1910/2014)

§ 3º Ao Departamento de Políticas do Trabalho e Emprego, compete:

Art. 39
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I - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução de políticas públicas de qualificação, incluindo programas relacionados com a formação, qualificação profissional básica e continuada, certificação, orientação e
desenvolvimento profissional, articulados com a elevação de escolaridade na perspectiva da efetividade social e da qualidade de seus conteúdos e metodologia;

II - promover a articulação no campo da qualificação, certificação e orientação profissional, com a Secretaria de Trabalho e de Educação do Estados e do Município, os Conselhos Estaduais e Municipais do Trabalho e de Educação, as
Instituições de Formação Profissional e as Escolas Técnicas;

III - articular-se com os movimentos sociais, a iniciativa privada e com organizações não-governamentais, tendo em vista a ampliação das ações de qualificação, certificação e orientação profissional;

IV - supervisionar e orientar a realização de estudos da legislação trabalhista e correlata, no âmbito de sua competência, propondo o seu aperfeiçoamento;

III - formular, coordenar e executar políticas públicas de promoção do trabalhador, tais como, formação profissional, orientação, visando a organização dos trabalhadores, identificação de oportunidade de trabalho e emprego, inserção de
trabalhadores no mercado de trabalho e melhoria das relações de trabalho, inclusive em articulação com entidades de direito público interno ou externo de todas as esferas de governo e entidades de direito privado nacionais ou estrangeiras;

IV - propiciar condições e iniciativas que estimulem a promoção do trabalho decente para todos;

V - participar de atividades que estimulem o desenvolvimento sustentável, o enfrentamento da pobreza e o exercício da cidadania, como políticas de promoção do trabalhador;

VI - desenvolver ações destinadas à qualificação profissional, inclusão do trabalhador no mercado de trabalho, com a consequente geração de renda e de apoio ao trabalhador desempregado;

VII - fomentar o desenvolvimento do esporte e do lazer;

VIII - promover pesquisas e estudos voltados para o fomento, a produção, a comercialização e a preservação do artesanato;

IX - identificar junto a entidades de direito público interno ou externo ou de direito privado nacional ou estrangeira, recursos financeiros, para o desenvolvimento das ações da Secretaria;

X - planejar, coordenar, executar e acompanhar as ações e programas de fomento à economia popular e solidária, microcrédito e às finanças solidárias;

XI - exercer outras atividades correlatas. (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

SEÇÃO XII
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS

 À Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas compete:

I - realizar estudos e pesquisas para o planejamento das atividades do Governo Municipal;

II - elaborar e encaminhar projetos às outras esferas de governo ou entidades não governamentais acompanhando-os até sua tramitação final;

III - acompanhar a prestação de contas de todos os convênios firmados com órgãos de todas as instâncias governamentais ou não, até sua aprovação final pelo órgão repassador ou beneficiário;

IV - implantar e gerir o Banco de Dados Municipais;

V - coordenar ações com outras esferas da Administração Pública, Terceiro Setor e Iniciativa Privada;

VI - implantar e coordenar ações específicas e prioritárias estabelecidas pelo Governo Municipal;

VII - promover a implantação de programas de Modernização e Melhoria da Qualidade dos serviços Públicos;

Art. 40

35/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2015/198/1988/lei-ordinaria-n-1988-2015-altera-a-lei-16662011
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


VIII - planejar com as demais Secretarias, políticas para a elevação do IDH - M (Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal);

IX - sugerir projetos e ações para a inclusão no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Municipal;

X - coordenar a elaboração do Relatório de Gestão anual e promover Audiências Públicas; e

XI - apresentar propostas para a captação de recursos para o desenvolvimento de programas e projetos da Administração Municipal.

§ 1º O Poder Executivo poderá constituir por Decreto o Conselho de Planejamento Municipal composto por técnicos, agentes sociais e representantes de instituições públicas e privadas.

§ 2º Ao Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos, compete:

I - manter o controle dos custos dos serviços e obras municipais;

II - estudar e propor medidas que visem à racionalização dos métodos de trabalho dos órgãos do Município;

III - prestar assessoria aos órgãos da municipalidade quanto às técnicas de planejamento, controle, organização e métodos;

IV - elaborar projetos para os governos federal e estadual ou organismos não governamentais, objetivando a liberação de recursos;

V - acompanhar o trâmite dos projetos nas diversas instâncias, governamentais ou não-governamentais.

VI - desempenhar atividades correlatas e aquelas determinadas pelo Prefeito;

VII - desempenhar outras atividades inerentes a engenharia e arquitetura;

VIII - elaborar e manter atualizado o sistema estatístico; e

IX - coordenar a apuração e levantamento de dados, mantendo atualizado o banco de dados, com informações sobre o aspecto econômico, social, cultural, financeiro e demais índices que interessam para o planejamento do município.

§ 3º Ao Departamento de Engenharia e Arquitetura, compete:

I - elaborar projetos técnicos de obras públicas municipais;

II - elaborar estudos, pesquisas e análises para subsidiar o processo de planejamento da ocupação do espaço urbano e rural e constante adequação do Código de Obras e outras normas e posturas do município;

III - controlar e analisar os projetos de uso e parcelamento do solo, inclusive de loteamentos e de construção de obras particulares em geral, de acordo com as diretrizes estabelecidas para o planejamento urbano do município;

IV - executar a análise e aprovação de projetos, coordenar e controlar as atividades de fiscalização da execução de obras particulares e a expedição do respectivo "habite-se";

V - elaborar estudos e projetos subsidiários ao planejamento urbano no município;

VI - coordenar e executar as atividades de levantamentos topográficos, planialtimétricos e outros, necessários para a realização de obras e serviços de competência do Município e às atividades de fiscalização do uso do solo;

VII - colaborar na fiscalização de construções de obras públicas;

VIII - fornecer ao Prefeito dados e informações relativos à obras realizadas no Município;

IX - promover as atividades necessárias ao cumprimento das diretrizes estabelecidas para o sistema de trafego e transito viário do município;
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X - coordenar e controlar as atividades dos transportes coletivos urbanos, exercidos por concessionárias públicas ou por particulares, promovendo a fiscalização de seu funcionamento;

XI - desenvolver estudos subsidiários relativos ao sistema de tráfego do município, implementando e conservando a correspondente sinalização das vias urbanas rurais;

XII - supervisionar e fiscalizar o funcionamento do terminal rodoviário;

XIII - realizar estudos e propor medidas para a preservação e proteção do meio ambiente, no que concerne aos recursos naturais, paisagísticos, histórico-culturais e outros que assegurem a qualidade de vida da população, mantendo
permanente coordenação com os demais órgãos municipais;

XIV - aplicar e fiscalizar o cumprimento das normas referentes à proteção dos ecossistemas;

XV - desempenhar atividades correlatas e aquelas determinadas pelo Prefeito; e

XVI - desempenhar outras atividades inerentes a engenharia e arquitetura.

§ 4º Ao Departamento de Habitação, compete:

I - coordenar e executar as políticas de habitação do Município;

II - coordenar e acompanhar todos os trabalhos desenvolvidos na área habitacional;

III - promover levantamento do déficit habitacional do Município;

IV - promover programas de habitação popular;

V - Acompanhar a execução de edificações residências, evitando assim construções clandestinas e em áreas de risco;

VI - Elaborar projetos habitacionais em parceria com o Governo do Estado;

VII - Encaminhar projetos ao Ministério das Cidades, viabilizando moradias; e

VIII - Assessor do Departamento de Habitação
Escolaridade: Ensino Médio
Atribuições do cargo:

a) Assessorar na execução dos Programas Habitacionais;
b) Cadastrar mutuários e manter atualizados os dados cadastrais;
c) Atender o público externo e emitir relatórios;
d) Organizar reuniões com mutuários e conselhos;
e) Manter a documentação dos Programas Habitacionais em ordem;
f) Assessorar na regularização dos Programas e demais assuntos ligados à habitação. (Redação acrescida pela Lei nº 2285/2019)

§ 5º Ao Departamento Municipal de Trânsito, compete: (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

I - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)
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III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsitos e suas causas; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de
Trânsito; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas; (Redação
acrescida pela Lei nº 2357/2019)

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; (Redação acrescida pela Lei
nº 2357/2019)

IX - fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei Federal nº 9.503, de 23-9-1997, aplicando as penalidades e arrecadando as multas previstas; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

X - implantar, manter, operar e fiscalizar, o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XI - integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas a unificação do licenciamento, à simplificação e a celeridade
das transferências de veículos e de prontuários dos condutores, de uma para outra unidade da Federação; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XII - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XIII - promover e participar de projetos e programas de Educação e Segurança de Trânsito de acordo com as diretrizes estabelecida pelo CONTRAN; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XIV - planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XV - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XVI - coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação de Trânsito no Município; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XVII - executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a sinalização semafórica; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XVIII - realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de tráfego; e (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

XIX - O Departamento Municipal de Trânsito é composto pelas seguintes Coordenadorias: (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

a) Coordenadoria de Fiscalização e Operação de Trânsito; (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)
b) Coordenadoria Administrativa e de Dados Estatísticos. (Redação acrescida pela Lei nº 2357/2019)

SEÇÃO XIII
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

 Os Órgãos Colegiados de Aconselhamento, constantes da estrutura administrativa estabelecida nesta Lei, reger-se-ão por leis específicas e regulamentos próprios.

Capítulo III
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE AUTORIDADE

Art. 41
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 O Chefe do Poder Executivo, o Secretário Geral de Governo e os demais Secretários, salvo hipótese expressamente contemplada em Lei, ou por determinação legal do Chefe do Poder Executivo, poderão delegar os limites expressos
de cada função os atos meramente executórios e aqueles relativos à mecânica administrativa.

Parágrafo único. O encaminhamento de procedimentos e outros expedientes às autoridades mencionadas neste artigo, ou a evocação de qualquer caso por essas autoridades, apenas se dará:

I - quando o assunto se relacione com atos praticados pessoalmente pelas citadas autoridades;

II - quando se enquadre concomitantemente na competência de vários subordinados diretos ao Chefe do Poder Executivo, ou de vários subordinados diretos ao Secretário, ou não se enquadre, precisamente, na competência de nenhum deles;

III - quando incida ao mesmo tempo no campo das relações da Administração Municipal com a Câmara ou com outras esferas de governo;

IV - quando para reexame de atos manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público; e

V - quando a decisão importar em precedente de profunda repercussão administrativa que modifique a praxe ou que a jurisprudência consagre.

 Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, orientação, coordenação, controle e supervisão e com o fim de acelerar a tramitação administrativa, serão observados no estabelecimento de
rotinas de trabalho e de exigências procedimentais, dentre outros princípios racionalizadores, os seguintes:

I - intentar-se-á a resolução de todo e qualquer assunto do primeiro nível hierárquico da base para o nível hierárquico mais baixo possível, para isso:

a) as chefias imediatas são aquelas que se situam na base da organização e devem receber a maior soma de poderes decisórios principalmente em relação aos assuntos rotineiros;
b) a autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação resolutiva deve ser a que se encontre no ponto mais próximo daquele em que a informação se completa.

II - a autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando por qualquer forma o seu pronunciamento ou encaminhando o caso à consideração superior ou de outra autoridade; e

III - os contatos entre órgãos da administração municipal, para fins de instrução de procedimentos, far-se-ão de órgão para órgão, iniciando-se do primeiro nível hierárquico da base, seguindo-se para os mais avançados.

 O Chefe do Poder Executivo poderá, por Decreto, delegar atribuições aos seus Secretários, Assessores ou Auxiliares, permitidas pela Lei Orgânica do Município e na legislação pertinente, em todos os níveis (Estadual e Federal).

§ 1º Os titulares de cargos de confiança e/ou detentores de atribuições delegadas terão a responsabilidade civil plena dos atos que praticarem.

§ 2º A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízos à Fazenda Municipal ou a terceiros.

§ 3º A indenização dos prejuízos decorrentes de danos causados ao erário municipal poderá ser liquidada mediante desconto em Folha de Pagamento, não podendo exceder a 20% (vinte por cento) da remuneração bruta mensal do
responsável pelo ato ilícito, nem ser descontada parcial ou integralmente na rescisão, caso esta ocorra.

§ 4º Tratando-se de danos causados a terceiros, o responsável pelo ato responderá perante o erário municipal, em ação regressiva proposta pelo Município contra o mesmo, depois de indenizado o prejudicado, se o causador do dano não
proceder ao pagamento amigavelmente.

Capítulo IV
DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA

 A estrutura administrativa preconizada na presente Lei terá inicio de vigência a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2012.

Parágrafo único. A implantação dos órgãos será feita através da efetivação das seguintes medidas:

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45
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I - provimento das respectivas chefias e instruções quanto à competência do órgão; e

II - dotação de elementos humanos e materiais indispensáveis ao seu funcionamento.

Capítulo V
DO REGIMENTO INTERNO

 O Regimento Interno da Administração Municipal de Dois Vizinhos será editado por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. No Regimento Interno deverá constar:

I - atribuições gerais das diferentes unidades administrativas da Prefeitura;

II - atribuições comuns e específicas dos servidores investidos nas funções de supervisão e chefia, localizando-se o poder decisório, sempre que possível, o mais próximo daqueles que executam as operações de modo que se evitem
despachos meramente interlocutórios ou procrastinatórios;

III - normas de trabalho que pela sua natureza devam constituir disposições específicas em apartado; e

IV - outras disposições julgadas necessárias.

 No Regimento Interno ou a qualquer momento, por Decreto, o Chefe do Poder Executivo poderá delegar competência às Secretarias, Assessorias, Departamentos e/ou servidores, para proferir despachos decisórios, podendo também,
a qualquer momento avocar para si, segundo critérios próprios, a competência delegada.

Capítulo VI
DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, VENCIMENTOS, RESERVA LEGAL, CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS

 Fica aprovado o sistema de classificação de cargos do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Anexo I desta Lei.

 Para os efeitos desta Lei, adotam-se as definições abaixo como também aquelas constantes do Estatuto dos servidores públicos municipais.

I - CLASSE: É o agrupamento de cargos da mesma natureza, mesmo nível de atribuições ou atividades e igual nível de vencimento. As classes constituem os degraus de acesso na carreira;

II - CARREIRA: É o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostos hierarquicamente, conforme o grau de complexidade ou dificuldade das atribuições e com nível de responsabilidade, constituindo a linha natural de ascensão
funcional do servidor observada a escolaridade, qualificação profissional e os demais requisitos exigidos; e

III - GRUPO OCUPACIONAL: É o conjunto de carreiras ou classes que dizem respeito às atividades profissionais correlatas ou afins quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ramo de conhecimentos aplicados em seu desempenho.

 A definição das atribuições das classes, respectivas condições de provimento, habilitações exigidas de grau de escolaridade e de conhecimento necessário ao desempenho das atividades do cargo, encontram-se definidas nesta Lei.

 O sistema de classificação de cargos é o constante do Anexo I, seguido dos Anexos II e III, que tratam das tabelas de vencimentos.

SEÇÃO I
DO QUADRO DE PESSOAL

 A sistematização de cargos ora instituída atendendo-se à natureza, complexidade das atribuições, grau de conhecimento, escolaridade e habilitação profissional exigível, está estruturada em distintos grupos ocupacionais
compreendendo:

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52
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I - supervisão e administração superior;

II - administração;

III - apoio;

IV - obras;

V - saúde; e

VI - magistério.

Parágrafo único. O Grupo Ocupacional Magistério, terá estrutura própria regulamentada por Lei específica.

SEÇÃO II
DA RESERVA LEGAL AOS DEFICIENTES FÍSICOS

 Fica reservado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas nos cargos e empregos públicos de cada carreira existente nos quadros da administração direta, indireta e fundacional deste
Município, tal como preconiza a legislação vigente acerca do assunto.

 Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa deficiente todo indivíduo que apresente limitações físicas ou mentais para o exercício de certas atividades.

 Quando nas operações aritméticas necessárias à apuração do número de cargos e empregos reservados aos deficientes, o resultado obtido não for um número inteiro, ou menor que um desprezar-se-á a fração inferior a zero vírgula
cinco e arredondar-se-á para a unidade imediatamente superior.

 Não existirá reserva legal de vagas para deficientes físicos, para os cargos ou empregos:

I - em comissão, de livre nomeação e exoneração; e

II - quando o número de cargos, relativamente a uma carreira específica, for inferior a 5 (cinco).

 Os candidatos titulares do benefício previsto no artigo 53, desta Lei, concorrerão sempre à totalidade das vagas existentes, sendo vedado restringirem-lhes o concurso às vagas reservadas, concorrendo os demais candidatos às
vagas restantes.

 Qualquer pessoa portadora de deficiência poderá se inscrever em concurso público para ingresso nas carreiras da Administração Pública direta, indireta e fundacional deste Município, sendo expressamente vedado à autoridade
competente obstar, sem a prévia emissão do laudo de incompatibilidade pela junta médica competente, a inscrição de qualquer destas pessoas, sob as penas do inciso II do artigo 8º da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, além das sanções
administrativas cabíveis.

 O candidato, no pedido de inscrição, declarará expressamente a deficiência de que é portador.

Parágrafo único. O responsável pelas inscrições poderá, caso o candidato não declare sua deficiência, informá-lo e encaminhar o candidato à junta médica competente, na forma do artigo seguinte.

 Antes da realização das provas, o candidato que tenha declarado sua deficiência será encaminhado a uma junta para avaliar a compatibilidade da deficiência com o cargo ou emprego a que concorre, sendo lícito à Administração
programar a realização de quaisquer outros procedimentos prévios, se a junta médica competente assim o requerer, para a elaboração de laudo próprio.

 O candidato deverá atender a todos os itens especificados no respectivo edital do concurso a ser realizado.

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62
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 A junta será composta por um médico, um especialista da atividade profissional a que concorre o candidato e um psicólogo.

 Compete à junta, além da emissão do laudo, declarar, conforme a deficiência do candidato se deve ou não usufruir do benefício previsto no artigo 53, desta Lei.

 A junta só emitirá laudo de incompatibilidade com qualquer cargo ou emprego, após submeter o candidato a procedimentos especiais, definido seu critério.

 Ficam isentos dos procedimentos especiais os candidatos considerados deficientes:

I - cuja formação técnica ou universitária exigida para o cargo tenha sido adquirida após a deficiência;

II - cujo emprego ou função já seja exercido no Brasil por portadores da mesma deficiência, no mesmo grau; e

III - cuja deficiência já tenha sido considerada afastada ou reduzida pela superveniência de avanços técnicos ou científicos, a critério da junta.

 O fato de uma deficiência ter sido considerada incompatível com o exercício do cargo ou emprego não impedirá a inscrição do candidato objeto desta decisão, nem a de outros candidatos que apresentarem a mesma deficiência, em
concursos futuros destinados ao provimento de cargos e empregos da mesma natureza.

 As decisões da junta são soberanas e delas não caberá qualquer recurso, salvo se prolatadas sem qualquer motivação, quando então caberão recursos ao Presidente da Comissão Organizadora do concurso no prazo de cinco dias da
ciência, pelo candidato, daquela decisão e conforme disposições editalícias.

 No ato da inscrição, o candidato indicará a necessidade de qualquer adaptação das provas a serem prestadas.

Parágrafo único. O candidato que se encontrar nessa especial condição poderá resguardar as características inerentes às provas, optar pela adaptação de sua conveniência, dentro das alternativas de que o Município dispuser na
oportunidade.

 A Administração, ouvida a junta e dentro de suas possibilidades, garantirá aos portadores de deficiência a realização das provas, de acordo com o tipo de deficiência apresentada pelo candidato, afim de que este possa prestar o
concurso em condições de igualdade com os demais.

 Os candidatos portadores de deficiência, para que sejam considerados aprovados, deverão atingir a mesma nota mínima estabelecida para os demais candidatos, sendo expressamente vedado o favorecimento destes ou daqueles no
que se refere às condições para sua aprovação.

 Havendo vagas reservadas, sempre que for publicado algum resultado, este o será, em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda somente a pontuação
destes últimos.

 Não havendo qualquer portador de deficiência inscrito ou que tenha logrado aprovação final no concurso, a Administração poderá desde que haja imperioso interesse público no provimento imediato destes cargos, convocar a ocupá-
los os demais aprovados, obedecida a ordem de classificação.

 Aplica-se aos portadores de deficiência as demais disposições que regem o concurso público, naquilo que não conflitarem com aquelas presentes nesta Lei.

 Os cargos contidos nesta seção serão preenchidos gradativamente, pela nomeação consequente à aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, para os que vierem a ser admitidos para o exercício de cargos de
provimento efetivo.

SEÇÃO III
DA EXTINÇÃO, CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DE CARGOS

 Ficam extintos os seguintes cargos efetivos: Mestre Oficial, Monitor Educacional Infantil e Prático em Botânica e à medida que vagarem, os cargos: Artífice; Auxiliar de Serviços de Topografia; Prático em Topografia; Auxiliar de
Enfermagem, Agente de Saúde; Auxiliar de Contabilidade, Médico e Operador de Computador.

Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

42/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


 Extingue-se o cargo de auxiliar administrativo, sendo que todos os atuais ocupantes deste cargo deverão ser postos em disponibilidade desta administração ocorrendo aproveitamento automático dos mesmos no cargo de agente
administrativo, com acréscimo salarial de dez níveis.

Parágrafo único. O aproveitamento dos servidores mencionados no caput deste artigo não engloba as vagas já disponíveis para o cargo.

 Ficam extintos os seguintes cargos em comissão: Arquiteto; Assessor Financeiro; Assistente Social; Auxiliar Consultório Dentário; Auxiliar de Enfermagem; Bioquímico; Cirurgião Dentista; Contador; Coordenador de Auditoria Controle
e Avaliação de Saúde; Coordenador de Gestão de Frotas; Coordenador de Serviços Complementares; Coordenador de Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde; Coordenador do Programa de Inseminação
Artificial; Coordenador dos Serviços de Manutenção de Computador; Coordenador Municipal do Procon; Defensor Público Municipal; Digitador; Diretor do Departamento de Planejamento e Coordenação de Projetos; Economista Doméstico;
Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Geógrafo; Inspetor de Sanidade Animal; Instrutor Musical; Instrutor Teatral; Mãe Social; Médico Auditor de Saúde; Médico Clínico Geral;
Médico Especialista; Médico Generalista; Médico Sanitarista; Médico Veterinário; Monitor de Educação do Campo; Monitor de Educação Musical; Monitor Educacional para Oficinas Artesanais; Monitor Técnico I; Monitor Técnico II; Motorista;
Nutricionista; Orientador Educacional; Psicólogo; Técnico em Higiene Dental; Tecnólogo em Administração Rural; Tecnólogo em Processamento de Dados; Terapeuta Ocupacional; Zelador de Estrada.

 Ficam extintos os seguintes cargos em comissão:

- Arquiteto; Assessor Financeiro; Assistente Social; Auxiliar Consultório Dentário; Auxiliar de Enfermagem; Bioquímico; Cirurgião Dentista; Contador; Coordenador de Auditoria Controle e Avaliação de Saúde; Coordenador de Gestão de
Frotas; Coordenador de Serviços Complementares; Coordenador de Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde; Coordenador do Programa de Inseminação Artificial; Coordenador dos Serviços de Manutenção de
Computador; Coordenador Municipal do Procon; Defensor Público Municipal; Digitador; Diretor do Departamento de Planejamento e Coordenação de Projetos; Economista Doméstico; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil;
Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Geógrafo; Inspetor de Sanidade Animal; Instrutor Musical; Instrutor Teatral; Mãe Social; Médico Auditor de Saúde; Médico Clínico Geral Médico Generalista; Médico Especialista; Médico
Generalista; Médico Sanitarista; Médico Veterinário; Monitor de Educação do Campo; Monitor de Educação Musical; Monitor Educacional para Oficinas Artesanais; Monitor Técnico I; Monitor Técnico II; Motorista; Nutricionista; Orientador
Educacional; Psicólogo; Técnico em Higiene Dental; Tecnólogo em Administração Rural; Tecnólogo em Processamento de Dados; Terapeuta Ocupacional; Zelador de Estrada e Assessor de Assuntos Jurídicos. (Redação dada pela Lei
nº 1960/2015) (Denominação alterada pela Lei nº 1988/2015)

 Ficam criados os cargos de provimento efetivo de: Advogado; Arquiteto; Assessor Financeiro; Assistente Social; Auxiliar de Agrimensor; Bibliotecário; Carpinteiro; Cirurgião Dentista; Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia;
Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia; Contador; Coordenador de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde; Coordenador de Serviços Complementares; Coordenador de Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de
Saúde; Coordenador Municipal do Procon; Defensor Público Municipal; Educador Artístico I; Educador Artístico II; Educador de Educação do Campo; Educador Desportivo I; Educador Desportivo II; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo;
Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Fiscal de Obras; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Geógrafo; Inspetor de Sanidade Animal; Médico; Auditor de Saúde; Médico Cardiologista; Médico Clínico Geral; Dermatologista;
Médico Endocrinologista; Médico do Trabalho; Médico Gastroenterologista; Médico Generalista; Médico Ginecologista; Médico Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico
Psiquiatra; Médico Sanitarista; Médico Urologista; Médico Veterinário; Nutricionista; Pedagogo Social; Psicólogo; Técnico de Inseminação Artificial; Técnico em Agrimensura; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico de Som;
Terapeuta Ocupacional; Zelador de Estrada.

 Ficam criados os cargos de provimento efetivo de: Advogado; Agente da Autoridade de Trânsito, Arquiteto; Assessor Financeiro; Assistente Social; Auxiliar de Agrimensor; Bibliotecário; Carpinteiro; Cirurgião Dentista; Cirurgião Dentista
Especialista em Endodontia; Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia; Contador; Coordenador de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde; Coordenador de Serviços Complementares; Coordenador de Serviços de Agendamento,
Encaminhamento e Transporte de Saúde; Coordenador Municipal do Procon; Defensor Público Municipal; Educador Artístico I; Educador Artístico II; Educador de Educação do Campo; Educador Desportivo I; Educador Desportivo II;
Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Fiscal de Obras; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Geógrafo; Inspetor de Sanidade Animal; Médico; Auditor de Saúde; Médico Cardiologista;
Médico Clínico Geral; Dermatologista; Médico Endocrinologista; Médico do Trabalho; Médico Gastroenterologista; Médico Generalista; Médico Ginecologista; Médico Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico
Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Sanitarista; Médico Urologista; Médico Veterinário; Nutricionista; Pedagogo Social; Psicólogo; Técnico de Inseminação Artificial; Técnico em Agrimensura; Técnico em
Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico de Som; Terapeuta Ocupacional; Zelador de Estrada. (Redação dada pela Lei nº 1847/2013)

 Ficam criados os cargos de provimento efetivo de: Advogado; Agente da Autoridade de Trânsito, Arquiteto; Assessor Financeiro; Assistente Social; Auxiliar de Agrimensor; Bibliotecário; Carpinteiro; Cirurgião Dentista; Cirurgião Dentista
Especialista em Endodontia; Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia; Contador; Coordenador de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde; Coordenador de Serviços Complementares; Coordenador de Serviços de Agendamento,
Encaminhamento e Transporte de Saúde; Coordenador Municipal do Procon; Defensor Público Municipal; Educador Artístico I; Educador Artístico II; Educador de Educação do Campo; Educador Desportivo I; Educador Desportivo II;
Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Fiscal de Obras; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Geógrafo; Inspetor de Sanidade Animal; Médico; Auditor de Saúde; Médico Cardiologista;
Médico Clínico Geral; Dermatologista; Médico Endocrinologista; Médico do Trabalho; Médico Gastroenterologista; Médico Generalista; Médico Ginecologista; Médico Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico
Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Sanitarista; Médico Urologista; Médico Veterinário; Nutricionista;Operador de Áudio e Vídeo; Pedagogo Social; Psicólogo; Técnico de Inseminação Artificial; Técnico em
Agrimensura; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico de Vigilância em Saúde;Terapeuta Ocupacional; Zelador de Estrada. (Redação dada pela Lei nº 1910/2014)

 Ficam criados os cargos de provimento efetivo de:

- Advogado; Agente da Autoridade de Trânsito, Arquiteto; Assessor Financeiro; Assistente Social; Auxiliar de Agrimensor; Bibliotecário; Carpinteiro; Cirurgião Dentista; Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia; Cirurgião Dentista

Art. 76
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Especialista em Periodontia; Contador; Coordenador de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde; Coordenador de Serviços Complementares; Coordenador de Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde;
Coordenador Municipal do Procon; Defensor Público Municipal; Educador Artístico I; Educador Artístico II; Educador de Educação do Campo; Educador Desportivo I; Educador Desportivo II; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro
Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Fiscal de Obras; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Geógrafo; Inspetor de Sanidade Animal; Médico; Auditor de Saúde; Médico Cardiologista; Médico Clínico Geral Médico Generalista;
Dermatologista; Médico Endocrinologista; Médico do Trabalho; Médico Gastroenterologista; Médico Generalista; Médico Ginecologista Médico Ginecologista e Obstetra; Médico Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico
Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Sanitarista; Médico Urologista; Médico Veterinário; Nutricionista;Operador de Áudio e Vídeo; Pedagogo Social; Psicólogo; Técnico de Inseminação Artificial ; Técnico em
Agrimensura; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico de Vigilância em Saúde;Terapeuta Ocupacional; Zelador de Estrada, Chefe de Gabinete. (Redação dada pela Lei nº 1961/2015)  (Denominação alterada pela Lei
nº 1988/2015) (Técnico de Inseminação Artificial extinto pela Lei nº 2285/2019)

 Os cargos de provimento efetivo de: Fiscal, Atendente de Consultório Dentário, Técnico em Higiene Dental, Auxiliar de Consultório Dentário, passam a ter a seguinte nomenclatura, respectivamente: Fiscal de Tributos, Auxiliar em
Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal.

 Fica criado o cargo de Mãe Social, sob o regime celetista (CLT) nos termos da Lei nº 7.644, de 18 de dezembro de 1987.

 Fica criado o cargo de agente político de Secretário de Assistência Social e Cidadania; e os seguintes cargos de provimento em comissão: Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania; Diretor do Departamento de
Habitação; Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura; Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária; Diretor do Departamento de Gestão de Frotas; e
Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto.

 Ficam criados os cargos de agentes políticos de Secretário de Assistência Social e Cidadania e Conselheiro Tutelar; e os seguintes cargos de provimento em comissão: Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania;
Diretor do Departamento de Habitação; Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura; Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária; Diretor do
Departamento de Gestão de Frotas, Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto e Coordenador de Odontologia. (Redação dada pela Lei nº 1832/2013)

 Fica criado o cargo de agente político de Secretário de Assistência Social e Cidadania; e os seguintes cargos de provimento em comissão: Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania; Diretor do Departamento de
Habitação; Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura; Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária; Diretor do Departamento de Gestão de Frotas;
Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto; Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito; e Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos. (Redação dada pela Lei nº 1847/2013)

 Fica criado o cargo de agente político de Secretário de Assistência Social e Cidadania; e os seguintes cargos de provimento em comissão: Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania; Diretor do Departamento de
Habitação; Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura; Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária; Diretor do Departamento de Gestão de Frotas;
Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto; Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito; Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos, Agente de Desenvolvimento e Coordenador do Programa Cadastro Único.
(Redação dada pela Lei nº 1910/2014) 

 Os cargos de provimento em comissão de: Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária e Inspeção Sanitária e Diretor do Departamento de Agroindústrias, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, passam a ter a seguinte
nomenclatura, respectivamente: Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária.

 A estrutura atual de cargos efetivos está demonstrada no Anexo V.

 Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, podendo ser concedido gratificação de 10 a 100% (dez a cem por cento).

 Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 2098/2016) 

 Os cargos de provimento em comissão citados no artigo 77 desta Lei, serão extintos na medida em que forem sendo ocupados os respectivos cargos de provimento efetivo criados pelo artigo 78 desta Lei.

SEÇÃO IV
DOS VENCIMENTOS

 Considera-se vencimento a contrapartida em espécie regularmente paga pelo Poder Público Municipal, com periodicidade mensal, pela efetiva execução dos serviços e atribuições do cargo.

§ 1º O servidor perceberá vencimentos proporcionais, quando o período de prestação dos serviços for inferior a um mês.

§ 2º É vedado proceder a desconto em percentagem superior a 50% (cinqüenta por cento) do total da remuneração do servidor, excluindo-se deste percentual o desconto por faltas no serviço.

Art. 79
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 Vencimento básico do ocupante de cargo de provimento efetivo é o valor correspondente ao nível em que for enquadrado o servidor dentro da tabela da presente Lei, para a classe a que pertence o cargo, ou no caso de ocupante de
cargo de provimento em comissão o valor fixado para o símbolo de vencimento do cargo para o qual foi nomeado.

 Os Secretários Municipais, definidos como Agentes Políticos, perceberão mensalmente subsídio em parcela única, não incidindo sobre este, quaisquer acréscimos, a qualquer título, de acordo com Lei promulgada pelo Legislativo.

Parágrafo único. Os Agentes Políticos terão direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas.

 Os ocupantes de cargo de provimento efetivo de todos os grupos ocupacionais terão para a respectiva classe um vencimento básico considerado inicial com vários níveis que constituem a carreira do servidor.

 Os vencimentos fixados, do básico até o máximo de cada classe proporcionam ao servidor ao longo do tempo a oportunidade de perceber aumento real de vencimento e constituem a carreira do referido servidor.

 Os cargos de atribuições iguais ou assemelhados e com o mesmo grau de responsabilidade terão isonomia de vencimento.

 Remuneração é o total percebido mensalmente pelo servidor como contrapartida pelos serviços prestados incluindo o vencimento básico acrescido das vantagens previstas em lei que lhe tenham sido legalmente atribuídos.

 Fica mantido o Fórum Anual para as discussões, objetivando a consolidação de vontades, entre o Poder Executivo e os servidores públicos municipais, onde será discutida entre outros assuntos, a melhoria das condições de trabalho,
com ênfase para a segurança do servidor, o nível de produtividade dos servidores, programas de aperfeiçoamento funcional, reajustes salariais para todos os servidores, bem como a possibilidade de concessão de aumento real de salários,
com obrigatoriedade de zerar as perdas salariais, observados os limites da Lei Complementar nº 101/2000.
Parágrafo único. O Fórum de que trata este artigo, ocorrerá no mês de março de cada ano, em local definido pelo Poder Executivo.

 Fica mantido o Fórum Anual para as discussões, objetivando a consolidação de vontades, entre o Poder Executivo e os servidores públicos municipais, onde será discutida entre outros assuntos, a melhoria das condições de trabalho,
com ênfase para a segurança do servidor, o nível de produtividade dos servidores, programas de aperfeiçoamento funcional, reajustes salariais para todos os servidores e membros do conselho tutelar, bem como a possibilidade de concessão
de aumento real de salários, com obrigatoriedade de zerar as perdas salariais, observados os limites da Lei Complementar nº 101/2000. (Redação dada pela Lei nº 1832/2013)

 Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a atualizar por Decreto os valores do vencimento básico dos servidores municipais sempre que este for inferior ao salário mínimo nacional fixado pelo Governo Federal.

§ 1º A atualização que trata o caput deste artigo deverá incidir sobre a tabela de vencimentos dos demais servidores no mesmo percentual.

§ 2º Quando o percentual de atualização anteriormente citado for inferior ao percentual aplicados para atualização dos vencimentos dos servidores públicos municipais (INPC), a diferença será acrescida na data base da categoria.

 Ficam instituídos os critérios para a progressão de carreira por aperfeiçoamento com promoção salarial, para os servidores de cargo de provimento efetivo, regime estatutário, respeitando o seguinte:

I - o servidor que, na data da publicação desta lei, tiver cumprido o estágio probatório e concluído ou cursando, curso de graduação, em qualquer área, terá reajuste salarial de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, por uma
única vez;

II - o servidor que, na data da publicação desta lei, tiver cumprido o estágio probatório e concluído ou cursando, curso de pós-graduação, em qualquer área, terá reajuste salarial de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, por uma
única vez;

III - o servidor que, na data da publicação da Lei ainda não tiver cumprido o estágio probatório e estiver concluído ou cursando curso de graduação em qualquer área, terá reajuste salarial de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento
básico, por uma única vez;

IV - o servidor que, na data da publicação da Lei ainda não tiver cumprido o estágio probatório e estiver concluído ou cursando curso de pós-graduação em qualquer área, terá reajuste salarial de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento
básico, por uma única vez;

V - o servidor que, após a data da publicação desta lei, tiver cumprido o estágio probatório e concluído curso de graduação, na área de gestão pública ou em outro curso cujo conteúdo programático contenha no mínimo 30% (trinta por cento)
das disciplinas voltadas à atuação da função pública, que não tenha obtido o beneficio do inciso I, deste artigo, terá reajuste salarial de 10% (dez por cento), sobre o seu vencimento básico, respeitando os ditames da Lei de Responsabilidade
Fiscal, por uma única vez;
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VI - o servidor que, após a data da publicação desta lei, tiver cumprido o estágio probatório e concluído curso de pós-graduação, na área de gestão pública ou em outro curso cujo conteúdo programático contenha no mínimo 30% (trinta por
cento) das disciplinas voltadas à atuação da função pública, que não tenha obtido o beneficio do inciso II deste artigo, terá reajuste salarial de 10% (dez por cento), sobre o seu vencimento básico, respeitando os ditames da Lei de
Responsabilidade Fiscal, por uma única vez;

VII - o servidor que, após a data da publicação desta lei, tiver cumprido o estágio probatório e concluído curso de mestrado, na área de gestão pública ou em outro curso, cujo conteúdo programático contenha no mínimo 30% (trinta por cento)
das disciplinas voltadas à atuação da função pública, terá reajuste salarial de 5% (cinco por cento), sobre o seu vencimento básico, respeitando os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, por uma única vez; e

VIII - o servidor que, após a data da publicação desta lei, tiver cumprido o estágio probatório e concluído curso de doutorado, na área de gestão pública ou em outro curso, cujo conteúdo programático contenha no mínimo 30% (trinta por
cento) das disciplinas voltadas à atuação da função pública, terá reajuste salarial de 5% (cinco por cento), sobre o seu vencimento básico, respeitando os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, por uma única vez.

§ 1º Os reajustes são cumulativos, isto é, para cada titulação adquirida o servidor possui direito cumulativo a sua progressão funcional, uma única vez em cada titulação, desde que respeitando os limites de despesas de pessoal em relação à
receita corrente líquida, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 2º São requisitos para comprovação das titulações:

I - o requerimento por parte do servidor; e

II - o Diploma registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, certificado ou documento equivalente de conclusão do curso, acompanhado do histórico das disciplinas, expedido por Instituição de Ensino Superior legalmente
reconhecida.

§ 3º No caso dos incisos I, II, III e IV deste artigo, a percepção dos reajustes somente será efetivada após a comprovação da conclusão do curso e do cumprimento do estágio probatório.

§ 4º Se concedida a progressão de carreira por aperfeiçoamento, esta será efetivada no mês subseqüente à data do pedido.

§ 5º Os benefícios de avanços constantes neste artigo não são cumulativos, em hipótese alguma, aos que optarem pelos benefícios por conclusão de Cursos de Capacitação, Especialização e Aperfeiçoamento.

 Ficam instituídos os critérios para Cursos de Capacitação, Especialização e Aperfeiçoamento do titular do cargo que acontecerá após a aprovação desta Lei, devendo o servidor, apresentar certificado ou documento original
equivalente de conclusão do curso, respeitando o seguinte:

§ 1º Considerar-se-á o mínimo de 150 (cento e cinquenta) horas de capacitação, comprovadas por certificado, de curso em qualquer área da administração pública, com carga horária mínima de 08 (oito) horas cada.

§ 1º Considerar-se-á o mínimo de 150 (cento e cinquenta) horas de capacitação, comprovadas por certificado, de curso cujo conteúdo esteja voltado à atuação da função pública, com carga horária mínima de 08 (oito) horas cada. (Redação
dada pela Lei nº 1947/2014)

§ 2º O servidor fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico percebido, a cada 150 (cento e cinquenta) horas de capacitação comprovada.

§ 3º Se concedida a progressão de carreira por aperfeiçoamento, esta será efetivada no mês subseqüente à data do pedido.

§ 4º O limite do avanço por conclusão de Cursos de Capacitação, Especialização e Aperfeiçoamento poderá ocorrer no máximo duas vezes durante toda a carreira funcional, limitando-se ao aumento total de 10% (dez por cento).

§ 5º A percepção dos percentuais acima citados deverá respeitar o interstício de 36 (trinta e seis) meses, entre cada um.

§ 6º O servidor que, na data de entrada em vigor desta Lei, tiver concluído ou esteja cursando qualquer curso de capacitação, especialização e/ou aperfeiçoamento, relativo ao cargo efetivo que ocupa, poderá requerer o benefício de que trata
este artigo.

§ 7º A comprovação da realização dos cursos far-se-á por meio dos certificados originais ou cópia autenticada, de documento que comprove a conclusão do curso, em instituição publicamente reconhecida.

§ 8º A avaliação das situações decorrentes do parágrafo anterior que gerem dúvidas será remetida a assessoria jurídica que elaborará parecer conclusivo acerca do assunto.

Art. 96
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§ 8º A avaliação das situações decorrentes do parágrafo anterior que gerem dúvidas será remetida ao advogado (a) que elaborará parecer conclusivo acerca do assunto. (Redação dada pela Lei nº 1960/2015)

§ 9º A comprovação da realização dos cursos de capacitação e as respectivas horas de participação, para cursos iniciados após a publicação desta Lei para fins de exigibilidade dos percentuais citados, prescrevem em 03 (três) anos,
contados da data de expedição do certificado.

§ 10 O servidor poderá ser dispensado de suas atividades para a realização dos Cursos de Capacitação, Especialização e Aperfeiçoamento, mediante requerimento protocolado, e desde que autorizado expressamente pelo Chefe do Poder
Executivo.

§ 11 Os custos dos cursos de iniciativa do servidor serão de sua total responsabilidade o custeio.

§ 12 O benefício do avanço por Cursos de Capacitação, Especialização e Aperfeiçoamento não é cumulativo, em hipótese alguma, aos que optarem pelos benefícios citados no artigo 97 desta Lei.

§ 12 O benefício do avanço por Cursos de Capacitação, Especialização e Aperfeiçoamento não é cumulativo, em hipótese alguma, aos que optarem pelos benefícios citados no artigo 95 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 2139/2017)

§ 13 Os percentuais de que tratam o presente artigo somente poderão ser aplicáveis aos servidores estáveis, que já tenham cumprido o estágio probatório.

§ 14 A administração municipal intentará sob suas custas, sempre que possível, a organização e realização de cursos em diferentes áreas de atuação no intuito de aperfeiçoamento e qualificação de seus servidores.

 As tabelas de vencimentos estão representadas nos anexos II e III desta Lei, e estão expressas em moeda corrente do país.

 A jornada de trabalho semanal do servidor é aquela estabelecida no Anexo I.

Parágrafo único. Em casos especiais o Chefe do Poder Executivo poderá estabelecer, por Decreto, horários diferenciados com dois turnos ou um turno de trabalho ininterrupto.

Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

 O Chefe do Poder Executivo poderá completar a estrutura administrativa estabelecida nesta Lei, mediante Lei específica, os órgãos de nível hierárquico inferior ao de Departamento e definindo as respectivas atribuições.

 É vedado ao servidor manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro(a) parente até o 2º grau civil.

 O Poder Executivo não é obrigado a preencher todas as vagas abertas nos cargos em comissão, funções gratificadas, ou cargos de provimento efetivo, mas sim, apenas aquelas necessárias.

 Somente serão designados para exercício de funções gratificadas, os servidores públicos municipais ocupantes de Cargo de Provimento Efetivo.

 As nomeações para todos os cargos de provimento em comissão serão de livre escolha, nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, e as designações para funções gratificadas, também o serão, devendo a concessão ter
a indicação do Secretário da respectiva área.

 O servidor não poderá exercer função diferente daquela para a qual prestou concurso público, devendo-se observar, em caso de transferência de local de trabalho, o disposto no artigo 63 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais.

 A Administração Municipal fará as alterações na nomenclatura dos cargos, níveis de vencimentos e carga horária, necessárias para a adequação a esta Lei.

 Fica estabelecido que a cada dez anos a Administração Municipal, fará a revisão do plano de cargos e salários dos servidores, adequando-o à realidade atual.

 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder servidores do Município de Dois Vizinhos a órgãos públicos, federais, estaduais, municipais, empresas públicas e sociedades de economia mista, para exercício de cargo em
comissão ou função de confiança ou ainda em casos previstos em leis específicas.

Art. 97

Art. 98

Art. 99

Art. 100

Art. 101

Art. 102

Art. 103

Art. 104

Art. 105

Art. 106

Art. 107
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§ 1º Da mesma forma, o Poder Executivo Municipal, fica autorizado a receber servidores de outras esferas de governo ou de outros Municípios, se for de interesse da Administração Municipal, sempre obedecendo ao disposto no caput deste
artigo.

§ 2º As cedências mencionadas neste artigo deverão ser formalizadas através de Decreto, onde se estabelecerá a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do servidor envolvido.

 Terá direito a Bolsa-auxílio, no valor de 10% (dez por cento) do nível inicial da tabela de vencimentos, a título de incentivo e visando a qualificação do quadro funcional, todos os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo,
mesmo que designado para funções de confiança, que estiverem cursando regularmente curso de graduação ou pós-graduação.

§ 1º O curso de graduação deverá ser ministrado diariamente ou no mínimo uma semana por mês, podendo este ser 01 (um) dia por semana ou 20 (vinte) dias no semestre.

§ 2º O curso de pós-graduação deverá ser presencial ou tele presencial e ter aulas com frequência mínima de 02 (duas) vezes ao mês ou 10 (dez) vezes no semestre.

§ 3º O auxílio de que trata este artigo será concedido uma única vez, para curso de graduação e uma única vez para curso de pós-graduação, podendo haver cumulação.

§ 4º A concessão será efetivada mediante requerimento do interessado, junto ao Departamento de Recursos Humanos, apresentando comprovante de matrícula e frequência mínima de 30 (trinta) dias, expedido pela Instituição em que estiver
regularmente matriculado.

§ 5º O servidor beneficiário deverá comprovar a frequência no curso, a cada semestre, apresentando ao Departamento de Recursos Humanos documento original de Atestado, Certidão ou Declaração emitido pela Instituição de Ensino, até o
dia 20 (vinte) do mês correspondente para que os valores sejam computados no mesmo mês.

§ 6º O servidor beneficiado com a Bolsa-auxílio deverá permanecer prestando serviço ao Município, pelo mesmo tempo em que percebeu referido benefício, devendo restituir a importância recebida acrescida de correção monetária no caso de
sua exoneração ocorrer antes deste prazo, exceto em caso de aposentadoria.

 O servidor que, no ato da rescisão por motivo de aposentadoria, contar com tempo de serviço público municipal igual ou superior a 10 (dez) anos ininterruptos, receberá, além das verbas rescisórias, o prêmio pelo tempo de serviço
público prestado, no valor correspondente ao vencimento básico do nível em que se encontra.

 A avaliação das situações decorrentes dos artigos anteriores que gerem dúvidas será remetida a assessoria jurídica que elaborará parecer conclusivo acerca do assunto.

 A avaliação das situações decorrentes dos artigos anteriores que gerem dúvidas será remetida ao advogado (a) que elaborará parecer conclusivo acerca do assunto. (Redação dada pela Lei nº 1960/2015)

 As progressões referidas no Art. 95 desta lei, não se aplicam às categorias que exijam para o seu ingresso no serviço público a formação específica como requisito para investidura no cargo.

 Revogam-se todas as disposições legais que conflitem com a presente Lei especialmente as Leis Municipais nº
: 442/90, 604/93, 651/94, 652/94, 663/95, 683/95, 684/95, 708/95, 714/95, 731/96, 746/96, 764/96, 787/97, 790/97, 820/97, 864/98, 869/98, 892/98, 996/2001, 1058/2003, 1070/2003, 1105/2004, 1140/2005, 1146/2005, 1227/2006, 1256/2006, 1343/2007, 
e 1640/2011.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro do mês de janeiro do ano de dois mil e doze.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, 51º ano de emancipação.

José Luiz Ramuski
Prefeito

ANEXO I
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

I - GRUPO OCUPACIONAL - SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Cargos de Provimento em Comissão

Art. 108

Art. 109

Art. 110

Art. 110

Art. 111

Art. 112

Art. 113
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AGENTES POLÍTICOS

 
 ___________________________________________________________________________
| Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
| cargos |                                            |       |    mínima   |
|        |                                            |       |   semanal   |
|========|============================================|=======|=============|
|      01|Secretário Geral de Governo                 |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Administração e Finanças      |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Saúde                         |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Assistência Social e Cidadania|AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Desenvolvimento Econômico     |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário  de  Desenvolvimento  Rural, Meio|AP     |40 horas     |
|        |Ambiente e Recursos Hídricos                |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Educação, Cultura e Esportes  |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário   de  Viação,  Obras  e  Serviços|AP     |40 horas     |
|        |Urbanos                                     |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário    de    Planejamento   e   Ações|AP     |40 horas     |
|        |Estratégicas                                |       |             |
|________|____________________________________________|_______|_____________|

AGENTES POLÍTICOS
 

 
  ___________________________________________________________________________
| Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
| cargos |                                            |       |    mínima   |
|        |                                            |       |   semanal   |
|========|============================================|=======|=============|
|      01|Secretário Geral de Governo                 |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Administração e Finanças      |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Saúde                         |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Assistência Social e Cidadania|AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Desenvolvimento Econômico     |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário  de  Desenvolvimento  Rural, Meio|AP     |40 horas     |
|        |Ambiente e Recursos Hídricos                |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário de Educação, Cultura e Esportes  |AP     |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário   de  Viação,  Obras  e  Serviços|AP     |40 horas     |
|        |Urbanos                                     |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Secretário    de    Planejamento   e   Ações|AP     |40 horas     |
|        |Estratégicas                                |       |             |
|________|____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 1832/2013) 
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AGENTES POLÍTICOS
 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________
| Nº DE CARGOS |                                    DENOMINAÇÃO                                     |  NÍVEL  |    VALOR R$    |
|==============|====================================================================================|=========|================|
|            01|Secretário Geral de Governo                                                         |AP       |40 horas        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Secretário de Administração e Finanças                                              |AP       |40 horas        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Secretário de Saúde                                                                 |AP       |40 horas        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Secretário de Assistência Social e Cidadania                                        |AP       |40 horas        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e  de|AP       |40 horas        |
|              |Turismo                                                                             |         |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos              |AP       |40 horas        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Secretário de Educação, Cultura e Esportes                                          |AP       |40 horas        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos                                      |AP       |40 horas        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas                                     |AP       |40 horas        |
|______________|____________________________________________________________________________________|_________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1988/2015) 

ASSESSORES DIRETOS
 

 
 ___________________________________________________________________________
| Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
| cargos |                                            |       |    mínima   |
|        |                                            |       |   semanal   |
|========|============================================|=======|=============|
|      01|Assessor de Assuntos Jurídicos              |C-1    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador do Sistema de Controle Interno  |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador  do  Sistema de Controle Interno|C-4    |40 horas     |
|        |Adjunto                                     |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      02|Assessor de Comunicação Social e Marketing  |C-3    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      02|Assessor de Gabinete                        |C-5    |40 horas     |
|________|____________________________________________|_______|_____________|

ASSESSORES DIRETOS
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  ___________________________________________________________________________
| Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
| cargos |                                            |       |    mínima   |
|        |                                            |       |   semanal   |
|========|============================================|=======|=============|
|      01|Assessor de Assuntos Jurídicos              |C-1    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador do Sistema de Controle Interno  |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador  do  Sistema de Controle Interno|C-4    |40 horas     |
|        |Adjunto                                     |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      02|Assessor de Comunicação Social e Marketing  |C-3    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      02|Assessor de Gabinete                        |C-5    |40 horas     |
|________|____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 1832/2013) 

ASSESSOREA DIRETOS
 

 
  ___________________________________________________________________________________
| Nº DE CARGOS |                       DENOMINAÇÃO                      |   NÍVEL   |
|==============|========================================================|===========|
|            01|Chefe de Gabinete                                       |C-1        |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|            01|Coordenador do Sistema de Controle Interno              |C-2        |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|            01|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto      |C-4        |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|            02|Assessor de Comunicação Social e Marketing              |C-3        |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|            02|Assessor de Gabinete                                    |C-5        |
|______________|________________________________________________________|___________| (Redação dada pela Lei nº 1960/2015) 

ASSESSORES DIRETOS
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  __________________________________________________________________________________________________
| Nº DE CARGOS |                       DENOMINAÇÃO                      |  NÍVEL  | CARGA  HORÁRIA |
|              |                                                        |         | MÍNIMA SEMANAL |
|==============|========================================================|=========|================|
|            01|Assessor de Assuntos Jurídicos                          |C-1      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador do Sistema de Controle Interno              |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto      |C-4      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            02|Assessor de Comunicação Social e Marketing              |C-3      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            02|Assessor de Gabinete                                    |C-5      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            02|Assessor Financeiro                                     |C-3      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Assessor da Coordenadoria do CREAS                      |C-3      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Chefe de Gabinete                                       |C-1      |40 horas        |
|______________|________________________________________________________|_________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1988/2015) 

ASSESSORES DIRETOS
 

 
  ___________________________________________________________________________
|  Nº. de |                      Denominação                     |   Nível  |
|  cargos |                                                      |          |
|=========|======================================================|==========|
|       01|Coordenador do Sistema de Controle Interno            |C-2       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto    |C-4       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       02|Assessor de Comunicação Social e Marketing            |C-3       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       02|Assessor de Gabinete                                  |C-5       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       03|Assessor Financeiro                                   |C-3       | (01 vaga criada pela Lei nº 1988/2015, por arrastamento da Lei nº 2130/2017)
|       02|                                                      |          |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Chefe de Gabinete                                     |C-1       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Assessor da Coordenadoria do CREAS                    |C-3       |
|_________|______________________________________________________|__________| (Redação dada pela Lei nº 1988/2015 por arrastamento da Lei nº 2088/2016) 

ASSESSORES DIRETOS
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  ___________________________________________________________________________
|  Nº de  |                      Denominação                     |   Nível  |
|  cargos |                                                      |          |
|=========|======================================================|==========|
|       01|Coordenador do Sistema de Controle Interno            |C-2       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto    |C-4       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       02|Assessor de Comunicação Social e Marketing            |C-3       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       02|Assessor de Gabinete                                  |C-5       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       02|Assessor Financeiro                                   |C-3       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Chefe de Gabinete                                     |C-1       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Assessor da Coordenadoria do CREAS                    |C-3       |
|_________|______________________________________________________|__________| (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

ASSESSORES DIRETOS
 

 
 ___________________________________________________________________________
|  Nº de  |                      Denominação                     |   Nível  |
|  cargos |                                                      |          |
|=========|======================================================|==========|
|       01|Coordenador do Sistema de Controle Interno            |C-2       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto    |C-4       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       02|Assessor de Comunicação Social e Marketing            |C-3       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       02|Assessor de Gabinete                                  |C-5       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       03|Assessor Financeiro                                   |C-3       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Chefe de Gabinete                                     |C-1       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Assessor da Coordenadoria do CREAS                    |C-3       |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
|       01|Assessor do Departamento de Habitação                 |C-6       |
|_________|______________________________________________________|__________| (Redação dada pela Lei nº 2285/2019)

DEPARTAMENTOS
 

 
 ___________________________________________________________________________
| Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
| cargos |                                            |       |    mínima   |
|        |                                            |       |   semanal   |
|========|============================================|=======|=============|
|      01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana    |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do Departamento de Fomento, Emprego|C-2    |40 horas     |
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|        |e Renda.                                    |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Indústria,|C-2    |40 horas     |
|        |Comércio e Serviços.                        |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Ensino           |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer  |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Cultura          |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Saúde            |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento  de  Assistência|C-2    |40 horas     |
|        |Social e Cidadania                          |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      02|Coordenador   do  Centro  de  Referência  em|C-2    |40 horas     |
|        |Assistência Social - CRAS                   |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador    do   Centro   de   Referência|C-2    |40 horas     |
|        |Especializada em Assistência Social - CREAS |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Administração    |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento de Contabilidade e|C-2    |40 horas     |
|        |Finanças                                    |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Recursos Humanos |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento  de  Tributação  e|C-2    |40 horas     |
|        |Receita                                     |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Compras  e|C-2    |40 horas     |
|        |Licitações                                  |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento  de  Material  e|C-2    |40 horas     |
|        |Patrimônio                                  |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Obras            |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Interior         |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do  Departamento  de  Agricultura,|C-2    |40 horas     |
|        |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do Departamento de Agroindústrias e|C-2    |40 horas     |
|        |Inspeção Sanitária                          |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Gestão  de|C-2    |40 horas     |
|        |Projetos e Captação de Recursos             |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|C-2    |40 horas     |
|        |Arquitetura                                 |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Vigilância|C-2    |40 horas     |
|        |Sanitária                                   |       |             |
|________|____________________________________________|_______|_____________|

DEPARTAMENTOS E COORDENADORIAS
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  ___________________________________________________________________________
| Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
| cargos |                                            |       |    mínima   |
|        |                                            |       |   semanal   |
|========|============================================|=======|=============|
|      01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana    |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do Departamento de Fomento, Emprego|C-2    |40 horas     |
|        |e Renda.                                    |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Indústria,|C-2    |40 horas     |
|        |Comércio e Serviços.                        |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Ensino           |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer  |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Cultura          |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Saúde            |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento  de  Assistência|C-2    |40 horas     |
|        |Social e Cidadania                          |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador de Odontologia                  |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      02|Coordenador   do  Centro  de  Referência  em|C-2    |40 horas     |
|        |Assistência Social - CRAS                   |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador    do   Centro   de   Referência|C-2    |40 horas     |
|        |Especializada em Assistência Social - CREAS |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Administração    |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento de Contabilidade e|C-2    |40 horas     |
|        |Finanças                                    |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Recursos Humanos |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento  de  Tributação  e|C-2    |40 horas     |
|        |Receita                                     |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Compras  e|C-2    |40 horas     |
|        |Licitações                                  |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento  de  Material  e|C-2    |40 horas     |
|        |Patrimônio                                  |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Obras            |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Interior         |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do  Departamento  de  Agricultura,|C-2    |40 horas     |
|        |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do Departamento de Agroindústrias e|C-2    |40 horas     |
|        |Inspeção Sanitária                          |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Gestão  de|C-2    |40 horas     |
|        |Projetos e Captação de Recursos             |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|C-2    |40 horas     |
|        |Arquitetura                                 |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Vigilância|C-2    |40 horas     |
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|        |Sanitária                                   |       |             |
|________|____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 1832/2013) 

DEPARTAMENTOS/COORDENADORIAS
 

 
  ___________________________________________________________________________
| Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
| cargos |                                            |       |    mínima   |
|        |                                            |       |   semanal   |
|========|============================================|=======|=============|
|      01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana    |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do Departamento de Fomento, Emprego|C-2    |40 horas     |
|        |e Renda.                                    |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Indústria,|C-2    |40 horas     |
|        |Comércio e Serviços.                        |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Ensino           |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer  |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Cultura          |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Saúde            |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento  de  Assistência|C-2    |40 horas     |
|        |Social e Cidadania                          |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      02|Coordenador   do  Centro  de  Referência  em|C-2    |40 horas     |
|        |Assistência Social - CRAS                   |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador    do   Centro   de   Referência|C-2    |40 horas     |
|        |Especializada em Assistência Social - CREAS |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Administração    |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento de Contabilidade e|C-2    |40 horas     |
|        |Finanças                                    |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Recursos Humanos |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento  de  Tributação  e|C-2    |40 horas     |
|        |Receita                                     |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Compras  e|C-2    |40 horas     |
|        |Licitações                                  |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento  de  Material  e|C-2    |40 horas     |
|        |Patrimônio                                  |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Obras            |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor do Departamento de Interior         |C-2    |40 horas     |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do  Departamento  de  Agricultura,|C-2    |40 horas     |
|        |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do Departamento de Agroindústrias e|C-2    |40 horas     |
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|        |Inspeção Sanitária                          |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Gestão  de|C-2    |40 horas     |
|        |Projetos e Captação de Recursos             |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|C-2    |40 horas     |
|        |Arquitetura                                 |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Diretor   do   Departamento   de  Vigilância|C-2    |40 horas     |
|        |Sanitária                                   |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador  de  Fiscalização  e Operação de|C-5    |40 horas     |
|        |Trânsito                                    |       |             |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|      01|Coordenador   Administrativo   e   de  Dados|C-5    |40 horas     |
|        |Estatísticos                                |       |             |
|________|____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 1847/2013) 

DEPARTAMENTOS/COORDENADORIAS
 

 
  ____________________________________________________________________________
|  Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
|  cargos |                                            |       |    mínima   |
|         |                                            |       |   semanal   |
|=========|============================================|=======|=============|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana    |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do Departamento de Fomento, Emprego|C-2    |40 horas     |
|         |e Renda.                                    |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Indústria,|C-2    |40 horas     |
|         |Comércio e Serviços.                        |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Ensino           |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer  |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Cultura          |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Saúde            |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento  de  Assistência|C-2    |40 horas     |
|         |Social e Cidadania                          |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       02|Coordenador   do  Centro  de  Referência  em|C-2    |40 horas     |
|         |Assistência Social - CRAS                   |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador    do   Centro   de   Referência|C-2    |40 horas     |
|         |Especializada em Assistência Social - CREAS |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Administração    |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento de Contabilidade e|C-2    |40 horas     |
|         |Finanças                                    |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Recursos Humanos |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  de  Tributação  e|C-2    |40 horas     |
|         |Receita                                     |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Compras  e|C-2    |40 horas     |
|         |Licitações                                  |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
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|       01|Diretor   do   Departamento  de  Material  e|C-2    |40 horas     |
|         |Patrimônio                                  |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Obras            |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Interior         |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Agricultura,|C-2    |40 horas     |
|         |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do Departamento de Agroindústrias e|C-2    |40 horas     |
|         |Inspeção Sanitária                          |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Gestão  de|C-2    |40 horas     |
|         |Projetos e Captação de Recursos             |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|C-2    |40 horas     |
|         |Arquitetura                                 |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Vigilância|C-2    |40 horas     |
|         |Sanitária                                   |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Cadastro Único      |C-4    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Agente de Desenvolvimento                   |C-5    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  de  Fiscalização  e Operação de|C-5    |40 horas     |
|         |Trânsito                                    |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador   Administrativo   e   de  Dados|C-5    |40 horas     |
|         |Estatísticos                                |       |             |
|_________|____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 1910/2014) 

DEPARTAMENTOS/COORDENADORIAS
 

 
  __________________________________________________________________________________________________
| Nº DE CARGOS |                       DENOMINAÇÃO                      |  NÍVEL  | CARGA  HORÁRIA |
|              |                                                        |         | MÍNIMA SEMANAL |
|==============|========================================================|=========|================|
|            01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana                |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Fomento, Emprego e Renda.    |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e  Servi-|C-2      |40 horas        |
|              |ços.                                                    |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Ensino                       |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer              |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Cultura                      |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Saúde                        |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Assistência Social e  Cidada-|C-2      |40 horas        |
|              |nia                                                     |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador de Odontologia                              |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
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|            02|Coordenador do Centro de Referência em  Assistência  So-|C-2      |40 horas        |
|              |cial - CRAS                                             |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador do Centro de Referência Especializada em As-|C-2      |40 horas        |
|              |sistência Social - CREAS                                |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Administração                |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças     |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Recursos Humanos             |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Tributação e Receita         |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Compras e Licitações         |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Material e Patrimônio        |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas             |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos             |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Obras                        |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Interior                     |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Agricultura,  Pecuária,  Meio|C-2      |40 horas        |
|              |Ambiente e Recursos Hídricos                            |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sa-|C-2      |40 horas        |
|              |nitária                                                 |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação|C-2      |40 horas        |
|              |de Recursos                                             |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura     |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária         |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Habitação                    |C-2      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento dos Serviços de Agendamento, En-|C-2      |40 horas        |
|              |caminhamento e Transporte                               |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Diretor do Departamento de Políticas de Trabalho  e  Em-|C-2      |40 horas        |
|              |prego                                                   |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador do Programa Cadastro Único                  |C-4      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Agente de Desenvolvimento                               |C-5      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito      |C-5      |40 horas        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos      |C-5      |40 horas        |
|______________|________________________________________________________|_________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1988/2015) 

DEPARTAMENTOS/COORDENADORIAS
 

 
  ____________________________________________________________________________
|  Nº. de |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
|  cargos |                                            |       |    mínima   |
|         |                                            |       |   semanal   |
|=========|============================================|=======|=============|
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|       01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana    |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Fomento, Turismo,|C-2    |40 horas     |
|         |Desenvolvimento   Científico,   Tecnológico,|       |             |
|         |Emprego e Renda.                            |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Indústria,|C-2    |40 horas     |
|         |Comércio e Serviços.                        |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Ensino           |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer  |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Cultura          |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Saúde            |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento  de  Assistência|C-2    |40 horas     |
|         |Social e Cidadania                          |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador de Odontologia                  |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       02|Coordenador   do  Centro  de  Referência  em|C-2    |40 horas     |
|         |Assistência Social - CRAS                   |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador    do   Centro   de   Referência|C-2    |40 horas     |
|         |Especializada em Assistência Social - CREAS |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Administração    |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Contabilidade    |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Finanças         |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Recursos Humanos |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  de  Tributação  e|C-2    |40 horas     |
|         |Receita                                     |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Compras  e|C-2    |40 horas     |
|         |Licitações                                  |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento  de  Material  e|C-2    |40 horas     |
|         |Patrimônio                                  |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Obras            |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Interior         |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Agricultura,|C-2    |40 horas     |
|         |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do Departamento de Agroindústrias e|C-2    |40 horas     |
|         |Inspeção Sanitária                          |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Gestão  de|C-2    |40 horas     |
|         |Projetos e Captação de Recursos             |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|C-2    |40 horas     |
|         |Arquitetura                                 |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Vigilância|C-2    |40 horas     |
|         |Sanitária                                   |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Habitação        |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
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|       01|Diretor  do  Departamento  dos  Serviços  de|C-2    |40 horas     |
|         |Agendamento, Encaminhamento e Transporte    |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  de  Políticas  de|C-2    |40 horas     |
|         |Trabalho e Emprego                          |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Cadastro Único      |C-4    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Agente de Desenvolvimento                   |C-5    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  de  Fiscalização  e Operação de|C-5    |40 horas     |
|         |Trânsito                                    |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador   Administrativo   e   de  Dados|C-5    |40 horas     |
|         |Estatísticos                                |       |             |
|_________|____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 1988/2015 por arrastamento da Lei nº 2088/2016) 

DEPARTAMENTOS/COORDENADORIAS

 ____________________________________________________________________________
|  Nº de  |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
|  cargos |                                            |       |    mínima   |
|         |                                            |       |   semanal   |
|=========|============================================|=======|=============|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana    |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Fomento, Turismo,|C-2    |40 horas     |
|         |Desenvolvimento   Científico,   Tecnológico,|       |             |
|         |Emprego e Renda.                            |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Indústria,|C-2    |40 horas     |
|         |Comércio e Serviços.                        |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Ensino           |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer  |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Cultura          |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Saúde            |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento  de  Assistência|C-2    |40 horas     |
|         |Social e Cidadania                          |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador de Odontologia                  |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       02|Coordenador   do  Centro  de  Referência  em|C-2    |40 horas     |
|         |Assistência Social - CRAS                   |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador    do   Centro   de   Referência|C-2    |40 horas     |
|         |Especializada em Assistência Social - CREAS |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Administração    |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Contabilidade    |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Finanças         |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão Pessoas   |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  de  Tributação  e|C-2    |40 horas     |
|         |Receita                                     |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Compras          |C-2    |40 horas     |
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|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Licitações       |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento  de  Material  e|C-2    |40 horas     |
|         |Patrimônio                                  |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Obras            |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Interior         |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Agricultura,|C-2    |40 horas     |
|         |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do Departamento de Agroindústrias e|C-2    |40 horas     |
|         |Inspeção Sanitária                          |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Gestão  de|C-2    |40 horas     |
|         |Projetos e Captação de Recursos             |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|C-2    |40 horas     |
|         |Arquitetura                                 |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Vigilância|C-2    |40 horas     |
|         |Sanitária                                   |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Habitação        |C-2    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  dos  Serviços  de|C-2    |40 horas     |
|         |Agendamento, Encaminhamento e Transporte    |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento  de  Políticas  de|C-2    |40 horas     |
|         |Trabalho e Emprego                          |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Cadastro Único      |C-4    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Agente de Desenvolvimento                   |C-5    |40 horas     |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  de  Fiscalização  e Operação de|C-5    |40 horas     |
|         |Trânsito                                    |       |             |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador   Administrativo   e   de  Dados|C-5    |40 horas     |
|         |Estatísticos                                |       |             |
|_________|____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

DEPARTAMENTOS/COORDENADORIAS
Nº de cargos Denominação Nível Carga horária mínima semanal
01 Diretor do Departamento de Gestão Urbana C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Emprego e Renda. C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços. C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Ensino C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Esporte e Lazer C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Cultura C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Saúde C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania C-2 40 horas
01 Coordenador de Odontologia C-2 40 horas
02 Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS C-2 40 horas
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01 Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Administração C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Contabilidade C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Finanças C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Gestão Pessoas C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Tributação e Receita C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Compras C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Licitações C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Material e Patrimônio C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Gestão de Frotas C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Serviços Urbanos C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Obras C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Interior C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Habitação C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego C-2 40 horas
01 Diretor do Departamento Municipal de Trânsito C-2 40 horas
01 Coordenador do Programa Cadastro Único C-4 40 horas
01 Agente de Desenvolvimento C-5 40 horas
01 Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito C-5 40 horas
01 Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos C-5 40 horas (Redação dada pela Lei nº 2261/2018, por força da Lei nº 2357/2019)

FUNÇÕES GRATIFICADAS PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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 ___________________________________________________________________________
| Nº. de |                   Denominação                  | Nível | Valor R$|
| cargos |                                                |       |         |
|========|================================================|=======|=========|
|      10|Responsável pela digitação em microcomputadores |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde      |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável  pelos  Serviços do INCRA e Convênio|G-1    |   649,70|
|        |com o INSS                                      |       |         |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Assistente Municipal do PROCON                  |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Encarregado do Serviço de Fiscalização          |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      15|Assistente Administrativo                       |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pela Odontologia                    |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Coordenador do Programa Bolsa Família           |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Coordenador do Programa Pro-Jovem               |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Coordenador   do   Programa  de  Erradicação  do|G-1    |   649,70|
|        |Trabalho Infantil - PETI                        |       |         |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Encarregado  dos  Serviços  de  Contabilidade  e|G-1    |   649,70|
|        |Patrimônio da Secretaria de Saúde               |       |         |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Coordenador de Programas Especiais de Saúde     |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pelos Serviços de Enfermagem        |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pela Coordenação Médica             |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pelas Licitações da Merenda Escolar |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável Transporte Escolar                  |G-1    |   649,70|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável   pela   Documentação   Escolar   na|G-1    |   649,70|
|        |Secretaria de Educação                          |       |         |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pelos Programas Sociais             |G-2    |   541,30|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável   pela   Documentação   Oficial   do|G-2    |   541,30|
|        |Executivo Municipal                             |       |         |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pela Junta de Serviço Militar - JSM |G-3    |   451,05|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável   pelo  Convênio  do  Ministério  do|G-3    |   451,05|
|        |Trabalho e pelo Serviço de Identificação        |       |         |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pelos Cursos do SENAC/SEBRAE        |G-3    |   451,05|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis   |G-3    |   451,05|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável pelos Serviços de Mecânica          |G-3    |   451,05|
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável  p/  Construções  e  Almoxarifado de|G-3    |   451,05|
|        |Obras                                           |       |         |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------|
|      01|Responsável Motorista Administração             |G-3    |   451,05|
|________|________________________________________________|_______|_________|
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FUNÇÕES GRATIFICADAS PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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  ______________________________________________________________________________________________________________________________
| Nº DE CARGOS |                                    DENOMINAÇÃO                                     |  NÍVEL  |    VALOR R$    |
|==============|====================================================================================|=========|================|
|            01|Cirurgião Dentista com habilidade na área de periodontia;                           |G        |        1.900,00|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Cirurgião Dentista com habilidade na área de cirurgia e traumatologia oral menor;   |G        |        1.900,00|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Cirurgião Dentista com habilidade na área de endodontia;                            |G        |        1.900,00|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Cirurgião Dentista com habilidade na área de atendimentos a pacientes especiais;    |G        |        1.900,00|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pela Procuradoria Jurídica                                              |G        |        1.900,00|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            10|Responsável pela digitação em microcomputadores                                     |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            04|Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde                                          |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pelos Serviços do INCRA e Convênio com o INSS                           |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Assistente Municipal do PROCON                                                      |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Encarregado do Serviço de Fiscalização                                              |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            15|Assistente Administrativo                                                           |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pela Odontologia                                                        |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador do Programa Bolsa Família                                               |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador do Programa Pro-Jovem                                                   |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI                  |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Encarregado dos Serviços de Contabilidade e Patrimônio da Secretaria de Saúde       |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Coordenador de Programas Especiais de Saúde                                         |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pelos Serviços de Enfermagem                                            |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pela Coordenação Médica                                                 |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pelas Licitações da Merenda Escolar                                     |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            05|Responsável Transporte                                                              |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pela Documentação Escolar na Secretaria de Educação                     |G-1      |          851,19|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pelos Programas Sociais                                                 |G-2      |          709,18|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pela Documentação Oficial do Executivo Municipal                        |G-2      |          709,18|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pela Junta de Serviço Militar - JSM                                     |G-3      |          590,95|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pelo Convênio do Ministério do Trabalho e pelo Serviço de Identificação |G-3      |          590,95|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pelos Cursos do SENAC/SEBRAE                                            |G-3      |          590,95|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis                                       |G-3      |          590,95|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável pelos Serviços de Mecânica                                              |G-3      |          590,95|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável p/ Construções e Almoxarifado de Obras                                  |G-3      |          590,95|
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|            01|Responsável Motorista Administração                                                 |G-3      |          590,95|
|______________|____________________________________________________________________________________|_________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1988/2015) 
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FUNÇÕES GRATIFICADAS - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  _____________________________________________________________________________
|  Nº. de |                 Denominação                 | Nível |   Valor R$  |
|  cargos |                                             |       |             |
|=========|=============================================|=======|=============|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|GC     |  R$ 4.770,00| (Valor altrado pela Lei nº 1988/2015, por arrastamento da Lei nº 2130/2017)
|         |Executivo e Legislativo                      |       |   R$ 3000,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana     |GD     |  R$ 2.500,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Ensino            |GD     |  R$ 2.500,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Administração     |GD     |  R$ 2.500,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Contabilidade     |GD     |  R$ 2.500,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Finanças          |GD     |  R$ 2.500,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Recursos Humanos  |GD     |  R$ 2.500,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Tributação  e|GD     |  R$ 2.500,00|
|         |Receita                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de   Compras  e|GD     |  R$ 2.500,00|
|         |Licitações                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Material  e|GD     |  R$ 2.500,00|
|         |Patrimônio                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Políticas  de|GD     |  R$ 2.500,00|
|         |Trabalho e Emprego                           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|GD     |  R$ 2.500,00|
|         |Executivo                                    |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador Municipal do INCRA               |GD     |  R$ 2.500,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|G      |  R$ 1.900,00|
|         |Adjunto                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião Dentista com habilidade na área de |G      |     1.900,00|
|         |periodontia;                                 |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião Dentista com habilidade na área de |G      |     1.900,00|
|         |cirurgia e traumatologia oral menor;         |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião Dentista com habilidade na área de |G      |     1.900,00|
|         |endodontia;                                  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião Dentista com habilidade na área de |G      |     1.900,00|
|         |atendimentos a pacientes especiais;          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pela Procuradoria Jurídica       |G      |     1.900,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelo Banco Social                |G-0    |     1.590,00| (Cargo criado pela Lei nº 1988/2015, por arrastamento da Lei nº 2130/2017)
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Supervisor do Departamento de Gestão Urbana  |G-0    |     1.590,00| (Cargo criado pela Lei nº 1988/2015, por arrastamento da Lei nº 2130/2017)
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Advogado  Assessor da Coordenadoria do CREAS,|G-0    |  R$ 1.500,00|
|         |Conselhos e Conselho Tutelar;                |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
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|       01|Advogado  Assistente  do (a) Responsável pela|G-0    |  R$ 1.500,00|
|         |Procuradoria Jurídica                        |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente   da   Secretaria  da  Assistência|G-0    |  R$ 1.500,00|
|         |Social e Cidadania                           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente   de   Diretor   Departamento   de|G-1    |    R$ 851,19|
|         |Recursos Humanos                             |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |    R$ 851,19|
|         |Finanças                                     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |    R$ 851,19|
|         |Contabilidade                                |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |    R$ 851,19|
|         |Compras                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  do  Diretor  de  Departamento  de|G-1    |    R$ 851,19|
|         |Gestão Urbana                                |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       10|Responsável       pela      digitação      em|G-1    |       851,19|
|         |microcomputadores                            |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       04|Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde   |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente Municipal do PROCON               |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Encarregado do Serviço de Fiscalização       |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       15|Assistente Administrativo                    |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pela Odontologia                 |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Bolsa Família        |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Pro-Jovem            |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Programa  de  Erradicação do|G-1    |       851,19|
|         |Trabalho Infantil - PETI                     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Encarregado  dos  Serviços de Contabilidade e|G-1    |       851,19|
|         |Patrimônio da Secretaria de Saúde            |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador de Programas Especiais de Saúde  |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Serviços de Enfermagem     |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pela Coordenação Médica          |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pelas   Licitações  da  Merenda|G-1    |       851,19|
|         |Escolar                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       05|Responsável Transporte                       |G-1    |       851,19|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pela  Documentação  Escolar  na|G-1    |       851,19|
|         |Secretaria de Educação                       |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Programas Sociais          |G-2    |       709,18|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pela  Documentação  Oficial  do|G-2    |       709,18|
|         |Executivo Municipal                          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS  |G-3    |       590,95|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável  pela  Junta de Serviço Militar -|G-3    |       590,95|
|         |JSM                                          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável  pelo  Convênio  do Ministério do|G-3    |       590,95|
|         |Trabalho e pelo Serviço de Identificação     |       |             |
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|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Cursos do SENAC/SEBRAE     |G-3    |       590,95|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis|G-3    |       590,95|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Serviços de Mecânica       |G-3    |       590,95|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável  p/ Construções e Almoxarifado de|G-3    |       590,95|
|         |Obras                                        |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável Motorista Administração          |G-3    |       590,95|
|_________|_____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 1988/2015 por arrastamento da Lei nº 2088/2016) 

FUNÇÕES GRATIFICADAS - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  ______________________________________________________________________________________________________
|                          FUNÇÕES GRATIFICADAS - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO                         |
|------------------+---------------------------------------------+------------------+------------------|
|   Nº de cargos   |                  Denominação                |       Nível      |     Valor R$     |
|==================|=============================================|==================|==================|
|                01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|GC                |          4.889,25|
|                  |Executivo e Legislativo                      |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                05|Gestor de Secretaria                         |GS                |          3.075,00|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana     |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor  do Departamento de Fomento, Turismo,|GD                |          2.716,25|
|                  |Desenvolvimento    Cientifico,   Tecnológico,|                  |                  |
|                  |Emprego e Renda                              |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor   do   Departamento   de   Indústria,|GD                |          2.716,25|
|                  |Comércio e Serviços                          |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer   |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Cultura           |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Saúde             |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Assistência Social|GD                |          2.716,25|
|                  |e Cidadania                                  |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas  |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos  |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Obras             |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Interior          |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor   do   Departamento  de  Agricultura,|GD                |          2.716,25|
|                  |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos  |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor  do  Departamento de Agroindústrias e|GD                |          2.716,25|
|                  |Inspeção Sanitária                           |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Gestão de Projetos|GD                |          2.716,25|
|                  |e Captação de Recursos                       |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor   do  Departamento  de  Engenharia  e|GD                |          2.716,25|
|                  |Arquitetura                                  |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
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|                01|Diretor   do   Departamento   de   Vigilância|GD                |          2.716,25|
|                  |Sanitária                                    |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Habitação         |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor   do  Departamento  dos  Serviços  de|GD                |          2.716,25|
|                  |Agendamento, Encaminhamento e Transporte     |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Ensino            |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Administração     |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Contabilidade     |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Finanças          |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor do Departamento de Recursos Humanos  |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor   do  Departamento  de  Tributação  e|GD                |          2.716,25|
|                  |Receita                                      |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor   do   Departamento   de   Compras  e|GD                |          2.716,25|
|                  |Licitações                                   |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor   do   Departamento   de  Material  e|GD                |          2.716,25|
|                  |Patrimônio                                   |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Diretor   do  Departamento  de  Políticas  de|GD                |          2.716,25|
|                  |Trabalho e Emprego                           |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|GD                |          2.716,25|
|                  |Executivo                                    |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador Municipal do INCRA               |GD                |          2.716,25|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|G                 |          2.064,35|
|                  |Adjunto                                      |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G                 |          2.064,35|
|                  |periodontia                                  |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G                 |          2.064,35|
|                  |cirurgia e traumatologia oral menor          |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G                 |          2.064,35|
|                  |endodontia                                   |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G                 |          2.064,35|
|                  |atendimentos a pacientes especiais           |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável pela Procuradoria Jurídica       |G                 |          2.064,35|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador de Odontologia                   |G-0               |          1.629,75|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável pelo Banco Social                |G-0               |          1.629,75|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Advogado  Assessor da Coordenadoria do CREAS,|G-0               |          1.629,75|
|                  |Conselhos e Conselho Tutelar                 |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Advogado  Assistente  do (a) Responsável pela|G-0               |          1.629,75|
|                  |Procuradoria Jurídica                        |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Assistente   da   Secretaria  da  Assistência|G-0               |          1.629,75|
|                  |Social e Cidadania                           |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Supervisor do Departamento de Gestão Urbana  |G-0               |          1.629,75|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Assistente   de   Diretor   Departamento   de|G-1               |            924,82|
|                  |Recursos Humanos                             |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
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|                01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1               |            924,82|
|                  |Finanças                                     |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1               |            924,82|
|                  |Contabilidade                                |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1               |            924,82|
|                  |Compras                                      |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Assistente  do  Diretor  do  Departamento  de|G-1               |            924,82|
|                  |Gestão Urbana                                |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Assistente do Coordenador de Odontologia     |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Agente de Desenvolvimento                    |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador   do   Centro  de  Referência  em|G-1               |            924,82|
|                  |Assistência Social - CRAS                    |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador    do    Centro   de   Referência|G-1               |            924,82|
|                  |Especializada em Assistência Social - CREAS  |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador do Programa Cadastro Único       |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador  de  Fiscalização  e  Operação de|G-1               |            924,82|
|                  |Trânsito                                     |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador   Administrativo   e   de   Dados|G-1               |            924,82|
|                  |Estatísticos                                 |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador do Programa Bolsa Família        |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador do Programa Pró-Jovem            |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador de Programas Especiais de Saúde  |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Coordenador  do  Programa  de  Erradicação do|G-1               |            924,82|
|                  |Trabalho Infantil - PETI                     |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                04|Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde   |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Assistente Municipal do PROCON               |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Encarregado do Serviço de Fiscalização       |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                20|Assistente Administrativo                    |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Encarregado  dos  Serviços de Contabilidade e|G-1               |            924,82|
|                  |Patrimônio da Secretaria de Saúde            |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável pelos Serviços de Enfermagem     |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável pela Coordenação Médica          |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável   pelas   Licitações  da  Merenda|G-1               |            924,82|
|                  |Escolar                                      |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                05|Responsável Transporte                       |G-1               |            924,82|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável   pela  Documentação  Escolar  na|G-1               |            924,82|
|                  |Secretaria de Educação                       |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável pelos Programas Sociais          |G-2               |            770,52|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável   pela  Documentação  Oficial  do|G-2               |            770,52|
|                  |Executivo Municipal                          |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS  |G-3               |            642,07|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável  pela  Junta de Serviço Militar -|G-3               |            642,07|
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|                  |JSM                                          |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável  pelo  Convênio  do Ministério do|G-3               |            642,07|
|                  |Trabalho e pelo Serviço de Identificação     |                  |                  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis|G-3               |            642,07|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável pelos Serviços de Mecânica       |G-3               |            642,07|
|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                01|Responsável Motorista Administração          |G-3               |            642,07|
|__________________|_____________________________________________|__________________|__________________| (Redação dada pela Lei nº 2223/2018)

FUNÇÕES GRATIFICADAS - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  _____________________________________________________________________________
|   Nº de |                 Denominação                 | Nível |   Valor R$  |
|  cargos |                                             |       |             |
|=========|=============================================|=======|=============|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|GC     |     4.889,25|
|         |Executivo e Legislativo                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       05|Gestor de Secretaria                         |GS     |     3.075,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana     |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do Departamento de Fomento, Turismo,|GD     |     2.716,25|
|         |Desenvolvimento    Cientifico,   Tecnológico,|       |             |
|         |Emprego e Renda                              |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de   Indústria,|GD     |     2.716,25|
|         |Comércio e Serviços                          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer   |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Cultura           |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Saúde             |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Assistência Social|GD     |     2.716,25|
|         |e Cidadania                                  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas  |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos  |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Obras             |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Interior          |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento  de  Agricultura,|GD     |     2.716,25|
|         |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento de Agroindústrias e|GD     |     2.716,25|
|         |Inspeção Sanitária                           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Projetos|GD     |     2.716,25|
|         |e Captação de Recursos                       |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Engenharia  e|GD     |     2.716,25|
|         |Arquitetura                                  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de   Vigilância|GD     |     2.716,25|
|         |Sanitária                                    |       |             |

72/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2018/222/2223/lei-ordinaria-n-2223-2018-altera-dispositivos-das-leis-16662011-e-lei-1988-2015-e-da-outras-providencias
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Habitação         |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  dos  Serviços  de|GD     |     2.716,25|
|         |Agendamento, Encaminhamento e Transporte     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Ensino            |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Administração     |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Contabilidade     |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Finanças          |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Tributação  e|GD     |     2.716,25|
|         |Receita                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Compras           |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Licitações        |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Material  e|GD     |     2.716,25|
|         |Patrimônio                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Políticas  de|GD     |     2.716,25|
|         |Trabalho e Emprego                           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|GD     |     2.716,25|
|         |Executivo                                    |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador Municipal do INCRA               |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|G      |     2.064,35|
|         |Adjunto                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G      |     2.064,35|
|         |periodontia                                  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G      |     2.064,35|
|         |cirurgia e traumatologia oral menor          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G      |     2.064,35|
|         |endodontia                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G      |     2.064,35|
|         |atendimentos a pacientes especiais           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pela Procuradoria Jurídica       |G      |     2.064,35|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador de Odontologia                   |G-0    |     1.629,75|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelo Banco Social                |G-0    |     1.629,75|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Advogado  Assessor da Coordenadoria do CREAS,|G-0    |     1.629,75|
|         |Conselhos e Conselho Tutelar                 |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Advogado  Assistente  do (a) Responsável pela|G-0    |     1.629,75|
|         |Procuradoria Jurídica                        |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente   da   Secretaria  da  Assistência|G-0    |     1.629,75|
|         |Social e Cidadania                           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Supervisor do Departamento de Gestão Urbana  |G-0    |     1.629,75|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de Diretor Departamento de Gestão|G-1    |       924,82|
|         |de Pessoas                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
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|         |Finanças                                     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Contabilidade                                |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Compras                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Licitações                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  do  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Gestão Urbana                                |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente do Coordenador de Odontologia     |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Agente de Desenvolvimento                    |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador   do   Centro  de  Referência  em|G-1    |       924,82|
|         |Assistência Social - CRAS                    |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador    do    Centro   de   Referência|G-1    |       924,82|
|         |Especializada em Assistência Social - CREAS  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Cadastro Único       |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  de  Fiscalização  e  Operação de|G-1    |       924,82|
|         |Trânsito                                     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador   Administrativo   e   de   Dados|G-1    |       924,82|
|         |Estatísticos                                 |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Bolsa Família        |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Pró-Jovem            |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador de Programas Especiais de Saúde  |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Programa  de  Erradicação do|G-1    |       924,82|
|         |Trabalho Infantil - PETI                     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       04|Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde   |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente Municipal do PROCON               |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Encarregado do Serviço de Fiscalização       |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       20|Assistente Administrativo                    |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Encarregado  dos  Serviços de Contabilidade e|G-1    |       924,82|
|         |Patrimônio da Secretaria de Saúde            |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Serviços de Enfermagem     |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pela Coordenação Médica          |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pelas   Licitações  da  Merenda|G-1    |       924,82|
|         |Escolar                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       05|Responsável Transporte                       |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pela  Documentação  Escolar  na|G-1    |       924,82|
|         |Secretaria de Educação                       |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Programas Sociais          |G-2    |       770,52|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pela  Documentação  Oficial  do|G-2    |       770,52|
|         |Executivo Municipal                          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS  |G-3    |       642,07|
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|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável  pela  Junta de Serviço Militar -|G-3    |       642,07|
|         |JSM                                          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável  pelo  Convênio  do Ministério do|G-3    |       642,07|
|         |Trabalho e pelo Serviço de Identificação     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis|G-3    |       642,07|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Serviços de Mecânica       |G-3    |       642,07|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável Motorista Administração          |G-3    |       642,07|
|_________|_____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

FUNÇÕES GRATIFICADAS - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
 _____________________________________________________________________________
|  Nº. de |                 Denominação                 | Nível |   Valor R$  |
|  cargos |                                             |       |             |
|=========|=============================================|=======|=============|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|GC     |     4.889,25|
|         |Executivo e Legislativo                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável         pela        Contabilidade|GL     |     3.500,00|
|         |Descentralizada do Poder Legislativo         |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       05|Gestor de Secretaria                         |GS     |     3.075,00|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão Urbana     |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do Departamento de Fomento, Turismo,|GD     |     2.716,25|
|         |Desenvolvimento    Cientifico,   Tecnológico,|       |             |
|         |Emprego e Renda                              |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de   Indústria,|GD     |     2.716,25|
|         |Comércio e Serviços                          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Esporte e Lazer   |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Cultura           |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Saúde             |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Assistência Social|GD     |     2.716,25|
|         |e Cidadania                                  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Frotas  |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Serviços Urbanos  |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Obras             |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Interior          |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento  de  Agricultura,|GD     |     2.716,25|
|         |Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor  do  Departamento de Agroindústrias e|GD     |     2.716,25|
|         |Inspeção Sanitária                           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Projetos|GD     |     2.716,25|
|         |e Captação de Recursos                       |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
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|       01|Diretor   do  Departamento  de  Engenharia  e|GD     |     2.716,25|
|         |Arquitetura                                  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de   Vigilância|GD     |     2.716,25|
|         |Sanitária                                    |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Habitação         |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  dos  Serviços  de|GD     |     2.716,25|
|         |Agendamento, Encaminhamento e Transporte     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Ensino            |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Administração     |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Contabilidade     |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Finanças          |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Tributação  e|GD     |     2.716,25|
|         |Receita                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Compras           |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor do Departamento de Licitações        |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do   Departamento   de  Material  e|GD     |     2.716,25|
|         |Patrimônio                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Diretor   do  Departamento  de  Políticas  de|GD     |     2.716,25|
|         |Trabalho e Emprego                           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|GD     |     2.716,25|
|         |Executivo                                    |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador Municipal do INCRA               |GD     |     2.716,25|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Sistema  de Controle Interno|G      |     2.064,35|
|         |Adjunto                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G      |     2.064,35|
|         |periodontia                                  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G      |     2.064,35|
|         |cirurgia e traumatologia oral menor          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G      |     2.064,35|
|         |endodontia                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Cirurgião  Dentista com habilidade na área de|G      |     2.064,35|
|         |atendimentos a pacientes especiais           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pela Procuradoria Jurídica       |G      |     2.064,35|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador de Odontologia                   |G-0    |     1.629,75|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelo Banco Social                |G-0    |     1.629,75|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Advogado  Assessor da Coordenadoria do CREAS,|G-0    |     1.629,75|
|         |Conselhos e Conselho Tutelar                 |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Advogado  Assistente  do (a) Responsável pela|G-0    |     1.629,75|
|         |Procuradoria Jurídica                        |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente   da   Secretaria  da  Assistência|G-0    |     1.629,75|
|         |Social e Cidadania                           |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Supervisor do Departamento de Gestão Urbana  |G-0    |     1.629,75|
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|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de Diretor Departamento de Gestão|G-1    |       924,82|
|         |de Pessoas                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Finanças                                     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Contabilidade                                |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Compras                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  de  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Licitações                                   |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente  do  Diretor  do  Departamento  de|G-1    |       924,82|
|         |Gestão Urbana                                |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente do Coordenador de Odontologia     |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Agente de Desenvolvimento                    |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador   do   Centro  de  Referência  em|G-1    |       924,82|
|         |Assistência Social - CRAS                    |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador    do    Centro   de   Referência|G-1    |       924,82|
|         |Especializada em Assistência Social - CREAS  |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Cadastro Único       |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  de  Fiscalização  e  Operação de|G-1    |       924,82|
|         |Trânsito                                     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador   Administrativo   e   de   Dados|G-1    |       924,82|
|         |Estatísticos                                 |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Bolsa Família        |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador do Programa Pró-Jovem            |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador de Programas Especiais de Saúde  |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Coordenador  do  Programa  de  Erradicação do|G-1    |       924,82|
|         |Trabalho Infantil - PETI                     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       04|Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde   |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Assistente Municipal do PROCON               |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Encarregado do Serviço de Fiscalização       |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       20|Assistente Administrativo                    |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Encarregado  dos  Serviços de Contabilidade e|G-1    |       924,82|
|         |Patrimônio da Secretaria de Saúde            |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Serviços de Enfermagem     |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pela Coordenação Médica          |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pelas   Licitações  da  Merenda|G-1    |       924,82|
|         |Escolar                                      |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       05|Responsável Transporte                       |G-1    |       924,82|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pela  Documentação  Escolar  na|G-1    |       924,82|
|         |Secretaria de Educação                       |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Programas Sociais          |G-2    |       770,52|
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|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável   pela  Documentação  Oficial  do|G-2    |       770,52|
|         |Executivo Municipal                          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS  |G-3    |       642,07|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável  pela  Junta de Serviço Militar -|G-3    |       642,07|
|         |JSM                                          |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável  pelo  Convênio  do Ministério do|G-3    |       642,07|
|         |Trabalho e pelo Serviço de Identificação     |       |             |
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis|G-3    |       642,07|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável pelos Serviços de Mecânica       |G-3    |       642,07|
|---------|---------------------------------------------|-------|-------------|
|       01|Responsável Motorista Administração          |G-3    |       642,07|
|_________|_____________________________________________|_______|_____________| (Redação dada pela Lei nº 2285/2019)

 

FUNÇÕES GRATIFICADAS - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Nº de cargos Denominação Nível Valor R$
01 Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo e Legislativo GC 5.093,13
01 Responsável pela Contabilidade Descentralizada do Poder Legislativo GL 3.645,95
05 Gestor de Secretaria GS 3.203,23
01 Diretor do Departamento de Gestão Urbana GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico, Emprego e Renda GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Esporte e Lazer GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Cultura GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Saúde GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Gestão de Frotas GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Serviços Urbanos GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Obras GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Interior GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Habitação GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Ensino GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Administração GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Contabilidade GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Finanças GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Tributação e Receita GD 2.829,52
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01 Diretor do Departamento de Compras GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Licitações GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Material e Patrimônio GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego GD 2.829,52
01 Diretor do Departamento Municipal de Trânsito GD 2.829,52
01 Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo GD 2.829,52
01 Coordenador Municipal do INCRA GD 2.829,52
01 Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto G 2.150,43
01 Cirurgião Dentista com habilidade na área de periodontia G 2.150,43
01 Cirurgião Dentista com habilidade na área de cirurgia e traumatologia oral menor G 2.150,43
01 Cirurgião Dentista com habilidade na área de endodontia G 2.150,43
01 Cirurgião Dentista com habilidade na área de atendimentos a pacientes especiais G 2.150,43
01 Responsável pela Procuradoria Jurídica G 2.150,43
01 Coordenador de Odontologia G-0 1.697,71
01 Responsável pelo Banco Social G-0 1.697,71
01 Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS, Conselhos e Conselho Tutelar G-0 1.697,71
01 Advogado Assistente do (a) Responsável pela Procuradoria Jurídica G-0 1.697,71
01 Assistente da Secretaria da Assistência Social e Cidadania G-0 1.697,71
01 Supervisor do Departamento de Gestão Urbana G-0 1.697,71
01 Assistente de Diretor Departamento de Gestão de Pessoas G-1 963,38
01 Assistente de Diretor do Departamento de Finanças G-1 963,38
01 Assistente de Diretor do Departamento de Contabilidade G-1 963,38
01 Assistente de Diretor do Departamento de Compras G-1 963,38
01 Assistente de Diretor do Departamento de Licitações G-1 963,38
01 Assistente do Diretor do Departamento de Gestão Urbana G-1 963,38
01 Assistente do Coordenador de Odontologia G-1 963,38
01 Agente de Desenvolvimento G-1 963,38
01 Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS G-1 963,38
01 Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS G-1 963,38
01 Coordenador do Programa Cadastro Único G-1 963,38
01 Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito G-1 963,38
01 Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos G-1 963,38
04 Responsável pelos Serviços Gerais de Saúde G-1 963,38
01 Assistente Municipal do PROCON G-1 963,38
01 Encarregado do Serviço de Fiscalização G-1 963,38
20 Assistente Administrativo G-1 963,38
01 Coordenador do Programa Bolsa Família G-1 963,38
01 Coordenador do Programa Pró-Jovem G-1 963,38
01 Coordenador de Programas Especiais de Saúde G-1 963,38
01 Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI G-1 963,38
01 Encarregado dos Serviços de Contabilidade e Patrimônio da Secretaria de Saúde G-1 963,38
01 Coordenador de Programas Especiais de Saúde G-1 963,38
01 Responsável pelos Serviços de Enfermagem G-1 963,38
01 Responsável pela Coordenação Médica G-1 963,38
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01 Responsável pelas Licitações da Merenda Escolar G-1 963,38
05 Responsável Transporte G-1 963,38
01 Responsável pela Documentação Escolar na Secretaria de Educação G-1 963,38
01 Responsável pelos Programas Sociais G-2 802,65
01 Responsável pela Documentação Oficial do Executivo Municipal G-2 802,65
01 Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS G-3 668,84
01 Responsável pela Junta de Serviço Militar - JSM G-3 668,84
01 Responsável pelo Convênio do Ministério do Trabalho e pelo Serviço de Identificação G-3 668,84
01 Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis G-3 668,84
01 Responsável pelos Serviços de Mecânica G-3 668,84
01 Responsável Motorista Administração G-3 668,84 (Redação dada pela Lei nº 2261/2018, por força da Lei nº 2357/2019)

II - GRUPO OCUPACIONAL - ADMINISTRAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
 ___________________________________________________________________________
|           Série de Classes          |   Nível   |  Cargos | Carga horária |
|                                     |           |         |    semanal    |
|=====================================|===========|=========|===============|
|Agente Administrativo                |14 a 57    |       71|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Assessor Financeiro                  |36 a 75    |       02|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Auxiliar de Contabilidade            |18 a 57    |       02|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Auxiliar de Tributação               |18 a 57    |       10|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Contador                             |36 a 77    |       02|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Fiscal de Obras                      |18 a 57    |       05|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Fiscal de Tributos                   |18 a 57    |       12|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Operador de Computador               |30 a 69    |       01|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Servente/Zeladora                    |01 a 43    |      250|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Técnico em Contabilidade             |30 a 69    |       02|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Telefonista                          |03 a 42    |       10|30 horas       |
|_____________________________________|___________|_________|_______________|

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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 __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Advogado                        |36 a 75      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Arquiteto                       |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Assistente Social               |36 a 75      |        16|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Bibliotecário                   |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador Municipal do PROCON |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Defensor Público Municipal      |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico I            |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico II           |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador de Educação do Campo   |14 a 53      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo I           |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo II          |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Agrônomo             |36 a 75      |        03|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Ambiental            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Civil                |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Civil                |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Florestal            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fonoaudiólogo                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Geógrafo                        |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Inspetor de Sanidade Animal     |14 a 53      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Veterinário              |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |36 a 75      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Áudio e Vídeo       |20 a 59      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Pedagogo Social                 |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Psicólogo                       |36 a 75      |        08|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico      de      Inseminação|14 a 43      |        05|40 horas        |
|Artificial                      |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Agropecuária         |30 a 69      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Informática          |20 a 59      |        04|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________|

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO
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CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Advogado                        |36 a 75      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente da Autoridade de Trânsito|10 a 49      |        12|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Arquiteto                       |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Assistente Social               |36 a 75      |        16|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Bibliotecário                   |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador Municipal do PROCON |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Defensor Público Municipal      |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico I            |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico II           |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador de Educação do Campo   |14 a 53      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo I           |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo II          |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Agrônomo             |36 a 75      |        03|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Ambiental            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Civil                |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Civil                |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Florestal            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fonoaudiólogo                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Geógrafo                        |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Inspetor de Sanidade Animal     |14 a 53      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Veterinário              |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |36 a 75      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Áudio e Vídeo       |20 a 59      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Pedagogo Social                 |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Psicólogo                       |36 a 75      |        08|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico      de      Inseminação|14 a 43      |        05|40 horas        |
|Artificial                      |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Agropecuária         |30 a 69      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Informática          |20 a 59      |        04|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1847/2013) 
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II - GRUPO OCUPACIONAL - ADMINISTRAÇÃO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
 ___________________________________________________________________________
|           Série de Classes          |   Nível   |  Cargos | Carga horária |
|                                     |           |         |    semanal    |
|=====================================|===========|=========|===============|
|Arquiteto                            |36 a 75    |       02|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Auxiliar de Agrimensor               |10 a 49    |       01|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Auxiliar de Contabilidade            |18 a 57    |       02|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Auxiliar de Serviços de Topografia   |10 a 49    |       01|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Auxiliar de Tributação               |18 a 57    |       10|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Contador                             |36 a 77    |       02|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Desenhista                           |18 a 57    |       05|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Engenheiro Civil                     |46 a 80    |       05|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Engenheiro Civil                     |27 a 66    |       02|20 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Fiscal de Obras                      |18 a 57    |       05|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Fiscal de Tributos                   |18 a 57    |       12|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Prático em Topografia                |18 a 57    |       01|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Técnico em Agrimensura               |18 a 57    |       01|40 horas       |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------------|
|Técnico em Contabilidade             |30 a 69    |       02|40 horas       |
|_____________________________________|___________|_________|_______________| (Redação dada pela Lei nº 1947/2014) 

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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  __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Advogado                        |36 a 75      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente da Autoridade de Trânsito|10 a 49      |        12|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Arquiteto                       |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Assistente Social               |36 a 75      |        16|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Bibliotecário                   |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador Municipal do PROCON |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Defensor Público Municipal      |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico I            |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico II           |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador de Educação do Campo   |14 a 53      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo I           |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo II          |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Agrônomo             |36 a 75      |        03|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Ambiental            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Civil                |46 a 80      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Civil                |27 a 66      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Florestal            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fonoaudiólogo                   |24 a 63      |        04|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Geógrafo                        |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Inspetor de Sanidade Animal     |14 a 53      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Veterinário              |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |36 a 75      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Áudio e Vídeo       |20 a 59      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Pedagogo Social                 |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Psicólogo                       |36 a 75      |        08|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico      de      Inseminação|14 a 43      |        05|40 horas        |
|Artificial                      |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Agropecuária         |30 a 69      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Informática          |20 a 59      |        04|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1910/2014) 
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CARGO DE NATUREZA CELETISTA (CLT)
 

 
 __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |   Salário   |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Mãe Social                      |  R$ 1.179,32|        05|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________|

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Advogado                        |36 a 75      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente Administrativo           |14 a 57      |        71|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente da Autoridade de Trânsito|10 a 49      |        12|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Assessor Financeiro             |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Assistente Social               |36 a 75      |        16|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Bibliotecário                   |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador Municipal do PROCON |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Defensor Público Municipal      |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico I            |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico II           |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador de Educação do Campo   |14 a 53      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo I           |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo II          |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Agrônomo             |36 a 75      |        03|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Ambiental            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Florestal            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fonoaudiólogo                   |24 a 63      |        04|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Geógrafo                        |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Inspetor de Sanidade Animal     |14 a 53      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Veterinário              |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Motorista                       |15 a 54      |        60|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
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|Nutricionista                   |36 a 75      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Áudio e Vídeo       |20 a 59      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Computador          |30 a 69      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Máquina Rodoviária  |24 a 63      |        36|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operário                        |01 a 40      |        50|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Pedagogo Social                 |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Psicólogo                       |36 a 75      |        08|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Servente/zeladora               |02 a 43      |       250|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico      de      Inseminação|14 a 43      |        05|40 horas        |
|Artificial                      |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Agropecuária         |30 a 69      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Informática          |20 a 59      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Telefonista                     |03 a 42      |        10|30 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Vigia                           |01 a 40      |        15|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________|

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  __________________________________________________________________________________________
|              SÉRIE DE CLASSE              |   NÍVEL   |  CARGOS  | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
|===========================================|===========|==========|=======================|
|Advogado                                   |36 a 75    |        02|20 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Agente Administrativo                      |14 a 57    |        71|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Agente da Autoridade de Trânsito           |10 a 49    |        12|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Assessor Financeiro                        |36 a 75    |        02|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Assistente Social                          |36 a 75    |        16|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Bibliotecário                              |36 a 75    |        01|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Coordenador Municipal do PROCON            |36 a 75    |        01|20 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador Artístico I                       |28 a 67    |        10|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador Artístico II                      |14 a 53    |        10|20 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador de Educação do Campo              |14 a 53    |        02|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador Desportivo I                      |28 a 67    |        10|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador Desportivo II                     |14 a 53    |        10|20 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Engenheiro Agrônomo                        |36 a 75    |        03|40 horas               |
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|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Engenheiro Ambiental                       |36 a 75    |        01|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Engenheiro Florestal                       |36 a 75    |        01|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Fonoaudiólogo                              |24 a 63    |        04|20 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Geógrafo                                   |36 a 75    |        01|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Inspetor de Sanidade Animal                |14 a 53    |        05|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Veterinário                         |36 a 75    |        05|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Motorista                                  |15 a 54    |        60|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Nutricionista                              |36 a 75    |        04|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Nutricionista                              |24 a 63    |        02|20 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Operador de Áudio e Vídeo                  |20 a 59    |        01|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Operador de Computador                     |30 a 69    |        01|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Operador de Máquina Rodoviária             |24 a 63    |        36|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Operário                                   |01 a 40    |        50|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Pedagogo Social                            |36 a 75    |        02|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Psicólogo                                  |36 a 75    |        08|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Servente/zeladora                          |02 a 43    |       250|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico de Inseminação Artificial          |14 a 43    |        05|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico em Agropecuária                    |30 a 69    |        10|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico em Informática                     |20 a 59    |        04|40 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Telefonista                                |03 a 42    |        10|30 horas               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Vigia                                      |01 a 40    |        15|40 horas               |
|___________________________________________|___________|__________|_______________________| (Redação dada pela Lei nº 1960/2015)

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  ___________________________________________________________________________________________
|               SÉRIE DE CLASSE              |   NÍVEL   |  CARGOS  | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
|============================================|===========|==========|=======================|
|Advogado                                    |36 a 75    |        02|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Agente Administrativo                       |14 a 57    |        71|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Agente da Autoridade de Trânsito            |10 a 49    |        12|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Assistente Social                           |36 a 75    |        20|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Bibliotecário                               |36 a 75    |        01|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Coordenador Municipal do PROCON             |36 a 75    |        01|20 horas               |
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|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Defensor Público Municipal                  |36 a 75    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador Artístico I                        |28 a 67    |        10|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador Artístico II                       |14 a 53    |        10|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador de Educação do Campo               |14 a 53    |        02|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador Desportivo I                       |28 a 67    |        10|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Educador Desportivo II                      |14 a 53    |        10|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Engenheiro Agrônomo                         |36 a 75    |        03|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Engenheiro Ambiental                        |36 a 75    |        01|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Engenheiro Florestal                        |36 a 75    |        01|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Fonoaudiólogo                               |24 a 63    |        04|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Geógrafo                                    |36 a 75    |        01|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Inspetor de Sanidade Animal                 |14 a 53    |        05|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Veterinário                          |36 a 75    |        05|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Motorista                                   |15 a 54    |        60|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Nutricionista                               |36 a 75    |        06|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Nutricionista                               |24 a 63    |        02|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Operador de Áudio e Vídeo                   |20 a 59    |        01|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Operador de Computador                      |30 a 69    |        01|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Operador de Máquina Rodoviária              |24 a 63    |        36|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Operário                                    |01 a 40    |        50|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Pedagogo Social                             |36 a 75    |        02|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Psicólogo                                   |36 a 75    |        13|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Servente/zeladora                           |02 a 43    |       250|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico de Inseminação Artificial           |14 a 43    |        05|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico em Agropecuária                     |30 a 69    |        10|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico em Informática                      |20 a 59    |        04|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Telefonista                                 |03 a 42    |        10|30 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Vigia                                       |01 a 40    |        15|40 horas               |
|____________________________________________|___________|__________|_______________________| (Redação dada pela Lei nº 1988/2015) 

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  __________________________________________________________________________
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|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Advogado                        |36 a 75      |        03|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente Administrativo           |14 a 57      |        71|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente da Autoridade de Trânsito|10 a 49      |        12|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Assistente Social               |36 a 75      |        20|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Bibliotecário                   |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador Municipal do PROCON |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Defensor Público Municipal      |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico I            |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico II           |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador de Educação do Campo   |14 a 53      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo I           |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo II          |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Agrônomo             |36 a 75      |        03|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Ambiental            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Florestal            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fonoaudiólogo                   |24 a 63      |        04|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Geógrafo                        |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Inspetor de Sanidade Animal     |14 a 53      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Veterinário              |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Motorista                       |15 a 54      |        60|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |36 a 75      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Áudio e Vídeo       |20 a 59      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Computador          |30 a 69      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Máquina Rodoviária  |24 a 63      |        36|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operário                        |01 a 40      |        50|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Pedagogo Social                 |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Psicólogo                       |36 a 75      |        13|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Servente/zeladora               |02 a 43      |       250|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico      de      Inseminação|14 a 43      |        05|40 horas        |
|Artificial                      |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Agropecuária         |30 a 69      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Informática          |20 a 59      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Telefonista                     |03 a 42      |        10|30 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
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|Vigia                           |01 a 40      |        15|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________| (Redação dada pela Lei nº 2089/2016) 

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Advogado                        |36 a 75      |        05|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente Administrativo           |14 a 57      |        71|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente da Autoridade de Trânsito|10 a 49      |        12|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Assistente Social               |36 a 75      |        20|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Bibliotecário                   |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador Municipal do PROCON |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Defensor Público Municipal      |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico I            |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico II           |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador de Educação do Campo   |14 a 53      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo I           |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo II          |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Agrônomo             |36 a 75      |        03|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Ambiental            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Florestal            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fonoaudiólogo                   |24 a 63      |        04|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Geógrafo                        |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Inspetor de Sanidade Animal     |14 a 53      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Veterinário              |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Motorista                       |15 a 54      |        60|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |36 a 75      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Áudio e Vídeo       |20 a 59      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Computador          |30 a 69      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Máquina Rodoviária  |24 a 63      |        36|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operário                        |01 a 40      |        50|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Pedagogo Social                 |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|

90/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2016/208/2089/lei-ordinaria-n-2089-2016-altera-o-numero-de-cargos-de-provimento-efetivo-de-advogado-disposto-na-lei-16662011-e-da-outras-providencias
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


|Psicólogo                       |36 a 75      |        13|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Servente/zeladora               |02 a 43      |       250|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico      de      Inseminação|14 a 43      |        05|40 horas        |
|Artificial                      |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Agropecuária         |30 a 69      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Informática          |20 a 59      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Telefonista                     |03 a 42      |        10|30 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Vigia                           |01 a 40      |        15|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________| (Redação dada pela Lei nº 2261/2018)

III - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
 __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Advogado                        |36 a 75      |        05|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente Administrativo           |14 a 57      |        71|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente da Autoridade de Trânsito|10 a 49      |        12|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Assistente Social               |36 a 75      |        20|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Bibliotecário                   |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador Municipal do PROCON |36 a 75      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico I            |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Artístico II           |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador de Educação do Campo   |14 a 53      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo I           |28 a 67      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Educador Desportivo II          |14 a 53      |        10|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Agrônomo             |36 a 75      |        03|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Ambiental            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Engenheiro Florestal            |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fonoaudiólogo                   |24 a 63      |        04|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Geógrafo                        |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Inspetor de Sanidade Animal     |14 a 53      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Veterinário              |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Motorista                       |15 a 54      |        60|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |36 a 75      |        06|40 horas        |
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|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |24 a 63      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Áudio e Vídeo       |20 a 59      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Computador          |30 a 69      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Máquina Rodoviária  |24 a 63      |        36|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operário                        |01 a 40      |        50|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Pedagogo Social                 |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Psicólogo                       |36 a 75      |        13|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Servente/zeladora               |02 a 43      |       250|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Agropecuária         |30 a 69      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Informática          |20 a 59      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Telefonista                     |03 a 42      |        10|30 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Vigia                           |01 a 40      |        15|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________| (Redação dada pela Lei nº 2285/2019)

CARGO DE NATUREZA CELETISTA (CLT)
 

 
 __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |   Salário   |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Mãe Social                      |  R$ 1.179,32|        05|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1947/2014) 

IV - GRUPO OCUPACIONAL - OBRAS

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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 __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Artífice                        |11 a 50      |        15|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar de Agrimensor          |10 a 49      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar de Mecânico            |08 a 47      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar    de    Serviços    de|10 a 49      |        01|40 horas        |
|Topografia                      |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Borracheiro                     |08 a 47      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Calceteiro                      |03 a 42      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Carpinteiro                     |11 a 50      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Desenhista                      |18 a 57      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Eletricista                     |18 a 57      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Lavador                         |11 a 50      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Mecânico                        |16 a 55      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Motorista                       |15 a 54      |        60|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operador de Máquina Rodoviária  |24 a 63      |        36|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Operário                        |01 a 40      |        50|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Prático em Topografia           |18 a 57      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Agrimensura          |18 a 57      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Vigia                           |01 a 40      |        15|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Zelador de Estradas             |01 a 40      |        10|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________|

IV - GRUPO OCUPACIONAL - OBRAS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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 __________________________________________________________________________
|         Série de Classe        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Artífice                        |11 a 50      |        15|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar de Mecânico            |08 a 47      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Borracheiro                     |08 a 47      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Calceteiro                      |03 a 42      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Carpinteiro                     |11 a 50      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Eletricista                     |18 a 57      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Lavador                         |11 a 50      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Mecânico                        |16 a 55      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Zelador de Estradas             |01 a 40      |        10|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1947/2014) 

V - GRUPO OCUPACIONAL - SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
 __________________________________________________________________________
|        Série de Classes        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Agente Comunitário de Saúde     |04 a 43      |       150|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente de Combate as Endemias   |04 a 43      |        25|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente de Saúde                 |10 a 49      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar de Enfermagem          |20 a 59      |        20|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar em Saúde Bucal (ASB)   |11 a 50      |        25|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Cirurgião Dentista              |36 a 75      |        06|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Cirurgião  Dentista Especialista|38 a 77      |        01|20 horas        |
|em Endodontia                   |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Cirurgião  Dentista Especialista|38 a 77      |        01|20 horas        |
|em Periodontia                  |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador     de    Auditoria,|38 a 77      |        03|40 horas        |
|Controle e Avaliação de Saúde   |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador      de     Serviços|14 a 53      |        02|40 horas        |
|Complementares                  |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador   dos   Serviços  de|14 a 53      |        02|40 horas        |
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|Agendamento,   Encaminhamento  e|             |          |                |
|Transporte de Saúde             |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Enfermeiro                      |36 a 75      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Farmacêutico                    |37 a 76      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fisioterapeuta                  |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico                          |36 a 75      |        08|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Auditor de Saúde         |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Cardiologista            |38 a 77      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Cirurgião Geral          |38 a 77      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Clínico Geral            |36 a 79      |        08|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Clínico Geral            |24 a 63      |        08|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Dermatologista           |38 a 77      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Endocrinologista         |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico do Trabalho              |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Gastroenterologista      |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Ginecologista            |38 a 77      |        03|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Neurologista             |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Oftalmologista           |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Ortopedista              |38 a 77      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Otorrinolaringologista   |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Pediatra                 |38 a 77      |        02|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Psiquiatra               |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Urologista               |38 a 77      |        01|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Enfermagem           |20 a 59      |        08|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Saúde Bucal (TSB)    |18 a 57      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Terapeuta Ocupacional           |24 a 63      |        02|20 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________|

V - GRUPO OCUPACIONAL - SAÚDE
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
  __________________________________________________________________________
|        Série de Classes        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Agente Comunitário de Saúde     |04 a 43      |       150|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente de Combate as Endemias   |04 a 43      |        25|40 horas        |
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|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Agente de Saúde                 |10 a 49      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar de Enfermagem          |20 a 59      |        20|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar em Saúde Bucal (ASB)   |11 a 50      |        25|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Cirurgião Dentista              |36 a 75      |        06|20 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Cirurgião  Dentista Especialista|38 a 77      |        01|20 horas        |
|em Endodontia                   |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Cirurgião  Dentista Especialista|38 a 77      |        01|20 horas        |
|em Periodontia                  |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador     de    Auditoria,|38 a 77      |        03|40 horas        |
|Controle e Avaliação de Saúde   |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador      de     Serviços|14 a 53      |        02|40 horas        |
|Complementares                  |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Coordenador   dos   Serviços  de|14 a 53      |        02|40 horas        |
|Agendamento,   Encaminhamento  e|             |          |                |
|Transporte de Saúde             |             |          |                |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Enfermeiro                      |36 a 75      |        10|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Farmacêutico                    |37 a 76      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fisioterapeuta                  |36 a 75      |        01|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico                          |36 a 75      |        08|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Auditor de Saúde         |38 a 77      |        01|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Cardiologista            |38 a 77      |        02|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Cirurgião Geral          |38 a 77      |        02|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Clínico Geral            |38 a 77      |        08|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Dermatologista           |38 a 77      |        02|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Endocrinologista         |38 a 77      |        01|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico do Trabalho              |38 a 77      |        01|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Gastroenterologista      |38 a 77      |        01|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Ginecologista            |38 a 77      |        03|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Neurologista             |38 a 77      |        01|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Oftalmologista           |38 a 77      |        01|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Ortopedista              |38 a 77      |        02|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Otorrinolaringologista   |38 a 77      |        01|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Pediatra                 |38 a 77      |        04|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Psiquiatra               |38 a 77      |        02|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Urologista               |38 a 77      |        01|10 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Enfermagem           |20 a 59      |        08|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Saúde Bucal (TSB)    |18 a 57      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico de Vigilância em Saúde  |18 a 57      |        05|40 horas        |
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|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Terapeuta Ocupacional           |24 a 63      |        02|20 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________| (Redação dada pela Lei nº 1910/2014) 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
 __________________________________________________________________________
|        Série de Classes        |    Nível    |  Cargos  |  Carga horária |
|                                |             |          |     semanal    |
|================================|=============|==========|================|
|Assistente Social               |36 a 75      |        04|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Auxiliar em Saúde Bucal (ASB)   |11 a 50      |        20|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Cirurgião Dentista              |36 a 75      |        15|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Enfermeiro                      |36 a 75      |        15|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Farmacêutico                    |37 a 76      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Fisioterapeuta                  |36 a 75      |        03|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Generalista              |55 a 80      |        15|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Médico Sanitarista              |55 a 80      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Nutricionista                   |36 a 75      |        02|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Psicólogo                       |36 a 75      |        05|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Enfermagem           |20 a 59      |        20|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Técnico em Saúde Bucal (TSB)    |18 a 57      |        06|40 horas        |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------|
|Terapeuta Ocupacional           |36 a 75      |        01|40 horas        |
|________________________________|_____________|__________|________________|

V - GRUPO OCUPACIONAL - SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
 

 
 ___________________________________________________________________________________________
|               SÉRIE DE CLASSE              |   NÍVEL   |  CARGOS  | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
|============================================|===========|==========|=======================|
|Agente Comunitário de Saúde                 |04 a 43    |       150|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Agente de Combate as Endemias               |04 a 43    |        25|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Agente de Saúde                             |10 a 49    |        10|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Atendente de Farmácia                       |01 a 44    |        05|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
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|Auxiliar de Enfermagem                      |20 a 59    |        20|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Auxiliar em Saúde Bucal (ASB)               |11 a 50    |        45|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Cirurgião Dentista                          |36 a 57    |        06|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Cirurgião Dentista                          |36 a 75    |        15|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Cirurgião Dentista Especialista em  Endodon-|38 a 77    |        01|20 horas               |
|tia                                         |           |          |                       |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Cirurgião Dentista Especialista em Periodon-|38 a 77    |        01|20 horas               |
|tia                                         |           |          |                       |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Cirurgião Dentista Especialista em  Cirurgia|38 a 77    |        01|20 horas               |
|e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial          |           |          |                       |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Cirurgião Dentista Especialista  em  Atendi-|40 a 80    |        01|40 horas               |
|mento a pacientes Especiais                 |           |          |                       |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Coordenador de Auditoria, Controle e Avalia-|38 a 77    |        03|40 horas               |
|ção de Saúde                                |           |          |                       |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Coordenador de Serviços Complementares      |14 a 53    |        02|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Enfermeiro                                  |36 a 75    |        25|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Farmacêutico                                |37 a 76    |        08|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Fisioterapeuta                              |36 a 75    |        04|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Fisioterapeuta                              |10 a 49    |        10|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Farmacêutico                                |10 a 49    |        08|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico                                      |36 a 75    |        08|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Auditor de Saúde                     |62 a 80    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Cardiologista                        |62 a 80    |        02|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Cirurgião Geral                      |62 a 80    |        02|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Generalista                          |58 a 76    |        08|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Generalista                          |62 a 80    |        20|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Sanitarista                          |64 a 80    |        02|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Dermatologista                       |62 a 80    |        02|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Endocrinologista                     |62 a 80    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico do Trabalho                          |62 a 80    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Gastroenterologista                  |62 a 80    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Ginecologista e Obstetra             |62 a 80    |        03|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Neurologista                         |62 a 80    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Oftalmologista                       |62 a 80    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Ortopedista                          |62 a 80    |        02|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Otorrinolaringologista               |62 a 80    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Pediatra                             |62 a 80    |        02|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Psiquiatra                           |62 a 80    |        01|20 horas               |
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|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Médico Urologista                           |62 a 80    |        01|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico em Enfermagem                       |20 a 59    |        28|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico em Vigilância em Saúde              |18 a 57    |        05|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Técnico em Saúde Bucal (TSB)                |18 a 57    |        10|40 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Terapeuta Ocupacional                       |24 a 63    |        02|20 horas               |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|Terapeuta Ocupacional                       |36 a 75    |        01|40 horas               |
|____________________________________________|___________|__________|_______________________| (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015) 

ANEXO I-A - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - I - GRUPO OCUPACIONAL - SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - CARGOS ELETIVOS

CONSELHEIROS TUTELARES
 

 
 ____________________________________________________________________________
| Nº. de  |                 Denominação                | Nível |Carga horária|
| cargos  |                                            |       |    mínima   |
|         |                                            |       |   semanal   |
|=========|============================================|=======|=============|
|       05|Conselheiro Tutelar                         |EL     |40 horas     |
|_________|____________________________________________|_______|_____________| (Redação acrescida pela Lei nº 1832/2013) 

ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS

SERVIDORES ESTATUTÁRIOS EFETIVOS

 
 _________________________
|  Nível  |  Vencimentos  |
|         |       R$      |
|=========|===============|
|NI - 01  |         740,00|
|---------|---------------|
|NI - 02  |         767,01|
|---------|---------------|
|NI - 03  |         795,01|
|---------|---------------|
|NI - 04  |         824,02|
|---------|---------------|
|NI - 05  |         854,10|
|---------|---------------|
|NI - 06  |         885,28|
|---------|---------------|
|NI - 07  |         917,59|
|---------|---------------|
|NI - 08  |         951,08|
|---------|---------------|
|NI - 09  |         985,79|
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|---------|---------------|
|NI - 10  |       1.021,78|
|---------|---------------|
|NI - 11  |       1.059,07|
|---------|---------------|
|NI - 12  |       1.097,73|
|---------|---------------|
|NI - 13  |       1.137,79|
|---------|---------------|
|NI - 14  |       1.179,32|
|---------|---------------|
|NI - 15  |       1.222,37|
|---------|---------------|
|NI - 16  |       1.266,98|
|---------|---------------|
|NI - 17  |       1.313,23|
|---------|---------------|
|NI - 18  |       1.361,16|
|---------|---------------|
|NI - 19  |       1.410,84|
|---------|---------------|
|NI - 20  |       1.462,34|
|---------|---------------|
|NI - 21  |       1.515,72|
|---------|---------------|
|NI - 22  |       1.571,04|
|---------|---------------|
|NI - 23  |       1.628,38|
|---------|---------------|
|NI - 24  |       1.687,82|
|---------|---------------|
|NI - 25  |       1.749,42|
|---------|---------------|
|NI - 26  |       1.813,28|
|---------|---------------|
|NI - 27  |       1.879,46|
|---------|---------------|
|NI - 28  |       1.948,06|
|---------|---------------|
|NI - 29  |       2.019,17|
|---------|---------------|
|NI - 30  |       2.092,87|
|---------|---------------|
|NI - 31  |       2.169,26|
|---------|---------------|
|NI - 32  |       2.248,43|
|---------|---------------|
|NI - 33  |       2.330,50|
|---------|---------------|
|NI - 34  |       2.415,57|
|---------|---------------|
|NI - 35  |       2.503,73|
|---------|---------------|
|NI - 36  |       2.595,12|
|---------|---------------|
|NI - 37  |       2.689,84|
|---------|---------------|
|NI - 38  |       2.788,02|
|---------|---------------|
|NI - 39  |       2.889,78|
|---------|---------------|
|NI - 40  |       2.995,26|
|---------|---------------|
|NI - 41  |       3.104,59|
|---------|---------------|
|NI - 42  |       3.217,91|
|---------|---------------|
|NI - 43  |       3.335,36|
|---------|---------------|
|NI - 44  |       3.457,10|
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|---------|---------------|
|NI - 45  |       3.583,28|
|---------|---------------|
|NI - 46  |       3.714,07|
|---------|---------------|
|NI - 47  |       3.849,64|
|---------|---------------|
|NI - 48  |       3.990,15|
|---------|---------------|
|NI - 49  |       4.135,79|
|---------|---------------|
|NI - 50  |       4.286,75|
|---------|---------------|
|NI - 51  |       4.443,21|
|---------|---------------|
|NI - 52  |       4.605,39|
|---------|---------------|
|NI - 53  |       4.773,49|
|---------|---------------|
|NI - 54  |       4.947,72|
|---------|---------------|
|NI - 55  |       5.128,31|
|---------|---------------|
|NI - 56  |       5.315,49|
|---------|---------------|
|NI - 57  |       5.509,51|
|---------|---------------|
|NI - 58  |       5.710,61|
|---------|---------------|
|NI - 59  |       5.919,04|
|---------|---------------|
|NI - 60  |       6.135,09|
|---------|---------------|
|NI - 61  |       6.359,02|
|---------|---------------|
|NI - 62  |       6.591,12|
|---------|---------------|
|NI - 63  |       6.831,70|
|---------|---------------|
|NI - 64  |       7.081,06|
|---------|---------------|
|NI - 65  |       7.339,51|
|---------|---------------|
|NI - 66  |       7.607,41|
|---------|---------------|
|NI - 67  |       7.885,08|
|---------|---------------|
|NI - 68  |       8.172,88|
|---------|---------------|
|NI - 69  |       8.471,19|
|---------|---------------|
|NI - 70  |       8.780,39|
|---------|---------------|
|NI - 71  |       9.100,88|
|---------|---------------|
|NI - 72  |       9.433,06|
|---------|---------------|
|NI - 73  |       9.777,36|
|---------|---------------|
|NI - 74  |      10.134,24|
|---------|---------------|
|NI - 75  |      10.504,14|
|---------|---------------|
|NI - 76  |      10.887,54|
|---------|---------------|
|NI - 77  |      11.284,93|
|---------|---------------|
|NI - 78  |      11.696,83|
|---------|---------------|
|NI - 79  |      12.123,77|
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|---------|---------------|
|NI - 80  |      12.566,29|
|_________|_______________|

TABELA DE SALÁRIOS

SERVIDORES CELETISTAS

 
 _________________________
|  Nível  |  Vencimentos  |
|         |       R$      |
|=========|===============|
|NI - 01  |         725,00|
|---------|---------------|
|NI - 02  |         751,46|
|---------|---------------|
|NI - 03  |         778,89|
|---------|---------------|
|NI - 04  |         807,32|
|---------|---------------|
|NI - 05  |         836,79|
|---------|---------------|
|NI - 06  |         867,33|
|---------|---------------|
|NI - 07  |         898,99|
|---------|---------------|
|NI - 08  |         931,80|
|---------|---------------|
|NI - 09  |         965,81|
|---------|---------------|
|NI - 10  |       1.001,06|
|---------|---------------|
|NI - 11  |       1.037,60|
|---------|---------------|
|NI - 12  |       1.075,48|
|---------|---------------|
|NI - 13  |       1.114,73|
|---------|---------------|
|NI - 14  |       1.155,42|
|---------|---------------|
|NI - 15  |       1.197,59|
|---------|---------------|
|NI - 16  |       1.241,30|
|---------|---------------|
|NI - 17  |       1.286,61|
|---------|---------------|
|NI - 18  |       1.333,57|
|---------|---------------|
|NI - 19  |       1.382,25|
|---------|---------------|
|NI - 20  |       1.432,70|
|---------|---------------|
|NI - 21  |       1.484,99|
|---------|---------------|
|NI -22   |       1.539,19|
|---------|---------------|
|NI - 23  |       1.595,37|
|---------|---------------|
|NI - 24  |       1.653,61|
|---------|---------------|
|NI - 25  |       1.713,96|
|---------|---------------|
|NI - 26  |       1.776,52|
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|---------|---------------|
|NI - 27  |       1.841,37|
|---------|---------------|
|NI - 28  |       1.908,58|
|---------|---------------|
|NI - 29  |       1.978,24|
|---------|---------------|
|NI - 30  |       2.050,44|
|---------|---------------|
|NI - 31  |       2.125,29|
|---------|---------------|
|NI - 32  |       2.202,86|
|---------|---------------|
|NI - 33  |       2.283,26|
|---------|---------------|
|NI - 34  |       2.366,60|
|---------|---------------|
|NI - 35  |       2.452,98|
|---------|---------------|
|NI - 36  |       2.542,52|
|---------|---------------|
|NI - 37  |       2.635,32|
|---------|---------------|
|NI - 38  |       2.731,51|
|---------|---------------|
|NI - 39  |       2.831,21|
|---------|---------------|
|NI - 40  |       2.934,55|
|---------|---------------|
|NI - 41  |       3.041,66|
|---------|---------------|
|NI - 42  |       3.152,68|
|---------|---------------|
|NI - 43  |       3.267,75|
|---------|---------------|
|NI - 44  |       3.387,02|
|---------|---------------|
|NI - 45  |       3.510,65|
|---------|---------------|
|NI - 46  |       3.638,79|
|---------|---------------|
|NI - 47  |       3.771,60|
|---------|---------------|
|NI - 48  |       3.909,27|
|---------|---------------|
|NI - 49  |       4.051,96|
|---------|---------------|
|NI - 50  |       4.199,85|
|_________|_______________|

ANEXO III
TABELA DE SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
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 ____________________________________________________________________________
|                     Especificações                     | Símbolo |    R$   |
|========================================================|=========|=========|
|Agentes   Políticos:   Secretário   Geral   de  Governo,|AP       | 4.900,00|
|Secretário  de  Desenvolvimento Econômico, Secretário de|         |         |
|Desenvolvimento   Rural,   Meio   Ambiente   e  Recursos|         |         |
|Hídricos;   Secretário   de  Administração  e  Finanças,|         |         |
|Secretário  de  Educação, Cultura e Esportes; Secretário|         |         |
|de  Saúde, Secretário de Assistência Social e Cidadania;|         |         |
|Secretário   de  Viação,  Obras  e  Serviços  Urbanos  e|         |         |
|Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas.        |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor de Assuntos Jurídicos.                         |C-1      | 4.878,60|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Diretor  do  Departamento  de  Fomento, Emprego e Renda,|C-2      | 2.969,54|
|Diretor   do   Departamento  de  Indústria,  Comércio  e|         |         |
|Serviços,  Diretor do Departamento de Ensino, Diretor do|         |         |
|Departamento de Esporte e Lazer, Diretor do Departamento|         |         |
|de Cultura, Diretor do Departamento de Saúde, Diretor de|         |         |
|Departamento  de Assistência Social e Cidadania, Diretor|         |         |
|do Departamento de Habitação, Diretor do Departamento de|         |         |
|Administração,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão de|         |         |
|Frotas,  Diretor  do  Departamento  de  Contabilidade  e|         |         |
|Finanças,  Diretor  do Departamento de Recursos Humanos,|         |         |
|Diretor do Departamento de Tributação e Receita, Diretor|         |         |
|do  Departamento  de  Compras  e  Licitações, Diretor do|         |         |
|Departamento   de  Material  e  Patrimônio,  Diretor  do|         |         |
|Departamento  de  Gestão Urbana, Diretor do Departamento|         |         |
|de  Serviços  Urbanos, Diretor do Departamento de Obras,|         |         |
|Diretor   do   Departamento   de  Interior,  Diretor  do|         |         |
|Departamento  de  Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e|         |         |
|Recursos    Hídricos,   Diretor   do   Departamento   de|         |         |
|Agroindústrias   e   Inspeção   Sanitária,   Diretor  do|         |         |
|Departamento   de  Gestão  de  Projetos  e  Captação  de|         |         |
|Recursos,   Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|         |         |
|Arquitetura,   Diretor  do  Departamento  de  Vigilância|         |         |
|Sanitária,   Coordenador  do  Centro  de  Referência  em|         |         |
|Assistência  Social, Coordenador do Centro de Referência|         |         |
|Especializada  em  Assistência Social e o Coordenador do|         |         |
|Sistema de Controle Interno.                            |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor de Comunicação Social e Marketing              |C-3      | 2.333,14|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto      |C-4      | 2.182,20|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor de Gabinete.                                   |C-5      | 1.544,40|
|________________________________________________________|_________|_________|

ANEXO III

TABELA DE SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
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  ____________________________________________________________________________
|                     Especificações                     | Símbolo |    R$   |
|========================================================|=========|=========|
|Agentes   Políticos:   Secretário   Geral   de  Governo,|AP       | 6.500,00|
|Secretário  de  Desenvolvimento Econômico, Secretário de|         |         |
|Desenvolvimento   Rural,   Meio   Ambiente   e  Recursos|         |         |
|Hídricos;   Secretário   de  Administração  e  Finanças,|         |         |
|Secretário  de  Educação, Cultura e Esportes; Secretário|         |         |
|de  Saúde, Secretário de Assistência Social e Cidadania;|         |         |
|Secretário   de  Viação,  Obras  e  Serviços  Urbanos  e|         |         |
|Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas.        |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor de Assuntos Jurídicos.                         |C-1      | 5.505,63|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Diretor  do  Departamento  de  Fomento, Emprego e Renda,|C-2      | 3.351,20|
|Diretor   do   Departamento  de  Indústria,  Comércio  e|         |         |
|Serviços,  Diretor do Departamento de Ensino, Diretor do|         |         |
|Departamento de Esporte e Lazer, Diretor do Departamento|         |         |
|de Cultura, Diretor do Departamento de Saúde, Diretor de|         |         |
|Departamento  de Assistência Social e Cidadania, Diretor|         |         |
|do Departamento de Habitação, Diretor do Departamento de|         |         |
|Administração,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão de|         |         |
|Frotas,  Diretor  do  Departamento  de  Contabilidade  e|         |         |
|Finanças,  Diretor  do Departamento de Recursos Humanos,|         |         |
|Diretor do Departamento de Tributação e Receita, Diretor|         |         |
|do  Departamento  de  Compras  e  Licitações, Diretor do|         |         |
|Departamento   de  Material  e  Patrimônio,  Diretor  do|         |         |
|Departamento  de  Gestão Urbana, Diretor do Departamento|         |         |
|de  Serviços  Urbanos, Diretor do Departamento de Obras,|         |         |
|Diretor   do   Departamento   de  Interior,  Diretor  do|         |         |
|Departamento  de  Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e|         |         |
|Recursos    Hídricos,   Diretor   do   Departamento   de|         |         |
|Agroindústrias   e   Inspeção   Sanitária,   Diretor  do|         |         |
|Departamento   de  Gestão  de  Projetos  e  Captação  de|         |         |
|Recursos,   Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|         |         |
|Arquitetura,   Diretor  do  Departamento  de  Vigilância|         |         |
|Sanitária,   Coordenador  do  Centro  de  Referência  em|         |         |
|Assistência  Social, Coordenador do Centro de Referência|         |         |
|Especializada  em  Assistência  Social,  Coordenador  do|         |         |
|Sistema   de   Controle   Interno  e  o  Coordenador  de|         |         |
|Odontologia.                                            |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor de Comunicação Social e Marketing              |C-3      | 2.633,01|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto      |C-4      | 2.462,66|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor de Gabinete.                                   |C-5      | 1.742,89|
|________________________________________________________|_________|_________| (Redação dada pela Lei nº 1832/2013) 
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  ____________________________________________________________________________
|                     Especificações                     | Símbolo |    R$   |
|========================================================|=========|=========|
|Agentes   Políticos:   Secretário   Geral   de  Governo,|AP       | 6.500,00|
|Secretário  de  Desenvolvimento Econômico, Secretário de|         |         |
|Desenvolvimento   Rural,   Meio   Ambiente   e  Recursos|         |         |
|Hídricos;   Secretário   de  Administração  e  Finanças,|         |         |
|Secretário  de  Educação, Cultura e Esportes; Secretário|         |         |
|de  Saúde, Secretário de Assistência Social e Cidadania;|         |         |
|Secretário   de  Viação,  Obras  e  Serviços  Urbanos  e|         |         |
|Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas.        |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor de Assuntos Jurídicos.                         |C-1      | 5.505,63|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Diretor  do  Departamento  de  Fomento, Emprego e Renda,|C-2      | 3.351,20|
|Diretor   do   Departamento  de  Indústria,  Comércio  e|         |         |
|Serviços,  Diretor do Departamento de Ensino, Diretor do|         |         |
|Departamento de Esporte e Lazer, Diretor do Departamento|         |         |
|de Cultura, Diretor do Departamento de Saúde, Diretor de|         |         |
|Departamento  de Assistência Social e Cidadania, Diretor|         |         |
|do Departamento de Habitação, Diretor do Departamento de|         |         |
|Administração,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão de|         |         |
|Frotas,  Diretor  do  Departamento  de  Contabilidade  e|         |         |
|Finanças,  Diretor  do Departamento de Recursos Humanos,|         |         |
|Diretor do Departamento de Tributação e Receita, Diretor|         |         |
|do  Departamento  de  Compras  e  Licitações, Diretor do|         |         |
|Departamento   de  Material  e  Patrimônio,  Diretor  do|         |         |
|Departamento  de  Gestão Urbana, Diretor do Departamento|         |         |
|de  Serviços  Urbanos, Diretor do Departamento de Obras,|         |         |
|Diretor   do   Departamento   de  Interior,  Diretor  do|         |         |
|Departamento  de  Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e|         |         |
|Recursos    Hídricos,   Diretor   do   Departamento   de|         |         |
|Agroindústrias   e   Inspeção   Sanitária,   Diretor  do|         |         |
|Departamento   de  Gestão  de  Projetos  e  Captação  de|         |         |
|Recursos,   Diretor  do  Departamento  de  Engenharia  e|         |         |
|Arquitetura,   Diretor  do  Departamento  de  Vigilância|         |         |
|Sanitária,   Coordenador  do  Centro  de  Referência  em|         |         |
|Assistência  Social, Coordenador do Centro de Referência|         |         |
|Especializada  em  Assistência  Social  e Coordenador do|         |         |
|Sistema de Controle InternÂº                            |         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor de Comunicação Social e Marketing              |C-3      | 2.633,01|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto      |C-4      | 2.462,66|
|--------------------------------------------------------|---------|---------|
|Assessor  de  Gabinete,  Coordenador  de  Fiscalização e|C-5      | 1.742,89|
|Operação  de  Trânsito e Coordenador Administrativo e de|         |         |
|Dados Estatísticos.                                     |         |         |
|________________________________________________________|_________|_________| (Redação dada pela Lei nº 1847/2013) 
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  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|                                                                   ESPECIFICAÇÕES                                                                   |  SÍMBOLO  |        R$       |
|====================================================================================================================================================|===========|=================|
|Agentes Políticos:  Secretário  Geral  de  Governo,  Secretário  de  Desenvolvimento Econômico, Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e|AP         |         6.500,00|
|Recursos Hídricos;  Secretário  de  Administração  e  Finanças,  Secretário  de  Educação,  Cultura  e  Esportes; Secretário de Saúde, Secretário de|           |                 |
|Assistência Social e Cidadania; Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos e Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas.                   |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Chefe de Gabinete                                                                                                                                   |C-1        |         5.989,02|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Diretor do  Departamento  de Fomento, Emprego e Renda, Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, Diretor do Departamento de Ensino,|C-2        |         3.585,78|
|Diretor do  Departamento  de  Esporte  e  Lazer,  Diretor  do  Departamento de Cultura, Diretor do Departamento de Saúde, Diretor de Departamento de|           |                 |
|Assistência Social e Cidadania, Diretor do Departamento de Habitação, Diretor do Departamento de Administração, Diretor do Departamento de Gestão de|           |                 |
|Frotas, Diretor  do  Departamento  de Contabilidade e Finanças, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Diretor do Departamento de Tributação e|           |                 |
|Receita, Diretor  do  Departamento  de  Compras  e  Licitações,  Diretor do Departamento de Material e Patrimônio, Diretor do Departamento de Gestão|           |                 |
|Urbana, Diretor  do Departamento de Serviços Urbanos, Diretor do Departamento de Obras, Diretor do Departamento de Interior, Diretor do Departamento|           |                 |
|de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária, Diretor do Departamento|           |                 |
|de Gestão  de Projetos e Captação de Recursos, Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária,|           |                 |
|Coordenador do  Centro  de Referência em Assistência Social, Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social, Coordenador do|           |                 |
|Sistema de Controle Interno e o Coordenador de Odontologia.                                                                                         |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Assessor de Comunicação Social e Marketing                                                                                                          |C-3        |         2.817,32|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto                                                                                                  |C-4        |         2.635,05|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Assessor de Gabinete, Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito e Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos                       |C-5        |         1.864,89|
|____________________________________________________________________________________________________________________________________________________|___________|_________________| (Redação dada pela Lei nº 
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  __________________________________________________________________________________________________________________________________
|                                           ESPECIFICAÇÕES                                           |  SÍMBOLO  |        R$       |
|====================================================================================================|===========|=================|
|Agentes Políticos: Secretário Geral de Governo, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Científico,|AP         |         6.904,95|
|Tecnológico e de Turismo, Secretário de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente  e  Recursos  Hídricos;|           |                 |
|Secretário de Administração e Finanças, Secretário de Educação, Cultura e  Esportes;  Secretário  de|           |                 |
|Saúde, Secretário de Assistência Social e Cidadania; Secretário de Viação, Obras e Serviços  Urbanos|           |                 |
|e Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas.                                                  |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Chefe de Gabinete                                                                                   |C-1        |         6.498,09|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Diretor do Departamento de Agendamento, Encaminhamento e Transportes, Diretor do Departamento de Po-|C-2        |         3.890,57|
|líticas de Trabalho e Emprego, Diretor o  Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento  Cientí-|           |                 |
|fico, Tecnológico, Emprego e Renda, Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, Dire-|           |                 |
|tor do Departamento de Ensino, Diretor do Departamento de Esporte e Lazer, Diretor  do  Departamento|           |                 |
|de Cultura, Diretor do Departamento de Saúde, Diretor de Departamento de Assistência Social e  Cida-|           |                 |
|dania, Diretor do Departamento de Habitação, Diretor do Departamento de  Administração,  Diretor  do|           |                 |
|Departamento de Gestão de Frotas, Diretor do Departamento de Contabilidade e  Finanças,  Diretor  do|           |                 |
|Departamento de Recursos Humanos, Diretor do Departamento de Tributação e Receita, Diretor do Depar-|           |                 |
|tamento de Compras e Licitações, Diretor do Departamento de Material e Patrimônio, Diretor do Depar-|           |                 |
|tamento de Gestão Urbana, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos, Diretor  do  Departamento  de|           |                 |
|Obras, Diretor do Departamento de Interior, Diretor do Departamento de Agricultura,  Pecuária,  Meio|           |                 |
|Ambiente e Recursos Hídricos, Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária,  Dire-|           |                 |
|tor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos, Diretor do Departamento  de  Enge-|           |                 |
|nharia e Arquitetura, Diretor do Departamento de Vigilância  Sanitária,  Coordenador  do  Centro  de|           |                 |
|Referência em Assistência Social, Coordenador do Centro de Referência Especializada  em  Assistência|           |                 |
|Social, Coordenador do Sistema de Controle Interno e Coordenador de Odontologia.                    |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Assessor de Comunicação Social e Marketing e Assessor de Coordenadoria do CREAS                     |C-3        |         3.056,79|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto                                                  |C-4        |         2.859,03|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|Assessor de Gabinete, Coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito e Coordenador Administrati-|C-5        |         2.023,41|
|vo e de Dados Estatísticos.                                                                         |           |                 |
|____________________________________________________________________________________________________|___________|_________________| (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015) 

ANEXO III
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 __________________________________________________________________________
|  Nº de  |                 Denominação                | Nível |  Valor R$ |
|  cargos |                                            |       |           |
|=========|============================================|=======|===========|
|       01|Coordenador do Sistema de Controle Interno  |C-2    |   4.707,30|
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------|
|       01|Coordenador  do  Sistema de Controle Interno|C-4    |   3.459,22|
|         |Adjunto                                     |       |           |
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------|
|       02|Assessor de Comunicação Social e Marketing  |C-3    |   3.698,49|
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------|
|       02|Assessor de Gabinete                        |C-5    |   2.448,18|
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------|
|       03|Assessor Financeiro                         |C-3    |   3.698,49|
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------|
|       01|Chefe de Gabinete                           |C-1    |   7.862,21|
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------|
|       01|Assessor da Coordenadoria do CREAS          |C-3    |   3.698,49|
|---------|--------------------------------------------|-------|-----------|
|       01|Assessor do Departamento de Habitação       |C-6    |   2.100,00|
|_________|____________________________________________|_______|___________| (Redação dada pela Lei nº 2285/2019)

ANEXO IV
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

I - GRUPO OCUPACIONAL - ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DE CARGOS

--------------------------------

FUNÇÃO: ARQUITETO

Escolaridade: Graduação em Arquitetura e Registro no CREA

- Analisar projetos arquitetônicos, de loteamento de áreas urbanas e outros, verificando os padrões técnicos e a sua adequação à legislação urbanística vigente, para informar e exarar pareceres em processos de consulta prévia e outros
correlatos;
- Atender o público em geral e profissionais da construção civil, realizando consultas em Leis, Decretos, Normas, Memorandos, Tabelas, Cartas Topográficas, Dados Cadastrais, e outros, visando atender a solicitações e demandas;
- Verificar projetos de urbanização em terrenos e áreas apreciando as solicitações de loteamentos, consultando as Leis, mapas, informando e dando pareceres sobre as diversas solicitações;
- Avaliar a documentação dos imóveis verificando a sua validade e a sua adequação às exigências estabelecidas em Lei;
- Realizar vistorias "IN LOCO" em áreas e imóveis visando conferir as sua características físicas, topográficas e arquitetônicas;
- Executar trabalhos de perícia e avaliação na área de projetos de engenharia e loteamentos;
- Elaborar projetos paisagísticos em geral e projetos de preservação, defesa e desenvolvimento do meio ambiente;
- Identificar, analisar e coordenar as características específicas dos espaços abertos para sua utilização racional mantendo harmonia do ecossistema; participar de programas de educação ambiental. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional -
Apoio para Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR DE AGRIMENSOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo
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- Auxiliar em tarefas de topografia, manejando níveis, balizas e outros instrumentos de medição, para determinação de altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de nível e outras características da superfície terrestre;
- Efetuar levantamento da rede de distribuição de água, esgoto, luz e outros;
- Colaborar no balizamento, efetuando a colocação de estacas e as medições de distâncias a trena;
- Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços;
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;
- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. (Cargo tranferido do Grupo Ocupacional - Obras para o Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo
- Participar na elaboração e execução de procedimentos administrativos inerentes ao setor de atuação;
- Orientar, proceder à tramitação de processos, orçamentos contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário;
- Analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, efetuando cálculos, conversão de medidas, ajustamentos percentuais e outros para efeitos comparativos;
- Redigir qualquer modalidade de expediente administrativo e elaborar relatórios gerais e parciais;
- Orientar os diversos setores e servidores na execução de rotinas administrativas atinentes a sua área de atuação; e
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: ASSESSOR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área

- Proceder à liquidação de empenhos;
- Controle da movimentação das contas bancárias do Município;
- Realizar serviços externos junto aos Bancos;
- Proceder à emissão, controle e arquivamento de documentos do setor financeiro;
- Atendimentos ao público interno e externo;
- Proceder a inspeções, notificações e autuações, sob supervisão da Assessoria Jurídica;
- Recepção, informação e orientação dos interessados, preenchimento de cadastros;
- Realização de consultas para verificar a idoneidade dos interessados;
- Emissão de propostas de crédito, acompanhamento, monitoramento e apoio técnico aos usuários interessados na liberação de créditos;
- Outras atividades correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Examinar as prestações de contas e empenhos;
- Participar da elaboração de balancetes e balanço aplicando normas contábeis e organizando demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias;
- Efetuar a classificação de verbas;
- Elaborar cronograma financeiro do desembolso anual bem como seus ajustamentos periódicos, de acordo com a proposta orçamentária e disponibilidade financeira do Município;
- Executar as tarefas correlatas.
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--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Desenvolver atividades de tributação em nível de maior complexidade, envolvendo a pesquisa, lançamento e revisão de impostos, taxas e contribuições de melhoria;
- Informar processos relacionados com as respectivas atividades,
- Coordenar serviços que exigem conhecimentos genéricos de cartografia, estatísticas, contabilidade e avaliação de imóveis;
- Executar tarefas correlatas.
- Atuar no lançamento de créditos tributários. (Redação acrescida pela Lei nº 2157/2017)

--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Auxiliar na medição de áreas, terrenos e imóveis, executando tarefas auxiliares de balizamento;
- Conduzir porta-mira e outros aparelhos de engenharia;
- Executar trabalhos de abertura de picadas, desmatamento, limpeza de valas, lagos e outros;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Apoio para Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: CONTADOR

Escolaridade: Graduação em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC

- Executar atividades de natureza contábil e financeira, como:
- Conferir e efetuar lançamentos contábeis, conciliação de contas, anotações e registros contábeis específicos, lançamentos de cheques, avisos de cobrança e outros;
- Tarefas típicas:
- Conferir, sob supervisão, documentos contábeis, efetuando cálculos para composição de valores;
- Levantar e digitar dados, nos terminais de computadores, para a prestação de contas mensais, auxiliando na preparação de balancetes, balanços e demonstrativos de contas;
- Orientar na organização e controle de arquivos contábeis;
- Efetuar anotações e registros específicos, observando prazos, acompanhando e informando o andamento de assuntos pendentes;
- Efetuar a conciliação de contas, detectando e corrigindo erros para assegurar a precisão das operações contábeis;
- Orientar, organizar e concluir os trabalhos de contabilização e das operações bancárias, para elaboração do balancete mensal e orientar, organizar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de registro de liquidação de despesa
pública;
- Acompanhar as entradas financeiras e emissão de documentos de apropriação na receita municipal;
- Corrigir a escrituração das peças contábeis atentando para a transcrição correta dos textos contidos nos documentos originais utilizando sistemas manuais e mecanizados, a fim de cumprir as exigências legais e conciliação;
- Orientar, organizar e acompanhar o desenvolvimento das atividades relativas ao controle, gerenciamento financeiro e prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município, através de Convênios, Termos de Cooperação e
Transferências;
- Desempenhar outras tarefas correlatas.
- Excepcionalmente e de acordo com o interesse público, o contador poderá concomitantemente assumir as funções e atribuições contábeis do Poder Executivo e do Poder Legislativo no desempenho da contabilidade descentralizada.
(Redação acrescida pela Lei nº 2285/2019)
- As atribuições contábeis no âmbito do Poder Legislativo são as descritas no Anexo III da Lei Municipal nº 2018/2015, as quais também serão de responsabilidade do contador do Poder Executivo, enquanto estiver exercendo a contabilidade
descentralizada. (Redação acrescida pela Lei nº 2285/2019)
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--------------------------------

FUNÇÃO: DESENHISTA

Escolaridade: Curso Técnico na área

Experiência: Conhecimento e domínio em Auto Cad e outros programas referente à área.

- Copiar desenhos, desenhar tabelas, diagramas, quadros estatísticos, formulários organograma, fluxogramas, gráficos, mapas, plantas e outros projetos relacionados à engenharia, arquitetura, urbanismo, edificação e topografia, utilizando
instrumentos específicos de desenho, baseando-se em rascunho ou orientação fornecida;
- Reduzir ou ampliar desenhos, guiando-se por croquis, esboços ou instruções seguindo a escala requerida;
- Efetuar desenho em perspectiva e sob vários ângulos, observando medidas, características e outras anotações técnicas;
- Desenhar e pintar cartazes informativos, dispondo adequadamente os letreiros e ilustrações, para conseguir os efeitos visuais de acordo com o objetivo fixado;
- Responsabilizar-se por arquivos de plantas e pela guarda e conservação do material de trabalho;
- Desempenhar outras atividades correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Obras para o Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL

Escolaridade: Graduação em Engenharia Civil e Registro no CREA

- Orientar, coordenar e executar as atividades de análise de projetos de Engenharia, de loteamentos de áreas urbanas e outros, verificando os padrões técnicos e sua adequação à legislação urbanística vigente;
- Atender o público em geral e profissionais da construção civil, realizando consultas em Leis, Decretos, Normas, Memorandos, Informações Técnicas, Tabelas, Cartas Topográficas, Dados Cadastrais, Plantas e outros;
- Orientar e efetuar a verificação do Projeto de Urbanização em terrenos e áreas;
- Avaliar a documentação de imóveis, verificando sua validade e a sua adequação às exigências estabelecidas em legislação;
- Coordenar a realização de vistorias em áreas e imóveis, visando conferir as suas características físicas e topográficas;
- Coordenar a construção de parques, praças, jardins, fontes, monumentos e canteiros centrais das vias públicas urbanas preparando plantas e especificações técnicas e estéticas das obras;
- Orientar e acompanhar a instalação de equipamentos diversos nos parques, praças e jardins do Município;
- Elaborar laudos, pareceres técnicos, instruções normativas e relatórios inerentes às atividades da Engenharia Civil;
- Coordenar, organizar, promover e dirigir as atividades relacionadas com projetos, construção, reconstrução, adaptação, reparo, ampliação, conservação, melhoria, manutenção e implantação do sistema viário. (Cargo transferido do Grupo
Ocupacional - Apoio para Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: FISCAL DE OBRAS

Escolaridade: Técnico em Edificações ou áreas afins

- Orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares;
- Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a obras públicas e particulares;
- Verificar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se;
- Controlar a qualidade do material empregado e os traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das especificações técnicas requeridas;
- Lavrar notificações, autuações e auto de embargo quando necessário;
- Executar tarefas correlatas.

--------------------------------
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FUNÇÃO: FISCAL DE TRIBUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e acessórias, pelos contribuintes dos tributos municipais, autuando quando se fizer necessário, inclusive os responsáveis por estes;
- Informar processos que digam respeito aos tributos municipais;
- Atender aos contribuintes que, no setor de finanças do Município, solicita informações;
- Pesquisar dados para levantamentos gerais quando solicitado pelas autoridades;
- Elaborar relatórios e dados estatísticos sobre suas atividades;
- Participar de equipes de plantão fiscal;
- Lavrar notificações, autuações e auto de embargo quando necessário;
- Executar tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: OPERADOR DE COMPUTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Operar equipamentos de processamento de dados, regulando seus mecanismos e acionando seus dispositivos de comando para o perfeito processamento dos programas elaborados;
- Acompanhar e monitorar os sistemas através de console ou de mesa de controle de terminais "ON LINE", visando o processamento dos serviços dentro dos padrões de qualidade e prazos estabelecidos;
- Verificar o correto processamento de um sistema em sua diversas fases, solucionando irregularidades ocorridas durante a operação;
- Acompanhar através do "CONSOLE", as fases dos programas em andamento, verificando o perfeito funcionamento dos sistemas em processamento;
- Guardar diariamente e semanalmente todos os arquivos de "BACKUP". Zelar pelos equipamentos;
- Desempenhar outras tarefas correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: PRÁTICO EM TOPOGRAFIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Efetuar o reconhecimento básico da área programada analisando as características do terreno para elaborar traçados técnicos;
- Supervisionar e executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, referências de nível e outros;
- Realizar levantamentos topográficos na área demarcada, manejando instrumentos e aparelhos específicos para determinar distâncias, altitudes, ângulos, coordenadas, volumes, áreas e outras especificações técnicas;
- Registrar em cadernetas topográficas os dados obtidos nos levantamentos de campo, anotando os valores para a elaboração de cálculos de planilhas, escalas, mapas e outros;
- Efetuar locação de projetos de terraplanagem de hidráulica e de obras civis, marcando coordenadas e níveis necessários para execução;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Obras para Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: SERVENTE/ZELADORA

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

- Efetuar a limpeza e manter em ordem o local de trabalho, utensílios e instalações, providenciando materiais e produtos necessários às condições de conservação e higiene requeridas;
- Executar serviço de limpeza em geral, nas dependências dos órgãos da municipalidade;
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- Executar tarefas correlatas. (Cargo tranferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Escolaridade: Curso Técnico em Agrimensura

- Organizar e supervisionar equipes de trabalho para levantamento e mapeamento;
- Identificar tipos, propriedades e funções de mapas;
- Aplicar a legislação e as normas técnicas vigentes;
- Elaborar mapas a partir de dados georreferenciados, utilizando métodos equipamentos adequados;
- Identificar os tipos, a estrutura de dados e as aplicações de sistema de informações geográficas;
- Executar ajustamento de redes e pontos;
- Atuar em projetos de geoposicionamento;
- Atuar na conservação e manutenção preventiva de equipamentos;
- Atuar em avaliações topográficas rurais e urbanas;
- Executar coleta de dados em campo, cálculos e desenhos de levantamentos topográficos em geral;
- Supervisionar trabalhos de terraplenagem, locando platôs, taludes, bermas e calculando volumes de cortes e aterros;
- Atuar na fiscalização da implantação de loteamento e na urbanização de glebas;
- Analisar, auxiliar, acompanhar e fiscalizar a implantação de construções públicas e particulares, visando o cumprimento de normas e procedimentos estabelecidos pelo Poder Executivo;
- Executar atividades correlatas. (Cargo transferido do Grupo Administrativo - Obras para Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Escolaridade: Curso Técnico de Contabilidade ou Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

- Executar, sob supervisão, atividades de natureza contábil e financeira, como:
- Conferir e efetuar lançamentos contábeis, conciliação de contas, anotações e registros contábeis específicos, lançamentos de cheques, avisos de cobrança e outros;
- Tarefas típicas:
- Conferir, sob supervisão, documentos contábeis, efetuando cálculos para composição de valores;
- Levantar e digitar dados, nos terminais de computadores, para a prestação de contas mensais, auxiliando na preparação de balancetes, balanços e demonstrativos de contas.
- Orientar na organização e controle de arquivos contábeis;
- Efetuar anotações e registros específicos, observando prazos, acompanhando e informando o andamento de assuntos pendentes;
- Efetuar a conciliação de contas, detectando e corrigindo erros para assegurar a precisão das operações contábeis;
- Orientar, organizar e concluir os trabalhos de contabilização e das operações bancárias, para elaboração do balancete mensal e orientar, organizar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de registro de liquidação de despesa
pública;
- Acompanhar as entradas financeiras e emissão de documentos de apropriação na receita municipal;
- Corrigir a escrituração das peças contábeis atentando para a transcrição correta dos textos contidos nos documentos originais utilizando sistemas manuais e mecanizados, a fim de cumprir as exigências legais e conciliação;
- Orientar, organizar e acompanhar o desenvolvimento das atividades relativas ao controle, gerenciamento financeiro e prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município, através de Convênios, Termos de Cooperação e
Transferências;
- Desempenhar outras tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: TELEFONISTA
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Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Receber e realizar chamadas telefônicas internas, externas e interurbanas, fazer o controle de ligações, registrando em formulário próprio os dados do solicitante e unidade;
- Receber e realizar chamadas telefônicas internas, externas e interurbanas, transferindo-as para os ramais solicitados;
- Controlar as ligações interurbanas do órgão, registrando em formulário próprio a data, local, nome do solicitante entre outros, para fins de controle;
- Confeccionar e atualizar agenda de números telefônicos de interesse do órgão, classificando dados, para facilitar o trabalho de consulta;
- Receber, anotar e transmitir recados aos servidores;
- Proceder à limpeza do aparelho PABX, solicitando à chefia os reparos, quando necessário;
- Desempenhar outras atividades correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

II - GRUPO OCUPACIONAL - APOIO

ESPECIFICAÇÕES DE CARGOS

--------------------------------

FUNÇÃO: ADVOGADO

Escolaridade: Graduação em Direito, com inscrição na OAB

- Exarar parecer nos atos e processos administrativos;
- Orientar as Secretarias e Departamentos e outros órgãos em assuntos de sua área;
- Exarar parecer nos procedimentos administrativos, relativos a protocolos, licitações, contratos, convênios, termos de cessão e demais atos que se fizerem necessários;
- Assessorar a área administrativa na elaboração de Leis, Decretos, Portarias, Ordens de Serviços, e outros que dependam de posição jurídica;
- Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo Assessor de Assuntos Jurídicos.

FUNÇÃO: ADVOGADO

Escolaridade: Graduação em Direito, com inscrição na OAB:

- Representar juridicamente o Município nas ações em que seja parte integrante, e os procedimentos judiciais e extrajudiciais em que o Município é parte interessada, quer como autor, réu, assistente e/ou interessado;
- Representar o Município junto à Justiça Federal e Estadual, órgãos governamentais e não governamentais, no tocante ao ajuizamento de ações;
- Representar o Município nos procedimentos administrativos, relativos a protocolos, licitações, atos, contratos, convênios, termos de cessão e demais atos que se fizerem necessários;
- Ajuizar ações judiciais, bem como propor as defesas e recursos no interesse do Município;
- Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo Prefeito Municipal;
- Assessorar a área administrativa na elaboração de Leis, Decretos, Portarias, Ordens de Serviços, e outros que dependam de posição jurídica;
- Proceder ao ajuizamento de demandas e controle dos executivos fiscais bem como seu acompanhamento judicial;
- Orientar as Secretarias e Departamentos e outros órgãos em assuntos de sua área. (Redação dada pela Lei nº 1960/2015)
- O advogado poderá ser designado para atuar junto a Secretarias, Programas do Governo Federal ou Estadual, Conselho Tutelar, de forma conjunta ou separadamente, orientando os servidores e usuários, seja ajuizando ações judiciais
individuais ou coletivas ou atuando na proteção jurídica às pessoas carentes, respeitando o Estatuto e o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil; (Redação acrescida pela Lei nº 2088/2016)

- Realizar o estudo das questões de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos jurídicos específicos; emitir pareceres, fazendo os estudos necessários e pesquisa de doutrina, legislação e jurisprudência, de forma a apresentar um
pronunciamento judicialmente fundamentado em assunto de interesse do Município; estudar e minutar contratos de concessão, locação, comodato, termos de compromisso e responsabilidade, convênios, escrituras e outros atos e proceder ao
exame de documentos e processos necessários à formalização dos mesmos; (Redação acrescida pela Lei nº 2088/2016)

I - assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo; fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação; elaborar estudos
e preparar informações; assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão; estudar os processos de aquisição, doação,
transferência ou alienação de bens em que for interessado o Município, examinando toda a documentação referente à transação; promover escrituras quando devidamente designado; elaborar informações em mandados de segurança; prestar
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assistência jurídica aos órgãos componentes da estrutura organizacional da Prefeitura, inclusive os Conselhos, órgãos consultivos e Conselho Tutelar; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares;
executar outras tarefas correlatas; (Redação acrescida pela Lei nº 2088/2016) 

--------------------------------

FUNÇÃO - AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO

Escolaridade - Ensino Médio Completo - Carteira Nacional de Habilitação categorias A e B

Ser aprovado em exame psicológico e de esforço físico.

- Realizar a fiscalização do trânsito;
- Emitir autos de infração, conforme critérios estabelecidos no art. 280, § 4º do Código de Trânsito Brasileiro;
- Orientar, educar, monitor, operar, aplicar medidas administrativas de trânsito, bem como efetuar a venda de créditos aos usuários do "EstaR" - estacionamento rotativo, e recebimento e quitação do "Aviso de Irregularidade", com a devida
prestação de contas dos valores recebidos referentes ao mesmo;
- Respeitar o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, Portarias e Resoluções do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), limitando-se as vias no âmbito de circulação e competência do Município de Dois Vizinhos;
- Cumprir horário estabelecido pela Administração Municipal para trabalhar em turnos, inclusive sábados, domingos e feriados. (Redação acrescida pela Lei nº 1847/2013)

--------------------------------

FUNÇÃO: ARQUITETO

Escolaridade: Graduação em Arquitetura e Registro no CREA

- Analisar projetos arquitetônicos, de loteamento de áreas urbanas e outros, verificando os padrões técnicos e a sua adequação à legislação urbanística vigente, para informar e exarar pareceres em processos de consulta prévia e outros
correlatos;
- Atender o público em geral e profissionais da construção civil, realizando consultas em Leis, Decretos, Normas, Memorandos, Tabelas, Cartas Topográficas, Dados Cadastrais, e outros, visando atender a solicitações e demandas;
- Verificar projetos de urbanização em terrenos e áreas apreciando as solicitações de loteamentos, consultando as Leis, mapas, informando e dando pareceres sobre as diversas solicitações;
- Avaliar a documentação dos imóveis verificando a sua validade e a sua adequação às exigências estabelecidas em Lei;
- Realizar vistorias "IN LOCO" em áreas e imóveis visando conferir as sua características físicas, topográficas e arquitetônicas;
- Executar trabalhos de perícia e avaliação na área de projetos de engenharia e loteamentos;
- Elaborar projetos paisagísticos em geral e projetos de preservação, defesa e desenvolvimento do meio ambiente;
- Identificar, analisar e coordenar as características específicas dos espaços abertos para sua utilização racional mantendo harmonia do ecossistema; participar de programas de educação ambiental.  (Transferido para o Grupo Ocupacional -
Administração pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo
- Participar na elaboração e execução de procedimentos administrativos inerentes ao setor de atuação;
- Orientar, proceder à tramitação de processos, orçamentos contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário;
- Analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, efetuando cálculos, conversão de medidas, ajustamentos percentuais e outros para efeitos comparativos;
- Redigir qualquer modalidade de expediente administrativo e elaborar relatórios gerais e parciais;
- Orientar os diversos setores e servidores na execução de rotinas administrativas atinentes a sua área de atuação; e
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Administrativo para Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------
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FUNÇÃO: ASSESSOR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área

- Proceder à liquidação de empenhos;
- Controle da movimentação das contas bancárias do Município;
- Realizar serviços externos junto aos Bancos;
- Proceder à emissão, controle e arquivamento de documentos do setor financeiro;
- Atendimentos ao público interno e externo;
- Proceder a inspeções, notificações e autuações, sob supervisão da Assessoria Jurídica;
- Recepção, informação e orientação dos interessados, preenchimento de cadastros;
- Realização de consultas para verificar a idoneidade dos interessados;
- Emissão de propostas de crédito, acompanhamento, monitoramento e apoio técnico aos usuários interessados na liberação de créditos;
- Outras atividades correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Administrativo para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

Escolaridade: Graduação na área de Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social - CRSS

- Planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais, visando à implantação, manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário;
- Atuar no trabalho de mobilização e organização, bem como de treinamento de associações de moradores, grupos de mães, grêmios esportivos e comissões representativas das comunidades onde atua;
- Efetuar trabalho conjunto com pais e servidores no que se refere ao funcionamento das creches, discutindo também situações mais abrangentes, como: saúde, educação, trabalho, desemprego e habitação, fortalecendo a participação da
comunidade;
- Desenvolver programas de educação popular, grupos que compõem a organização da comunidade tais como: de mães, de visitantes, de idosos, de pais, de crianças, de creches, de hipertensos, de teatro, de música, de danças, de artes, de
cultura, de lazer e outros;
- Identificar problemas econômico-sociais da pessoa humana, através de observações, entrevistas e pesquisas, visando fornecer subsídio a outros técnicos.

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

Escolaridade: Graduação na área de Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social - CRSS

- Planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais, visando à implantação, manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário;
- Atuar no trabalho de mobilização e organização, bem como de treinamento de associações de moradores, grupos de mães, grêmios esportivos e comissões representativas das comunidades onde atua;
- Efetuar trabalho conjunto com pais e servidores no que se refere ao funcionamento das creches, discutindo também situações mais abrangentes, como: saúde, educação, trabalho, desemprego e habitação, fortalecendo a participação da
comunidade;
- Desenvolver programas de educação popular, grupos que compõem a organização da comunidade tais como: de mães, de visitantes, de idosos, de pais, de crianças, de creches, de hipertensos, de teatro, de música, de danças, de artes, de
cultura, de lazer e outros;
- Identificar problemas econômico-sociais da pessoa humana, através de observações, entrevistas e pesquisas, visando fornecer subsídio a outros técnicos;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: BIBLIOTECÁRIO

Escolaridade: Graduação em Biblioteconomia
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- Planejar, implementar, coordenar, controlar e dirigir sistemas biblioteconômicos e ou de informação e de unidades de serviços afins;
- Realizar projetos relativos a estrutura de normalização da coleta, do tratamento e da recuperação e da disseminação das informações documentais em qualquer suporte;
- Realizar estudos administrativos para o dimensionamento de equipamentos, recursos humanos e lay-out das unidades da área biblioteconômica e ou de Informação;
- Estruturar e efetivar a normalização e padronização dos serviços técnicos de tratamento da informação fixando índices de eficiência, produtividade e eficácia nas áreas operacionais da biblioteconomia e ou ciência da informação;
- Estabelecer, coordenar e executar a política de seleção e aferição do material integrante das coleções de acervo, programando as prioridades de aquisição dos bens patrimoniais para a operacionalização dos serviços;
- Estruturar e executar a busca de dados e a pesquisa documental;
- Participar de programa de treinamento, quando convocado;
- Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

--------------------------------

FUNÇÃO: COORDENADOR MUNICIPAL DO PROCON

Escolaridade: Graduação em Direito, com inscrição na OAB

- Formular, coordenar e executar programas e atividades relacionadas com a defesa do consumidor, solicitando, quando for o caso, apoio e assessoria dos demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais;
- Ajuizamento das ações judiciais competentes à defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, de acordo com o que dispõe o art. 81 em seu Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC;
- Receber e apurar reclamações de consumidores, encaminhando aqueles que não possam ser resolvidos administrativamente e as que constituam infrações penais e assistência judiciária através do Ministério Público do Município ou
Comarca;
- Apoiar as atividades de proteção e defesa do consumidor existentes e incentivar e orientar a criação de Associações Comunitárias com o mesmo fim;
- Celebrar convênios com órgãos e entidades públicas ou provadas, objetivando a defesa e proteção do consumidor;
- Orientar e educar os consumidores através de cartilhas, manuais, folhetos ilustrados, cartazes e demais meios de comunicação; Produzir palestras, feiras, debates, painéis e seminários, além de outras atividades que objetivem a educação
do consumidor;
- Atuar junto ao sistema formal de ensino, visando incluir assuntos de defesa do consumidor nas disciplinas constantes dos currículos escolares; A competência deste Órgão de Proteção Consumerista, no que concerne à Defesa do
Consumidor e do Cidadão, compreende a fiscalização, o controle da produção, da industrialização, da distribuição, da publicidade de bens e serviços e do mercado de consumo, no interesse de cuidar da vida, da saúde, da segurança, do
transporte, da informação, da educação, do meio ambiente e do bem-estar e outros que interessem ao cidadão consumidor;
- Receber, acolher, analisar, avaliar e enviar consultas, denúncias e sugestões apresentadas pelos consumidores, por entidades, órgãos representativos ou pessoas jurídicas de interesse público ou privado;
- Fiscalizar proporcionando qualidade dos serviços em prol do mercado de consumo;
- Fiscalizar as denúncias efetuadas, enviadas à esfera judicial e ao Ministério Público, os casos nunca solucionados administrativamente;
- Fiscalizar a publicidade de produtos e serviços com o fito de coibir a propaganda enganosa, abusiva ou nociva à sociedade;
- Fornecer ininterruptamente esclarecimentos ao consumidor concernente à reputação das empresas fornecedoras de serviços, bem como fornecer Certidão Negativa de Infrações ao Direito do Consumidor a quem assim aspirar; e
- Expedir notificação aos fornecedores para prestarem esclarecimentos sobre reclamações feitas pelos consumidores: Dentre outras.

--------------------------------

FUNÇÃO: DEFENSOR PÚBLICO MUNICIPAL

Escolaridade: Graduação em Direito, com inscrição na OAB

- Levar o acesso à Justiça aos cidadãos necessitados, fortalecendo o princípio da igualdade e garantia da cidadania;
- Promover assistência advocatícia dativa aos desafortunados, em todos os seus segmentos, ou seja, quando oportunas;
- Promover a tentativa de conciliação extrajudicial entre as partes, quando cabível, em conflitos de interesses, antes de oferecer a respectiva ação judicial;
- Conceder defesas em ações cíveis (direitos possessórios, de propriedade, hereditários, contratuais, de família, defesas de crianças e adolescentes, direitos e deveres dos consumidores lesados, atuações junto aos Juizados Especiais, dentre
outros) e na esfera criminal, em ações criminais ou procedimentos junto a estabelecimentos policiais e penitenciários; e
- Acompanhar e comparecer aos atos processuais e impulsionar os processos.  (Excluído pela Lei nº 1960/2015)

--------------------------------
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FUNÇÃO: EDUCADOR ARTÍSTICO

Escolaridade: Graduação em Artes ou áreas afins

- Desenvolver atividades de recreação, artístico-culturais e lúdicas, objetivando o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes;
- Utilizar a arte para integrar trabalhadores e ajudar os grupos marginalizados da sociedade;
- Desenvolver a sensibilidade e estimular um melhor relacionamento entre os alunos;
- Organizar, promover, planejar e reger as atividades teóricas práticas das aulas de arte;
- Promover, incentivar a criatividade e ensinar os usuários sobre artes, utilizando métodos práticos e acessíveis a todos;
- Ampliar o bem estar físico e espiritual, através de exercícios e técnicas de arte, promovendo autoconfiança e autoestima do ser humano.

FUNÇÃO: EDUCADOR ARTÍSTICO

Escolaridade: Curso Superior Completo em Licenciatura

- Desenvolver atividades de recreação, artístico-culturais e lúdicas, objetivando o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes;
- Utilizar a educação para integrar trabalhadores e ajudar os grupos marginalizados da sociedade;
- Desenvolver a sensibilidade e estimular um melhor relacionamento entre os usuários dos programas efetuados;
- Organizar, promover, planejar e reger as atividades teóricas práticas das aulas;
- Promover, incentivar a criatividade e ensinar os usuários sobre os diversos assuntos, utilizando métodos práticos e acessíveis a todos;
- Ampliar o bem estar físico e espiritual, através de exercícios e técnicas, promovendo autoconfiança e autoestima do ser humano.
- Funções correlatas às atividades;
- Demais atribuições inerentes aos programas do Ministério da Saúde, Educação, Assistência Social e outros criados pela União; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: EDUCADOR DESPORTIVO
Escolaridade: Graduação em Educação Física, Bacharelado com inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF
- Estudar as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um
programa esportivo adequado;
- Elaborar o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;
- Instruir os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo
aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; e
- Efetuar testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e
avaliação de seus resultados.

--------------------------------

FUNÇÃO: ORIENTADOR DESPORTIVO

Escolaridade: Graduação em Educação Física, Bacharelado e/ou Licenciatura Plena com inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF/PR:

- Estudar as necessidades e a capacidade física dos orientados, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um
programa esportivo adequado;
- Elaborar e executar o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;
- Instruir os orientados sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos orientados, para assegurar o
máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; e
- Efetuar testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos orientados, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e

119/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2015/198/1988/lei-ordinaria-n-1988-2015-altera-a-lei-16662011
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


avaliação de seus resultados.
- Acompanhar os orientados, quando solicitado pela Chefia imediata, nos eventos desportivos dentro e fora do Município;
- Desenvolver atividades físicas, nas suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação,
reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais -, tendo como propósito prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde,
contribuindo para a capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e
estética do movimento, da prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para consecução da autonomia, da auto-estima, da cooperação, da solidariedade, da
integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo.
- Aplicar os conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos, sobre a atividade física, com responsabilidade ética.
- Dirigir indivíduos e/ou grupos-alvo, de diferentes faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais e/ou com necessidades de atendimentos especiais e desenvolve-se de forma individualizada e/ou em equipe multiprofissional,
podendo, para isso, considerar e/ou solicitar avaliação de outros profissionais, prestar assessoria e consultoria;
- Utilizar diagnóstico, definir procedimentos, ministrar, orientar, desenvolver, identificar, planejar, coordenar, supervisionar, lecionar, assessorar, organizar, dirigir e avaliar as atividades físicas, desportivas e similares, conhecer da atividade
física/motricidade humana nas suas diversas manifestações e objetivos, de modo a atender às diferentes expressões do movimento humano presentes na sociedade, considerando o contexto social e histórico-cultural, as características
regionais e os distintos interesses e necessidades, com competências e capacidades de identificar, planejar, programar, coordenar, supervisionar, assessorar, organizar, lecionar, desenvolver, dirigir, dinamizar, executar e avaliar serviços,
programas, planos e projetos, bem como, realizar auditorias, consultorias, treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares, informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas das atividades
físicas, do desporto e afins.
- Intervir nas diferentes dimensões de seu campo de atuação profissional, o que supõe pleno domínio do conhecimento da Educação Física (conhecimento científico, técnico e pedagógico), comprometido com a produção, difusão e
socialização desse conhecimento a partir de uma atitude crítico-reflexiva.
- Exercer suas atividades por meio de intervenções, legitimadas por diagnósticos, utilizando-se de métodos e técnicas específicas, de consulta, de avaliação, de prescrição e de orientação de sessões de atividades físicas e intelectivas, com
fins educacionais, recreacionais, de treinamento e de promoção da saúde, observando a Legislação pertinente e o Código de Ética Profissional e, sujeito à fiscalização em suas intervenções no exercício profissional pelo Sistema
CONFEF/CREFs;
- utilizar de procedimentos diagnósticos, técnicas e instrumentos de medidas e avaliação funcional, motora, biomecânica, composição corporal, programação e aplicação de dinâmica de cargas, técnicas de demonstração, auxílio e segurança à
execução dos movimentos, servindo-se de instalações, equipamentos e materiais, música e instrumentos musicais, tecnicamente apropriados;
- Atuar em todos locais determinados pela Chefia imediata em conformidade com as atribuições do cargo, em ambientes internos e externos;
- Atender às demais atividades e especificações regulamentadas e descritas pelo Conselho Regional e Federal de Educação Física, seja através de Leis, regulamentos, resoluções e outros; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: EDUCADOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

Escolaridade: Técnico em agropecuária.

- Fiscalização da execução de serviços de sua competência;
- Organização de arquivos técnicos;
- Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade;
- Execução de serviços de manutenção de instalações e equipamentos ligados à agroindústria;
- Prestação de assistência técnica no nível de sua habilitação, na compra e venda de equipamentos e materiais;
- Elaboração de orçamento relativa às atividades de sua competência;
- Atuar na Coordenação e Assessoria de atividades de extensão, associativismo, apoio, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica com jovens e famílias do meio rural;
- Acompanhamento das práticas no campo, após a fundamentação teórica, quanto ao solo, cultivos, armazenamento, comercialização e meio ambiente;
- Orientação na elaboração de projetos de viabilidade econômica voltados para produção agrícola, criações e outras atividades rurais;
- Orientação técnico pedagógica com relação à saúde e saneamento básico para o meio rural;
- Acompanhamento e orientações quanto ao uso correto de produtos químicos, produção orgânica e preservação do meio ambiente;
- Acompanhamento técnico pedagógico aos educandos e familiares em suas propriedades visando à viabilidade econômica e o desenvolvimento integral, melhorando a qualidade de vida e, conseqüentemente, a permanência no campo com
dignidade;
- Outras atividades correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
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Escolaridade: Graduação em Agronomia e Registro no CREA

- Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, planejando e controlando técnicas de utilização de terras, para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas;
- Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com os tipos de solo e clima, efetuar estudos, experiências, e analisando os resultados obtidos para melhorar a germinação de sementes, o crescimento das plantas, a adaptabilidade dos
cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas;
- Efetuar procedimentos, que visem à rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas;
- Elaborar métodos de combate a ervas daninhas, enfermidades das lavouras e pragas de insetos e/ou aprimorar os já existentes;
- Orientar os agricultores fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo de cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes para aumentar a produção e conseguir variedades novas e melhoradas de maior rendimento,
qualidade e valor nutritivo.

--------------------------------

FUNÇÃO: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Escolaridade: Graduação em Engenharia Ambiental e registro no CREA

- Monitorar e preservar áreas verdes;
- Projetar e minimizar problemas relacionados a degradação do meio ambiente;
- Interferir em processo industriais que possam causar danos a natureza, fiscalizando as empresas;
- Apontar solução satisfatória para resíduos industriais;
- Educar e sensibilizar a população;
- Atuar na área de Geologia ambiental e Gestão ambiental;
- Licenciamento ambiental;
- Planejar projeto rural e urbano para desenvolvimento sustentável;
- Planejamento energético, energias renováveis ;
- Combater poluição;
- Elaborar projetos de saneamento;
- Atuar como emissário submarino e sub-fluvial;
- Remediar e tentar recuperar áreas degradadas;
- Regulamentar e normalizar questões ambientais;
- Gerir sistemas de informação ambiental;
- Trabalhar no tratamento de águas residuárias e de abastecimento; e
- Controlar emissões de material particulado (poluição atmosférica).

--------------------------------

FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL

Escolaridade: Graduação em Engenharia Civil e Registro no CREA

- Orientar, coordenar e executar as atividades de análise de projetos de Engenharia, de loteamentos de áreas urbanas e outros, verificando os padrões técnicos e sua adequação à legislação urbanística vigente;
- Atender o público em geral e profissionais da construção civil, realizando consultas em Leis, Decretos, Normas, Memorandos, Informações Técnicas, Tabelas, Cartas Topográficas, Dados Cadastrais, Plantas e outros;
- Orientar e efetuar a verificação do Projeto de Urbanização em terrenos e áreas;
- Avaliar a documentação de imóveis, verificando sua validade e a sua adequação às exigências estabelecidas em legislação;
- Coordenar a realização de vistorias em áreas e imóveis, visando conferir as suas características físicas e topográficas;
- Coordenar a construção de parques, praças, jardins, fontes, monumentos e canteiros centrais das vias públicas urbanas preparando plantas e especificações técnicas e estéticas das obras;
- Orientar e acompanhar a instalação de equipamentos diversos nos parques, praças e jardins do Município;
- Elaborar laudos, pareceres técnicos, instruções normativas e relatórios inerentes às atividades da Engenharia Civil;
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- Coordenar, organizar, promover e dirigir as atividades relacionadas com projetos, construção, reconstrução, adaptação, reparo, ampliação, conservação, melhoria, manutenção e implantação do sistema viário.  (Cargo transferido para o
Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: ENGENHEIRO FLORESTAL

Escolaridade: Graduação em Engenharia Florestal e Registro no CREA

- Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais renováveis e ambientais;
- Elaborar documentação técnica e científica;
- Estudar o índice de crescimento das árvores e o seu cultivo em diferentes condições de clima, umidade relativa do ar e composição do solo;
- Planejar o plantio, corte e poda das árvores;
- Identificar as diversas espécies de árvores e definir suas características;
- Analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de outros fatores que contribuem para a redução da cobertura florestal e desenvolver medidas de prevenção e combate aos mesmos;
- Efetuar estudos sobre produção e seleção de sementes;
- Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
- Participar de programa de treinamento, quando convocado;
- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental;
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

--------------------------------

FUNÇÃO: FONOAUDIÓLOGO

Escolaridade: Graduação em Fonoaudiologia e Registro no Conselho respectivo

- Reabilitação da linguagem e audição;
- Exame de audiometria e ampedanciometria;
- Seleção e adaptação de aparelhos para surdez;
- Trabalhos com crianças portadoras de deficiências auditivas e sociais (surdos mudos); e
- Orientação através de exercícios vocais.

--------------------------------

FUNÇÃO: GEÓGRAFO

Escolaridade: Graduação em Geografia e Registro no CREA

- É da competência do geógrafo o exercício das seguintes atividades e funções;
- Reconhecimentos, levantamentos, estudos, pareceres e pesquisas de caráter físico-geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico;
- Na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões geográficas naturais e zonas geoeconômicas, para fins de planejamento e organização físico-espacial;
- No equacionamento e solução, em escala regional ou local, de problemas atinentes aos recursos naturais;
- Interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais;
- Zoneamento geo-humano, com vistas ao planejamento geral, regional inter-regional;
- Pesquisa do mercado e intercâmbio comercial em escala regional e inter-regional;
- Caracterização ecológica da paisagem geográfica e problemas conexos;
- Estudo físico-cultural dos setores geoeconômicas destinados ao planejamento da produção;
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- Estudo e planejamento das bases físicas e geoeconômicas dos núcleos urbanos e rurais;
- Aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais;
- Levantamento e mapeamento destinados à solução dos problemas locais.

--------------------------------

FUNÇÃO: INSPETOR DE SANIDADE ANIMAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Escolaridade: Escolaridade - Graduação em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. (Redação dada pela Lei nº 1832/2013) 

- Fazer inspeção de produtos de origem animal nos frigoríficos, laticínios e outros Estabelecimentos, fazendo com que os produtos tenham qualidade e sanidade para o consumo humano;
- Inspecionar animais, coletando material para fazer exames de brucelose, tuberculose e outros; atuar em campanhas de combate às Zoonoses.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÃE SOCIAL - Regime CLT

Escolaridade: Ensino Médio Completo
São condições para admissão como mães sociais:

- Idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos;
- Boa sanidade física e mental;
- Ter sido aprovada em treinamento e estágio exigidos pela Lei Federal 7644/97;
- Ter sido aprovada em treinamento e estágio exigidos pela Lei Federal 7644/87; (Redação dada pela Lei nº 1832/2013)
- Boa conduta social;
- Aprovação em teste psicológico específico;
- A candidata ao exercício da profissão de mãe social deverá submeter-se a seleção e treinamentos específicos, a cujo término será verificada sua habilitação;
- O treinamento será composto de um conteúdo teórico e de uma aplicação prática, esta sob forma de estágio;
- O treinamento e estágio exigido pela Lei Federal 7644/97, não excederão de 60 (sessenta) dias, nem criarão vínculo empregatício de qualquer natureza;
- A estagiária deverá estar segurada contra acidentes pessoais e receberá alimentação, habitação e bolsa de ajuda para vestuário e despesas pessoais.

São atribuições da "Mãe Social"

- Acolher e tratar afetivamente as crianças ou adolescentes que chegaram através de encaminhamento do Conselho Tutelar ou Autoridade Judiciária e encaminhá-los aos residentes e toda a equipe de trabalho, bem como o espaço físico da
casa;
- Fornecer materiais de higiene pessoal, artigos de cama e banho e roupas;
- Notar a existência de marcas e hematomas, bem como escabiose e piolho, os quais deverão ser comunicados a Coordenação;
- Promover os cuidados básicos de saúde, higiene e alimentação;
- Acompanhar a alimentação das crianças, observando a aceitação adequada da dieta;
- Acompanhar e prestar atenção ao desenvolvimento afetivo e psicomotor;
- Informar aos residentes sobre a dinâmica do Abrigo;
- Manter sigilo do trabalho prestado relativo aos casos específicos das crianças e adolescentes, bem como de seus encaminhamentos;
- Organizar os materiais utilizados nas atividades diárias dos residentes;
- Solicitar à coordenação a compra de material didático, de higiene, vestuário e outros necessários;
- Organizar o ambiente de modo a facilitar o bom andamento dos trabalhos e o bem estarem de todos;
- Observar os horários de plantão, devendo comunicar com antecedência de 2 (dois) dias possíveis faltas e trocas;
- Propiciar na medida do possível a participação das crianças e dos adolescentes nas atividades cotidianas, orientando e supervisionando de modo a evitar risco pessoal;
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- Observar as recomendações médicas, os horários e ministrar as medicações conforme prescrição médica;
- Comunicar a coordenação qualquer alteração na condição de saúde das crianças e adolescentes;
- Realizar o cronograma de atividades internas da Casa Lar, juntamente com as crianças e adolescentes;
- Acompanhar a realização das atividades primando pela limpeza, cuidados e organização de todas às dependências;
- Coordenar o funcionamento da cozinha;
- Intervir nas situações de conflito interno, buscando encaminhá-los pacificamente;
- Repassar à coordenação fatos relevantes sobre o cotidiano do Abrigo e das crianças e/ou adolescentes relativos aos conflitos internos, condutas, comportamentos, e estrutura funcional da Casa,
- Comunicar à coordenação às manutenções necessárias observadas relativas à Casa Lar,
- Participar, sempre que possível, das reuniões mensais da equipe de trabalho e das demais atividades da Casa Lar quando solicitado,
- Garantir o direito de brincar e lazer das crianças e adolescentes,
- Controlar os horários de despertar e de recolher/dormir das crianças e adolescentes segundo o disposto no Regimento,
- Estimular a cooperação e o respeito entre as crianças e adolescentes, respeitadas as individualidades;
- Estimular a educação ecológica e ambiental, ensinado a separação do lixo reciclável (papéis, vidros, plásticos e latas).

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO VETERINÁRIO

Escolaridade: Graduação em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária

- Prestar assistência médica aos animais, em especial, com relação a pequenos e médios agropecuaristas do Município, mantendo condições técnico-sanitárias em níveis adequados. Acompanhar as condições de alimentação e procriação de
animais;
- Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais;
- Coordenar os trabalhos de exames laboratoriais;
- Realizar exames clínicos e de elaboração;
- Orientar os técnicos laboratoriais quanto à coleta, análise anatomopatológica, hematológica e imunológica;
- Promover o melhoramento das espécies mais convenientes para atividades do pecuarista;
- Fixar os caracteres mais vantajosos à pesquisa. Desenvolver e executar programas de nutrição animal;
- Vistoria em estabelecimentos, residencial e comercial;
- Fiscalização da qualidade dos alimentos;
- Vistoria urbana sobre as condições de saneamento;
- Preparação e capacitação de mão de obra;
- Tomar as medidas necessárias, no caso de alimentos considerados impróprios para o consumo;
- Cursos e palestras para o pessoal que trabalha com produtos alimentares;
- Assumir e assinar a responsabilidade técnica;
- Outras tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: MOTORISTA

Escolaridade - Ensino Fundamental Completo
Experiência: Carteira Nacional de Habilitação, categoria D e constar no campo observações o EAR - Exercício de Atividade Remunerada - Avaliação Psicológica, conforme a Resolução 425/12-DENATRAN

- Dirigir veículos de pequeno, médio e grande porte transportando pessoas e/ou materiais;
- Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando à manutenção do veículo;
- Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos;
- Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local destinado;
- Preencher diariamente formulários com dados relativos à: quilometragem, horário de chegada e de saída;
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- Executar tarefas correlatas; (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Obras para o Grupo Ocupacional - Apoio e Redação dada pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Graduação em Nutrição e Registro no Conselho respectivo
- Planejamento e acompanhamento dos cardápios utilizados nas Instituições de Ensino;
- Realização de ações educativas e avaliação da eficácia e eficiência dos programas nutricionais e do consumo alimentar das crianças;
- Promover Programas de Educação Alimentar para crianças, pais, professores e funcionários;
- Promover adequação alimentar considerando as necessidades específicas da faixa etária atendida;
- Executar atendimento individualizado de pais de alunos, orientando sobre alimentação da criança e da família;
- Integrar a equipe educacional multidisciplinar com participação plena com atenção prestada à clientela;
- Em relação à comercialização e abastecimento de alimentos compete avaliar quantitativamente o desempenho dos programas e ações de educação nutricional;
- Implementar e operacionalizar o sistema de vigilância alimentar e nutricional no Município;
- Outras atividades correlatas.

FUNÇÃO: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Graduação em Nutrição e Registro no Conselho respectivo

- Planejamento e acompanhamento dos cardápios utilizados nas Instituições de Ensino;
- Realização de ações educativas e avaliação da eficácia e eficiência dos programas nutricionais e do consumo alimentar das crianças;
- Promover Programas de Educação Alimentar para crianças, pais, professores e funcionários;
- Promover adequação alimentar considerando as necessidades específicas da faixa etária atendida;
- Executar atendimento individualizado de pais de alunos, orientando sobre alimentação da criança e da família;
- Integrar a equipe educacional multidisciplinar com participação plena com atenção prestada à clientela;
- Em relação à comercialização e abastecimento de alimentos compete avaliar quantitativamente o desempenho dos programas e ações de educação nutricional;
- Implementar e operacionalizar o sistema de vigilância alimentar e nutricional no Município;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata;
- Outras atividades correlatas. (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: OPERADOR DE AUDIO E VÍDEO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: Um ano de experiência em operação de equipamentos de áudio e vídeo, comprovado através de declaração do empregador, com firma reconhecida.

- Avaliar, projetar e montar sistemas de áudio e vídeo;
- Conhecer os equipamentos, suas finalidades e utilização;
- Reparar e fazer a manutenção nos equipamentos, quando necessário;
- Zelar pelos materiais e equipamentos;
- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

--------------------------------

FUNÇÃO: OPERADOR DE COMPUTADOR
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Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Operar equipamentos de processamento de dados, regulando seus mecanismos e acionando seus dispositivos de comando para o perfeito processamento dos programas elaborados;
- Acompanhar e monitorar os sistemas através de console ou de mesa de controle de terminais "ON LINE", visando o processamento dos serviços dentro dos padrões de qualidade e prazos estabelecidos;
- Verificar o correto processamento de um sistema em sua diversas fases, solucionando irregularidades ocorridas durante a operação;
- Acompanhar através do "CONSOLE", as fases dos programas em andamento, verificando o perfeito funcionamento dos sistemas em processamento;
- Guardar diariamente e semanalmente todos os arquivos de "BACKUP". Zelar pelos equipamentos;
- Desempenhar outras tarefas correlatas. (Cargo tranferido do Grupo Ocupacional - Administrativo para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e possuir Carteira Nacional de Habilitação

- Operar máquinas e equipamentos pesados, realizando trabalhos de terraplanagem, aterros, nivelando o revestimento de ruas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos, taludes, remoção e compactação de
terra e outros;
- Relatar em caderneta de registros, os serviços executados para efeito de controle.
- Controlar o consumo de combustível, e lubrificantes, para a manutenção adequada das máquinas;
- Zelar pela conservação das máquinas, informando ao setor competente quando da detecção de falhas e solicitando sua manutenção;
- Executar pequenos reparos na máquina para assegurar seu bom funcionamento durante a execução das atividades;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Obras para o Grupo Ocupacional de Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: OPERÁRIO

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

- Realizar trabalhos braçais em geral, efetuando a carga e descarga de materiais diversos, para possibilitar a utilização ou remoção dos mesmos;
- Proceder à abertura de valas, serviços de capina em geral, varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos de áreas públicas e próprios municipais;
- Auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral, preparando argamassa e auxiliando no recebimento e contagem de materiais;
- Auxiliar no abastecimento de veículos;
- Proceder à abertura e fechamento de covas e carneiras para fins de inumação e exumação de cadáveres;
- Auxiliar em serviços simples de jardinagem, aplicando inseticidas e fungicidas;
- Auxiliar na conservação e reparação de vias públicas utilizando os instrumentos necessários;
- Proceder à captura e apreensão de animais de pequeno e grande porte que vaguearem pelas vias públicas;
- Proceder à remoção de animais mortos nas vias públicas;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupaciona - Obras para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: PEDAGOGO SOCIAL

Escolaridade: Graduação na área de Pedagogia

- Elaborar, implementar, executar e avaliar programas e projetos sociais; estabelecer normas e diretrizes gerais e específicas para os programas e projetos;
- Promover debates sócio-educativos com os grupos de famílias;
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- Contribuir técnica e pedagogicamente nas reuniões, encontros e demais atividades sócio-educativas;
- Incentivar a criatividade, o espírito de autocrítica e de equipe das famílias e profissionais envolvidos nas reuniões, encontros e demais atividades sócio-educativas;
- Avaliar os processos pedagógicos das reuniões, encontros e demais atividades sócio-educativas;
- Executar outras atividades correlatas que resultem na prevenção à violação de direitos e para o processo de emancipação e autonomia das famílias.

--------------------------------

FUNÇÃO: PSICÓLOGO

Escolaridade: Graduação em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP

- Prestar atendimento às crianças com dificuldades de aprendizagem;
- Prestar atendimento a servidores com necessidades. Proceder a avaliações psicológicas;
- Participar de reuniões de equipes para estudo de casos mais delicados;
- Orientar os professores sobre o nível de desenvolvimento de cada aluno e participar na elaboração do plano de atividades a serem desenvolvidos em salas de aula;
- Realizar atendimento individual ou em grupo, dos casos que se fizerem necessários;
- Encaminhar os alunos cujas necessidades específicas exijam atendimentos que fogem as suas possibilidades;
- Proceder a orientações às famílias;
- Avaliar as condições sociais do educando em função da colocação profissional.
- Participar de reuniões com pais e professores;
- Organizar e manter atualizado o arquivo de seu serviço;
- Elaborar relatórios de suas atividades;
- Efetuar trabalhos de orientação técnica e planejamento de creche e às Escolas;
- Realizar exames psicotécnicos para fins pedagógicos.

FUNÇÃO: PSICÓLOGO

Escolaridade: Graduação em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP

- Prestar atendimento às crianças com dificuldades de aprendizagem;
- Prestar atendimento a servidores com necessidades. Proceder a avaliações psicológicas;
- Participar de reuniões de equipes para estudo de casos mais delicados;
- Orientar os professores sobre o nível de desenvolvimento de cada aluno e participar na elaboração do plano de atividades a serem desenvolvidos em salas de aula;
- Realizar atendimento individual ou em grupo, dos casos que se fizerem necessários;
- Encaminhar os alunos cujas necessidades específicas exijam atendimentos que fogem as suas possibilidades;
- Proceder a orientações às famílias;
- Avaliar as condições sociais do educando em função da colocação profissional.
- Participar de reuniões com pais e professores;
- Organizar e manter atualizado o arquivo de seu serviço;
- Elaborar relatórios de suas atividades;
- Efetuar trabalhos de orientação técnica e planejamento de creche e às Escolas;
- Realizar exames psicotécnicos para fins pedagógicos;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO - SERVENTE/ZELADORA
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Escolaridade - Ensino Fundamental Incompleto

- Efetuar a limpeza e manter em ordem o local de trabalho, utensílios e instalações, providenciando materiais e produtos necessários às condições de conservação e higiene requeridas;
- Executar serviço de limpeza em geral, nas dependências dos órgãos da municipalidade;
- Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições evitando desperdícios;
- Preparar as refeições e lanches sob a orientação da nutricionista e seguindo o cardápio por ela elaborado;
- Manter a ordem e a limpeza da copa e cozinha, procedendo à coleta e a lavagem utensílios,
- Organizar alimentos e utensílio previstos nas diversas refeições, observando os horários estabelecidos.
- Verificar a validade dos produtos e gêneros alimentícios, antes de serem servidos e separados.
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Administrativo para o Grupo Ocupacional - Apoio e Redação dada pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: TÉCNICO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Escolaridade: Técnico na área de Pecuária
- Identificar os animais com manifestações de cio, verificando no registro do rebanho a data do último parto de cada um e também outras informações de interesse, para estabelecer a data da inseminação;
- Recolher os animais do campo, dispondo-os em bretes ou currais, para proceder à inseminação;
- Retirar as ampolas de sêmen do congelador, transferindo-as para caixas contendo água e gelo, usando linhas e óculos de proteção, para obter o descongelamento do sêmen;
- Abastecer a pipeta, unindo-a ao bulbo e recolhendo o sêmen das ampolas por aspiração, para proceder à inseminação;
- Efetuar a inseminação artificial, observando a técnica recomendada, para obter a fecundação do animal;
- Registrar as inseminações efetuadas, anotando em formulário apropriado as datas e outros dados relativos a cada animal, para manter o controle das inseminações.  (Extinto pela Lei nº 2285/2019)

--------------------------------

FUNÇÃO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Escolaridade: Curso de Técnico em Agropecuária e Registro no Órgão de Classe

- Atuar em atividades de extensão, associativismo, apoio, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
- Instalação de sistemas de irrigação e drenagem, localização de curvas de nível e outros métodos de conservação de solo;
- Acompanhamento de plantios, aração, gradeação, tratos culturais, colheita, uso de máquinas e implementos agrícolas;
- Manejo de rebanhos, acasalamento de animais e pequenas cirurgias: descorna, castração, cortes de dentes e debicagem;
- Elaborar projetos de valor não superior a 1500 MVR, para efeito de financiamento de investimento e custeio pelo sistema de crédito rural, no âmbito restrito de sua habilitação;
- Acompanhamento na construção de açudes, canais e tabuleiros para captação e condução para irrigação;
- Assistência técnica na aplicação de produtos agropecuários;
- Executar tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Técnico em Informática

- Operar equipamentos de processamento de dados, regulando seus mecanismos e acionando seus dispositivos de comando para o perfeito processamento dos programas elaborados;
- Verificar o correto processamento de um sistema em suas diversas fases, solucionando irregularidades ocorridas durante a operação;
- Guardar diariamente e semanalmente todos os arquivos de BACKUP;
- Prestar atendimento e suporte de primeiro nível em hardware e software básicos, sistemas operacionais e aplicativos departamentais e aos usuários de informática internos e externos no uso de aplicativos da Administração;
- Zelar pelos equipamentos;
- Desempenhar outras tarefas correlatas.
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--------------------------------

FUNÇÃO: TELEFONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Receber e realizar chamadas telefônicas internas, externas e interurbanas, fazer o controle de ligações, registrando em formulário próprio os dados do solicitante e unidade;
- Receber e realizar chamadas telefônicas internas, externas e interurbanas, transferindo-as para os ramais solicitados;
- Controlar as ligações interurbanas do órgão, registrando em formulário próprio a data, local, nome do solicitante entre outros, para fins de controle;
- Confeccionar e atualizar agenda de números telefônicos de interesse do órgão, classificando dados, para facilitar o trabalho de consulta;
- Receber, anotar e transmitir recados aos servidores;
- Proceder à limpeza do aparelho PABX, solicitando à chefia os reparos, quando necessário;
- Desempenhar outras atividades correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Administrativo para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: VIGIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Efetuar rondas periódicas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas, portões, jardins, pátios, cercas, muros, sistema de iluminação e outros locais para assegurar-se de que estão devidamente em ordem;
- Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de edifícios, estacionamentos, prédios escolares e outros bens públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências para evitar anormalidades como:
incêndios, furtos, roubos, entrada de pessoas estranhas entre outras;
- Controlar o fluxo de pessoas, identificarem orientar encaminhar para os lugares desejados;
- Fazer manutenções simples no local de trabalho;
- Comunicar a chefia imediata quaisquer irregularidades ocorridas durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas providências e;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido do Grupo Ocupacional - Obras para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

III - GRUPO OCUPACIONAL - OBRAS

ESPECIFICAÇÕES DE CARGOS

--------------------------------

FUNÇÃO: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência - Comprovada na atividade específica

- Executar serviços de mão-de-obra direta que envolvam atividades profissionais especializadas, de acordo com sua área de atuação tais como:
- Executar tarefas de construção, fabricação, montagem e desmontagem, recuperação, ajustagem em aparelhos e maquinaria, e utensílios de qualquer natureza;
- Executar serviços de instalação e reparos de circuitos elétricos em geral;
- Instalar e consertar tubulações e encanamentos em geral;
- A função é acrescida da denominação da atividade profissional desenvolvida;
- Executar tarefas correlatas.
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--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR DE AGRIMENSOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Auxiliar em tarefas de topografia, manejando níveis, balizas e outros instrumentos de medição, para determinação de altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de nível e outras características da superfície terrestre;
- Efetuar levantamento da rede de distribuição de água, esgoto, luz e outros;
- Colaborar no balizamento, efetuando a colocação de estacas e as medições de distâncias a trena;
- Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços;
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;
- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.  (Cargo tranferido para o Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR DE MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Exercer a nível auxiliar e sob supervisão, as funções inerentes:
- Ao exame de veículos motorizados, inspecionando-os para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos;
- A desmontagem, limpeza e montagem de motores, peças de transmissão, diferencial e outras partes, seguindo técnicas apropriadas;
- A substituição, reparação ou regulagem total ou parcial de sistemas mecânicos de veículos, utilizando ferramentas apropriadas para encaminhá-las e assegurar seu funcionamento;
- Executar tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Auxiliar na medição de áreas, terrenos e imóveis, executando tarefas auxiliares de balizamento;
- Conduzir porta-mira e outros aparelhos de engenharia;
- Executar trabalhos de abertura de picadas, desmatamento, limpeza de valas, lagos e outros;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Exercer atividades especializadas no conserto de pneumáticos;
- Orientar auxiliares na execução de tarefas do setor;
- Executar tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: CALCETEIRO
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Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

- Fazer o assentamento de pedras irregulares, visando à pavimentação de ruas, carregar e descarregar veículos em geral;
- Transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros;
- Proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral;
- Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais;
- Auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral;
- Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais;
- Executar a pavimentação de leitos de estradas, ruas e obras similares, espalhando uma camada de areia ou terra e recobrindo-a com paralelepípedos, blocos de concreto, ou outro material, para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o trânsito
de veículos e pedestres;
- Executar tarefas afins.

--------------------------------

FUNÇÃO: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar fôrmas metálicas;
- Confeccionar fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado;
- Escorar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos;
- Montar portas e esquadrias;
- Finalizar serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.

--------------------------------

FUNÇÃO: DESENHISTA

Escolaridade: Curso Técnico na área

Experiência: Conhecimento e domínio em Auto Cad e outros programas referente à área.

- Copiar desenhos, desenhar tabelas, diagramas, quadros estatísticos, formulários organograma, fluxogramas, gráficos, mapas, plantas e outros projetos relacionados à engenharia, arquitetura, urbanismo, edificação e topografia, utilizando
instrumentos específicos de desenho, baseando-se em rascunho ou orientação fornecida;
- Reduzir ou ampliar desenhos, guiando-se por croquis, esboços ou instruções seguindo a escala requerida;
- Efetuar desenho em perspectiva e sob vários ângulos, observando medidas, características e outras anotações técnicas;
- Desenhar e pintar cartazes informativos, dispondo adequadamente os letreiros e ilustrações, para conseguir os efeitos visuais de acordo com o objetivo fixado;
- Responsabilizar-se por arquivos de plantas e pela guarda e conservação do material de trabalho;
- Desempenhar outras atividades correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: ELETRICISTA

Escolaridade: Curso Técnico de Eletricista

- Executar consertos, reparos e substituição de material elétrico, em edificações e veículos, utilizando as ferramentas e materiais necessários;
- Realizar a inspeção da rede elétrica de instalações físicas da Prefeitura Municipal, utilizando instrumentos próprios para detectar causas de funcionamento inadequado;
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- Fazer reparos e consertos de chaves de luz, fios, disjuntores e outros componentes elétricos ou eletrônicos;
- Realizar a manutenção das instalações elétricas, substituindo ou reparando peças defeituosas;
- Promover testes de instalações elétricas, através de instrumentos e ferramentas próprias, para o perfeito funcionamento;
- Realizar a inspeção das instalações elétricas, de veículos leves e pesados, utilizando instrumentos e ferramentas próprias para detectar causam de funcionamento inadequado.
- Fazer reparos, consertos e substituição de lâmpadas, relés, distribuição elétrica e outros componentes;
- Promover testes da instalação elétrica dos veículos, através de instrumentos e ferramentas próprias, para o perfeito funcionamento;
- Fazer regulagem de faróis e outros instrumentos elétricos;
- Fazer a montagem e recuperação de controladores eletromecânicos para utilização em vias públicas.

--------------------------------

FUNÇÃO: LAVADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Realizar tarefas de lavagem e limpeza em geral em veículos, caminhões, máquinas, tratores e equipamentos rodoviários diversos;
- Utilizar-se de produtos químicos ou orgânicos, máquinas ou equipamentos para a adequada limpeza da frota municipal;
- Desmontar e montar partes de veículos e equipamentos para a correta limpeza e conservação;
- Efetuar pequenos reparos nos veículos e equipamentos;
- Efetuar manobras nos veículos, caminhões, máquinas, tratores e equipamentos rodoviários diversos, com objetivo de conduzi-los aos locais apropriados para a lavagem e/ou manutenção;
- Reabastecer os veículos e equipamentos com água, de acordo as especificações técnicas;
- Zelar dos equipamentos e utensílios de trabalho, realizando serviços de manutenção e reparos necessários;
- Colaborar nos serviços de lubrificação e manutenção em geral dos veículos;
- Desempenhar outras atividades correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Examinar veículos motorizados, inspecionando-os para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos;
- Efetuar desmontagem, limpeza e montagem de motores, peças de transmissão, diferencial e outras partes, seguindo técnicas apropriadas;
- Proceder à distribuição, ajuste ou retificação de peças do motor utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição de controle e outros equipamentos para assegurar seu bom funcionamento;
- Executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial dos sistemas mecânicos de veículos, utilizando ferramentas apropriadas para encaminhá-las e assegurar seu funcionamento;
- Testar o veículo ou equipamento para comprovar o resultado da tarefa realizada;
- Executar tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: MOTORISTA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Experiência: Carteira Nacional de Habilitação, categoria D
- Integrar-se a equipe e ao espírito do PSF, procurando auxiliar na busca das famílias, remoção de pacientes e transporte da equipe com segurança para as localidades previstas;
- Dirigir veículos de pequeno, médio e grande porte transportando pessoas e/ou materiais;
- Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando à manutenção do veículo;
- Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos;
- Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local destinado;
- Preencher diariamente formulários com dados relativos à: quilometragem, horário de chegada e de saída;
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- Executar tarefas correlatas;
- Auxiliar, quando necessário, após orientação, a verificação de carteiras de vacina ou outro documento de interesse em campanhas.  (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e possuir Carteira Nacional de Habilitação

- Operar máquinas e equipamentos pesados, realizando trabalhos de terraplanagem, aterros, nivelando o revestimento de ruas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos, taludes, remoção e compactação de
terra e outros;
- Relatar em caderneta de registros, os serviços executados para efeito de controle.
- Controlar o consumo de combustível, e lubrificantes, para a manutenção adequada das máquinas;
- Zelar pela conservação das máquinas, informando ao setor competente quando da detecção de falhas e solicitando sua manutenção;
- Executar pequenos reparos na máquina para assegurar seu bom funcionamento durante a execução das atividades;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional de Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: OPERÁRIO

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

- Realizar trabalhos braçais em geral, efetuando a carga e descarga de materiais diversos, para possibilitar a utilização ou remoção dos mesmos;
- Proceder à abertura de valas, serviços de capina em geral, varrer, escovar, lavar e remover lixo e detritos de áreas públicas e próprios municipais;
- Auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral, preparando argamassa e auxiliando no recebimento e contagem de materiais;
- Auxiliar no abastecimento de veículos;
- Proceder à abertura e fechamento de covas e carneiras para fins de inumação e exumação de cadáveres;
- Auxiliar em serviços simples de jardinagem, aplicando inseticidas e fungicidas;
- Auxiliar na conservação e reparação de vias públicas utilizando os instrumentos necessários;
- Proceder à captura e apreensão de animais de pequeno e grande porte que vaguearem pelas vias públicas;
- Proceder à remoção de animais mortos nas vias públicas;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: PRÁTICO EM TOPOGRAFIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Efetuar o reconhecimento básico da área programada analisando as características do terreno para elaborar traçados técnicos;
- Supervisionar e executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, referências de nível e outros;
- Realizar levantamentos topográficos na área demarcada, manejando instrumentos e aparelhos específicos para determinar distâncias, altitudes, ângulos, coordenadas, volumes, áreas e outras especificações técnicas;
- Registrar em cadernetas topográficas os dados obtidos nos levantamentos de campo, anotando os valores para a elaboração de cálculos de planilhas, escalas, mapas e outros;
- Efetuar locação de projetos de terraplanagem de hidráulica e de obras civis, marcando coordenadas e níveis necessários para execução;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido para Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

133/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2014/194/1947/lei-ordinaria-n-1947-2014-altera-dispositivos-da-lei-municipal-n-16662011-que-dispoe-sobre-a-estrutura-administrativa-do-municipio-de-dois-vizinhos-estado-do-parana-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2014/194/1947/lei-ordinaria-n-1947-2014-altera-dispositivos-da-lei-municipal-n-16662011-que-dispoe-sobre-a-estrutura-administrativa-do-municipio-de-dois-vizinhos-estado-do-parana-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2014/194/1947/lei-ordinaria-n-1947-2014-altera-dispositivos-da-lei-municipal-n-16662011-que-dispoe-sobre-a-estrutura-administrativa-do-municipio-de-dois-vizinhos-estado-do-parana-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2014/194/1947/lei-ordinaria-n-1947-2014-altera-dispositivos-da-lei-municipal-n-16662011-que-dispoe-sobre-a-estrutura-administrativa-do-municipio-de-dois-vizinhos-estado-do-parana-e-da-outras-providencias
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


FUNÇÃO: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Escolaridade: Curso Técnico em Agrimensura

- Organizar e supervisionar equipes de trabalho para levantamento e mapeamento;
- Identificar tipos, propriedades e funções de mapas;
- Aplicar a legislação e as normas técnicas vigentes;
- Elaborar mapas a partir de dados georreferenciados, utilizando métodos equipamentos adequados;
- Identificar os tipos, a estrutura de dados e as aplicações de sistema de informações geográficas;
- Executar ajustamento de redes e pontos;
- Atuar em projetos de geoposicionamento;
- Atuar na conservação e manutenção preventiva de equipamentos;
- Atuar em avaliações topográficas rurais e urbanas;
- Executar coleta de dados em campo, cálculos e desenhos de levantamentos topográficos em geral;
- Supervisionar trabalhos de terraplenagem, locando platôs, taludes, bermas e calculando volumes de cortes e aterros;
- Atuar na fiscalização da implantação de loteamento e na urbanização de glebas;
- Analisar, auxiliar, acompanhar e fiscalizar a implantação de construções públicas e particulares, visando o cumprimento de normas e procedimentos estabelecidos pelo Poder Executivo;
- Executar atividades correlatas. (Cargo transferido para Grupo Ocupacional - Administrativo pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: VIGIA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- Efetuar rondas periódicas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas, portões, jardins, pátios, cercas, muros, sistema de iluminação e outros locais para assegurar-se de que estão devidamente em ordem;
- Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de edifícios, estacionamentos, prédios escolares e outros bens públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências para evitar anormalidades como:
incêndios, furtos, roubos, entrada de pessoas estranhas entre outras;
- Controlar o fluxo de pessoas, identificarem orientar encaminhar para os lugares desejados;
- Fazer manutenções simples no local de trabalho;
- Comunicar a chefia imediata quaisquer irregularidades ocorridas durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas providências e;
- Executar tarefas correlatas. (Cargo transferido para o Grupo Ocupacional - Apoio pela Lei nº 1947/2014)

--------------------------------

FUNÇÃO: ZELADOR DE ESTRADAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

- O serviço de zeladoria de estradas está subordinado à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos e aos transportadores de alunos.
- Realizar trabalhos braçais em geral, nas estradas vicinais, executando pequenos reparos manuais ou com a utilização de ferramentas ou equipamentos;
- Proceder à abertura de valas para escoamento das águas pluviais, serviços de capina, roçada e remoção de entulhos nas estradas rurais;
- Realizar serviços de tapa-buraco com argila ou cascalho nas estradas vicinais;
- Efetuar a retirada de pedras salientes ou soltas no leito das estradas, que prejudiquem o fluxo de veículos;
- Auxiliar o serviço de cascalhamento das estradas realizados pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos;
- Efetuar o desentupimento e proceder a pequenos reparos em bueiros e pontes;
- Auxiliar em serviços simples de jardinagem, aplicando inseticidas e fungicidas;
- Desempenhar outras atividades correlatas.
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IV - GRUPO OCUPACIONAL - SAÚDE

ESPECIFICAÇÕES DE CARGOS

--------------------------------

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Escolaridade: Ensino Médio Completo (Redação dada pela Lei nº 2315/2019)

- O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, regional, estadual ou federal.
- Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
- Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
- Registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
- Estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
- Realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;
- Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida;
- O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de acompanhamento, orientação e combate às endemias, com execução de ações que visem a promoção da saúde e a proteção contra as epidemias,
eliminando os riscos de contaminação. (Redação dada acrescida Lei nº 2050/2015) 

Requisitos para o exercício da atividade:

- Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;
- Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.
- A área geográfica de atuação dos Agentes Comunitários de Saúde divide-se conforme quadro abaixo:

EQUIPE
DENOMINAÇÃO DA ÁREA

 
 ____________________________________________________________________________
|      EQUIPE      | DENOMINAÇÃO |  VAGAS |        ÁREA DE ABRANGÊNCIA       |
|                  |   DA ÁREA   |        |                                  |
|==================|=============|========|==================================|
|PSF - COLINA      |C-0          |      12|Jardim    da   Colina   /   Jardim|
|                  |             |        |Marcante/ Primavera               |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PSF - LURDES      |L-0          |      12|Bairros     Nossa    Senhora    de|
|                  |             |        |Lurdes/Nossa Senhora Aparecida    |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PSF - SANTA LUZIA |S-0          |      12|Bairros                      Santa|
|                  |             |        |Luzia/Concórdia/Esperança         |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PSF - LUZ         |Z-0          |      12|Bairros  da Luz/Torres e Margarida|
|                  |             |        |Galvan                            |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PSF    -   SAGRADA|F-0          |      12|Sagrada Família                   |
|FAMÍLIA           |             |        |                                  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PSF - SANTA LUCIA |R-1          |      01|Santa Lúcia                       |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |R-2          |      01|São Valentim                      |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
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|                  |R-3          |      01|Santo Antônio - Santa Maria       |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |R-4          |      01|Colônia Nova - Novo Horizonte     |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |R-5          |      01|Empossado - Lambari               |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |R-6          |      01|São Pedro do Sul                  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |R-7          |      01|Santa Bárbara - Quatro Irmãos     |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PSF  SÃO GRANCISCO|B-1          |      01|São Francisco do Bandeira         |
|DO   BANDEIRA   /e|             |        |                                  |
|SANTA TEREZINHA   |             |        |                                  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-2          |      01|Fazenda Mazurana                  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-3          |      01|Piracema - Castanha - Colônia Rica|
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-4          |      01|São Encaminha - Santa Cruz        |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-5          |      01|Santa Terezinha                   |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-6          |      01|Volta Grande - Ibiaça             |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-7          |      01|Canarinho - São Braz              |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-8          |      01|Carlos   Gomes   -   São   Luiz  -|
|                  |             |        |Jacutinga                         |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-9          |      01|São  Miguel  do Canoas - São Pedro|
|                  |             |        |Do Bandeira                       |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |B-10         |      01|São José do Canoas                |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |             |        |                                  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PSF - SUL         |S-0          |      12|Centro Sul / São Francisco Xavier |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PASF    -   CENTRO|             |      12|Centro Norte/São Judas            |
|NORTE/SÃO JUDAS   |             |        |                                  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PSF  SÃO FRANCISCO|             |      12|São Francisco de Assis/Vitória    |
|DE ASSIS/VITÓRIA  |             |        |                                  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|PLACS             |P-1          |      01|Conrado - Linha Alemães           |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |P-2          |      01|Flor da Serra - Criciúma          |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |P-3          |      01|Beneti - São Pedro dos Poloneses  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |P-4          |      01|Marília - Nossa Senhora do Amparo |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |P-5          |      01|Tártari - Nossa Senhora das Graças|
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |P-6          |      01|Boa Vista do Chopim               |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |P-7          |      01|Santo Izidoro - Verdes Campos     |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|                  |P-8          |      01|São Roque - Barra do Lageado      |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|De  acordo  com  a|             |      29|                                  |
|ampliação  do PACS|             |        |                                  |
|e/ou PSF em outras|             |        |                                  |
|regiões         do|             |        |                                  |
|município         |             |        |                                  |
|------------------|-------------|--------|----------------------------------|
|TOTAL             |             |     150|                                  |
|__________________|_____________|________|__________________________________|

136/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


--------------------------------

FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Escolaridade: Ensino Médio Completo (Redação dada pelo Lei nº 2315/2019)
Requisitos para o exercício da atividade:

Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada;

- O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor
de cada ente federado.

--------------------------------

FUNÇÃO: AGENTE DE SAÚDE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência - Prática na atividade.

- Executar atividades de saúde de nível secundário, sob supervisão de enfermeiro.
- Participar nas ações de vigilância epidemiológica, coletando e remetendo notificações, efetuando bloqueios, auxiliando na investigação e controle de doenças transmissíveis;
- Manter controle de faltosos nos programas, organizando cadastros e realizando visita domiciliar;
- Orientar a comunidade sobre atenção primária à saúde, efetuando palestras a grupos e orientação individualizada;
- Realizar ações de saúde em atividades externas às unidades tais como: Creches, unidades escolares, reuniões com a comunidade e atendimento de enfermagem domiciliar, em casos especiais, após a avaliação da equipe das unidades de
saúde;
- Realizar terapia de reidratação oral e orientar a continuidade do tratamento;
- Atuar na execução do programa de saúde, com a equipe multiprofissional;
- Desempenhar tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Preparar o paciente para consulta, exames e tratamentos;
- Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação;
- Executar tratamentos especialmente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem;
- Ministrar medicamentos via oral e parenteral;
- Realizar controle hídrico;
- Fazer curativos;
- Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema de calor ou frio;
- Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;
- Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;
- Realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico;
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- Colher material para exames laboratoriais;
- Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatório;
- Circular em sala de cirurgia e, se necessário instrumentar;
- Executar atividades de desinfecção e esterelização;
- Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive:
- Alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;
- Zelar por limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde;
- Participar de atividades de educação em saúde, inclusive:
- Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto a cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas;
- Auxiliar o Enfermeiro e Técnico de Enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde;
- Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;
- Participar dos procedimentos pós-morte.

--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB)

Escolaridade: Ensino Médio completo e inscrição no CRO

- Participar efetivamente dos levantamentos dos dados cadastrais da população-alvo.
- Efetuar orientação de higiene bucal, com ou sem revelação de placa bacteriana;
- Preencher fichas;
- Preparar o paciente, auxiliar no atendimento, instrumentar o dentista ou o TSB;
- Participar de programas preventivos através de reuniões com a comunidade;
- Coletar e transcrever dados estatísticos quando necessário;
- Orientar higienização oral e aplicação tópica de flúor;
- Fazer controle e manutenção do material permanente e controle de estoque do material de uso do programa.

--------------------------------

FUNÇÃO: ATENDENTE DE FARMÁCIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso de Atendente de Farmácia com no mínimo 60 horas

- Dispensar medicamentos e orientar sobre uso de medicamentos sob supervisão do farmacêutico;
- Manter os registros estabelecidos nas rotinas da farmácia;
- Organizar o armazenamento, distribuição, classificação, avaliação da qualidade dos medicamentos e substâncias correlatas;
- Fazer controle e manutenção de estoque.
- Receber, conferir notas de compras, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos.
- Organizar e manter o estoque de medicamentos, ordenando as prateleiras; manter em ordem e higiene os materiais e equipamentos sob sua responsabilidade no trabalho;
- Registrar entradas e saídas de medicamentos.
- Auxiliar no carregamento e descarregamento de medicamentos, materiais médico hospitalares e correlatos;
- Executar serviços de digitação em geral e elaboração de relatórios;
- Colher informações sobre as características e benefícios do produto;
- Participar das reuniões e encontros de formação quando solicitado pelo farmacêutico; - Conhecer as normas técnicas para dispensação de medicamentos nas unidades de saúde do município;
- Realizar atendimento humanizado;
- Desempenhar tarefas afins.
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)
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--------------------------------

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA

Escolaridade: Graduação em Odontologia e Registro no CRO
- Planejar e executar trabalhos na área de odontologia.
- Examinar os dentes e cavidades bucais, procedendo conforme a necessidade, a profilaxia, restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia odontológica preventiva, orientação de higiene bucal e educação odontosanitária;
- Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada;
- Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas individuais dos pacientes;
- Planejar, executar, supervisionar e avaliar os programas educativos de profilaxia dentária e serviços odontológicos, prevendo recursos;
- Executar serviços de radiologia dentária.

--------------------------------

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

Escolaridade: Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e inscrição no CRO

- Realizar cirurgia oral menor;
- Realizar exodontias complexas de retenções, inclusões ou impactações dentárias.
- Realizar biópsias;
- Efetuar tratamento de nevralgias faciais;
- Proceder frenectomia;
- Executar drenagem de abcessos;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIA

Escolaridade: Especialização em Endodontia e Inscrição no CRO

- Preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos peri-radiculares;
- Procedimentos conservadores da vitalidade pulpar;
- Procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares;
- Procedimentos cirúrgicos para-endodônticos;
- Tratamento dos traumatismos dentários.

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIA

Escolaridade: Especialização em Endodontia e Inscrição no CRO

- Preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos peri-radiculares;
- Procedimentos conservadores da vitalidade pulpar;
- Procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares;
- Procedimentos cirúrgicos para-endodônticos;
- Tratamento dos traumatismos dentários.
- Realizar a prevenção dente por meio de diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos peri-radiculares;
- Realizar procedimentos conservadores da vitalidade pulpar;
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- Realizar procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares;
- Efetuar tratamento endodôntico em dentes permanentes e dentes decíduos;
- Fazer retratamento endodôntico em dentes permanentes;
- Executar procedimentos cirúrgicos para-endodônticos;
- Realizar tratamento dos traumatismos dentários.
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM NECESSIDADES ESPECIAIS

Escolaridade: Especialização em Odontologia para Pacientes Especiais e inscrição no CRO

- Realizar tratamentos preventivos e curativos em pacientes com Deficiência mental, Distúrbios comportamentais (autismo), Transtornos psiquiátricos, Doenças sistêmicas crônicas (diabetes, cardiopatias, doenças hematológicas, insuficiência
renal crônica, doenças auto imunes, etc), Doenças infectocontagiosas (hepatites, HIV, tuberculose), Condições sistêmicas (irradiados,transplantados,oncológicos,gestantes,imunocomprometidos) e outros com necessidades especiais;
- Realizar procedimentos básicos de Clínica Geral em pacientes com Deficiência mental, Distúrbios comportamentais (autismo), Transtornos psiquiátricos, Doenças sistêmicas crônicas (diabetes, cardiopatias, doenças hematológicas,
insuficiência renal crônica, doenças auto imunes, etc), Doenças infectocontagiosas (hepatites, HIV, tuberculose), Condições sistêmicas (irradiados,transplantados,oncológicos,gestantes,imunocomprometidos) e outros com necessidades
especiais.;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015) 

--------------------------------

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIODONTIA

Escolaridade: Especialização em Periodontia e Inscrição no CRO

- Estudar, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal;
- Avaliação diagnostica e planejamento do tratamento;
- Controle de causas das doenças gengivais e periodontais;
- Controle de seqüelas e danos das doenças gengivais e periodontais;
- Procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais;
- Outros procedimentos necessários à manutenção ou à complementação do tratamento das doenças gengivais e periodontais;
- Colocação de implantes e enxertos ósseos.

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIODONTIA

Escolaridade: Especialização em Periodontia e Inscrição no CRO

- Estudar, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal;
- Avaliação diagnostica e planejamento do tratamento;
- Controle de causas das doenças gengivais e periodontais;
- Controle de sequelas e danos das doenças gengivais e periodontais;
- Procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais;
- Outros procedimentos necessários à manutenção ou à complementação do tratamento das doenças gengivais e periodontais;
- Colocação de implantes e enxertos ósseos.
- Realizar diagnóstico e tratamento de lesões bucais por meio de exames clínicos e complementares;
- Proceder biópsia;
- Executar terapêutica cirúrgica e medicamentosa;
- Fazer raspagem corono- radicular;
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- Realizar gengivectomia;
- Realizar gengivoplastia;
- Proceder aumento de coroa clínica;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: COORDENADOR DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SAÚDE

Escolaridade: Graduação em Administração e Especialização na área de Saúde Pública

- Coordenar as ações de auditoria técnica e administrativa das contas ambulatoriais e hospitalares;
- Acompanhar e avaliar a produção dos serviços de saúde realizados no Município;
- Receber faturas ambulatoriais e hospitalares dos serviços realizados no Município de Dois Vizinhos de acordo com calendário previamente fixado;
- Emitir Autorização de Internação Hospitalar - AIH aos hospitais mediante laudos previamente autorizados pelo Auditor em Saúde;
- Manter controle de origem dos pacientes internados no município e acompanhar a compensação da AIH a 8ª Regional de Saúde;
- Manter contato com prestadores visando à correção de problemas administrativos e financeiros, junto às contas apresentadas;
- Receber diariamente informações sobre a disponibilidade de leitos dos hospitais do Município;
- Intermediar e, quando possível autorizar a internação de paciente nos hospitais do Município;
- Emitir relatório sobre atividades desenvolvidas pelo sistema municipal de auditoria;
- Cumprir e fazer cumprir as legislações em vigor da União, Estado e Município;
- Executar outras atividades por determinação do Secretário Municipal de Saúde, observar e cumprir todas as normas e regulamentos, inerentes ao serviço de auditoria, emanados pelo Ministério da Saúde, e em especial pelo Sistema Único
de Saúde (SUS).

--------------------------------

FUNÇÃO: COORDENADOR DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Estabelecer em conjunto com o Departamento de Saúde, rotinas dos serviços de diagnóstico e terapêuticos, e fluxogramas de atendimento dos usuários na rede de serviços do Município e fora dele;
- Coordenar e supervisionar as atividades de atendimento ao público e as informações gerais sobre os serviços na Secretaria e nas demais unidades de saúde;
- Coordenar e supervisionar os serviços de fluxo de correspondências, materiais e documentos relativos à Secretaria, servidores, pacientes e usuários;
- Autorizar mediante solicitação profissional procedimentos fora da rotina em serviços especializados do Município ou fora dele;
- Providenciar equipamentos, recursos e serviços da estrutura da Administração Pública ou fora dela para a realização de tarefas eventuais ou para resolver excepcionalmente problemas ocorridos no âmbito da secretaria;
- Coordenar e supervisionar as atividades de agendamento do sistema de referência-contrareferência, para consultas especializadas;
- Coordenar e supervisionar o agendamento dos tratamentos e internamentos fora do Município;
- Coordenar e supervisionar os serviços referentes à telefonia e a prestação de informações gerais sobre a estrutura e serviços da secretaria;
- Coordenar e supervisionar os serviços de transporte e a frota de veículos da Secretaria; repassar decisões tomadas sobre metas, rotinas ou inovações de condutas ou programas especiais a serem efetuados;
- Coordenar a programação e o planejamento do setor e a execução de relatórios periódicos sobre as atividades realizadas;
- Manter controle rígido, observando sempre a racionalidade de todos os equipamentos afetos ao setor (computadores, veículos e outros);
- Garantir o bom fluxo de pacientes nos encaminhamentos para consultas, exames especializados, internamentos ou outras atividades relativas ao setor;
- Cumprir e fazer cumprir os horários de atendimento aos usuários do serviço, estabelecendo, também as escalas de trabalho e plantões;
- Participar na previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos da Coordenadoria observando o melhor uso e solicitando reparo ou substituição quando necessário;
- Participar de reuniões, encontros, palestras que envolvam assuntos de interesse da Secretaria;
- Coordenar os serviços de apoio e logística quando das campanhas de imunização, controles de endemias e epidemias, eventos especiais, colocando em condições de uso veículos, equipamentos, disponibilizando e orientando o pessoal;
- Participar e promover atividades periódicas de atualização, reciclagem e treinamento do pessoal em questões de segurança, legislação, envolvendo os motoristas e os outros servidores;
- Coordenar e supervisionar os sistemas de segurança e vigilância do patrimônio da Secretaria;
- Colaborar com outros setores da Administração Pública bem como com entidades e instituições públicas e privadas no município;
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- Manter rígido e atualizado sistema de controle de dados e informações sobre os agendamentos e o uso dos veículos em relação à manutenção, combustível e troca de peças;
- Manter bom relacionamento e intercâmbio com outras instâncias que tratam dos sistemas de diagnóstico e tratamentos fora do domicílio.

--------------------------------

FUNÇÃO: COORDENADOR DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO, ENCAMINHAMENTO E TRANSPORTE DE SAÚDE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Coordenar os agendamentos de pacientes, encaminhando-os para tratamento em outros centros; preparar a escala de viagem;
- Organizar os veículos para o transporte dos doentes encaminhados;
- Manter bom relacionamento com os órgãos e outros para possibilitar o agendamento de todos os pacientes encaminhados;
- Coordenar o transporte dos pacientes;
- Zelar pela boa qualidade dos veículos e outras tarefas correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Escolaridade: Graduação em Enfermagem e Registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN

- Direção e chefia de serviços e da unidade de enfermagem, organização, direção, planejamento, coordenação, execução e avaliação de atividades técnicas e auxiliares dos serviços de assistência de enfermagem;
- Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- Participar no planejamento, execução e avaliação do Programa de Saúde, bem como, dos Planos Assistenciais de Saúde;
- Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde em rotina aprovada pela instituição de saúde;
- Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distoxia, bem como, assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puêrpera e ao recém-nascido;
- Participação em programas e atividades que visem à melhoria de saúde da pessoa humana, da família e da população em geral, através de treinamento.

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Escolaridade: Graduação em Enfermagem e Registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN

- Direção e chefia de serviços e da unidade de enfermagem, organização, direção, planejamento, coordenação, execução e avaliação de atividades técnicas e auxiliares dos serviços de assistência de enfermagem;
- Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- Participar no planejamento, execução e avaliação do Programa de Saúde, bem como, dos Planos Assistenciais de Saúde;
- Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde em rotina aprovada pela instituição de saúde;
- Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distoxia, bem como, assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puêrpera e ao recém-nascido;
- Participação em programas e atividades que visem à melhoria de saúde da pessoa humana, da família e da população em geral, através de treinamento;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Curso Superior Completo e Registro no Conselho Regional de Farmácia - CRF

- Exercer a Direção Técnica da Farmácia da Secretaria de Saúde, respondendo aos órgãos de fiscalização, Conselho Regional de Farmácia e Vigilância Sanitária;
- Elaborar o planejamento da política de Assistência Farmacêutica dentro das diretrizes da Secretaria de Saúde;
- Participar da Comissão de Farmacoterapêutica;
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- Participar da elaboração de Normas e Rotinas da Assistência Farmacêutica;
- Participar e promover cursos de treinamento e capacitação dos servidores com respeito à Assistência Farmacêutica;
- Promover encontros, seminários onde se discuta a Assistência Farmacêutica;
- Promover palestras a Comunidade abordando o uso Racional dos Medicamentos ou outros assuntos relacionados;
- Elaborar matérias sobre medicamentos e divulgar pelos meios de comunicação;
- Elaborar programa de aquisição de medicamentos;
- Providenciar condições de armazenamento adequadas que garantam a inviolabilidade e as características físico-químicas de medicamentos e insumos;
- Organizar depósito e área de dispensação conforme as boas práticas de armazenagem;
- Otimizar o manejo do estoque evitando excessos ou perdas por vencimento, deterioração ou quebra;
- Participar da Comissão de Licitação, quando solicitado, para emitir parecer técnico;
- Fazer a dispensação dos medicamentos, segundo as Normas e Rotinas estabelecidas;
- Orientar quanto ao uso racional e seguro do medicamento;
- Orientar ao paciente na adaptação dos seus hábitos aos horários da medicação;
- Orientar o aviamento das receitas de medicamentos controlados dentro da legislação sanitária vigente;
- Preencher os livros de Medicamentos Controlados, elaborar os balancetes e encaminhá-los à Vigilância Sanitária;
- Manter sob seu controle e guarda documentos recebidos, laudos técnicos, informativos, matérias, cadastros, relacionados a medicamentos no âmbito da Secretaria de Saúde;
- Realizar entrevistas visando o cadastramento de usuários de medicamentos de uso contínuo ou sujeito a controle especial;
- Analisar laudos de Controle de Qualidade;
- Solicitar análise técnica laboratorial em casos que a eficiência ou eficácia ou as condições físico-químicas ou a apresentação do medicamento for duvidosa;
- Providenciar, no caso de interdição de um lote de medicamento, o armazenamento em local que não permita sua distribuição até sua liberação pelo laudo técnico;
- Orientar aos prescritores nas possíveis substituições de medicamentos;
- Manter-se atualizado e atualizar a literatura da farmácia da Secretaria de Saúde;
- Manter-se atualizado na legislação farmacêutica e sanitária;
- Prestar contas das ações desenvolvidas anualmente ou sempre que se fizer necessário;
- Disponibilizar-se a participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, quando necessário, para elucidar ou debater assuntos relacionados à Assistência Farmacêutica;
- Manter contato ou intercâmbio com os Centros de Informações de Medicamentos ou Toxicológicos para elucidar dúvidas ou comunicar fatos ocorridos relacionados ao uso de medicamentos;
- Contribuir para elaboração das políticas de saúde e plano municipal de saúde;
- Assessorar o Secretário nas questões relacionadas à Assistência Farmacêutica;
- Observar e promover a ética profissional;
- Propor ou discutir itens referentes a estas atribuições;
- Observar, zelar e cumprir estas atribuições, outras que regem a profissão farmacêutica, as normas e rotinas gerais da Secretaria de Saúde, as legislações sanitárias, normas e legislações da Prefeitura, o bom senso e contribuir para a
melhoria das condições de saúde da população.

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Curso Superior Completo e Registro no Conselho Regional de Farmácia - CRF

- Exercer a Direção Técnica da Farmácia da Secretaria de Saúde, respondendo aos órgãos de fiscalização, Conselho Regional de Farmácia e Vigilância Sanitária;
- Elaborar o planejamento da política de Assistência Farmacêutica dentro das diretrizes da Secretaria de Saúde;
- Participar da Comissão de Farmacoterapêutica;
- Participar da elaboração de Normas e Rotinas da Assistência Farmacêutica;
- Participar e promover cursos de treinamento e capacitação dos servidores com respeito à Assistência Farmacêutica;
- Promover encontros, seminários onde se discuta a Assistência Farmacêutica;
- Promover palestras a Comunidade abordando o uso Racional dos Medicamentos ou outros assuntos relacionados;
- Elaborar matérias sobre medicamentos e divulgar pelos meios de comunicação;
- Elaborar programa de aquisição de medicamentos;
- Providenciar condições de armazenamento adequadas que garantam a inviolabilidade e as características físico-químicas de medicamentos e insumos;
- Organizar depósito e área de dispensação conforme as boas práticas de armazenagem;
- Otimizar o manejo do estoque evitando excessos ou perdas por vencimento, deterioração ou quebra;
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- Participar da Comissão de Licitação, quando solicitado, para emitir parecer técnico;
- Fazer a dispensação dos medicamentos, segundo as Normas e Rotinas estabelecidas;
- Orientar quanto ao uso racional e seguro do medicamento;
- Orientar ao paciente na adaptação dos seus hábitos aos horários da medicação;
- Orientar o aviamento das receitas de medicamentos controlados dentro da legislação sanitária vigente;
- Preencher os livros de Medicamentos Controlados, elaborar os balancetes e encaminhá-los à Vigilância Sanitária;
- Manter sob seu controle e guarda documentos recebidos, laudos técnicos, informativos, matérias, cadastros, relacionados a medicamentos no âmbito da Secretaria de Saúde;
- Realizar entrevistas visando o cadastramento de usuários de medicamentos de uso contínuo ou sujeito a controle especial;
- Analisar laudos de Controle de Qualidade;
- Solicitar análise técnica laboratorial em casos que a eficiência ou eficácia ou as condições físico-químicas ou a apresentação do medicamento for duvidosa;
- Providenciar, no caso de interdição de um lote de medicamento, o armazenamento em local que não permita sua distribuição até sua liberação pelo laudo técnico;
- Orientar aos prescritores nas possíveis substituições de medicamentos;
- Manter-se atualizado e atualizar a literatura da farmácia da Secretaria de Saúde;
- Manter-se atualizado na legislação farmacêutica e sanitária;
- Prestar contas das ações desenvolvidas anualmente ou sempre que se fizer necessário;
- Disponibilizar-se a participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, quando necessário, para elucidar ou debater assuntos relacionados à Assistência Farmacêutica;
- Manter contato ou intercâmbio com os Centros de Informações de Medicamentos ou Toxicológicos para elucidar dúvidas ou comunicar fatos ocorridos relacionados ao uso de medicamentos;
- Contribuir para elaboração das políticas de saúde e plano municipal de saúde;
- Assessorar o Secretário nas questões relacionadas à Assistência Farmacêutica;
- Observar e promover a ética profissional;
- Propor ou discutir itens referentes a estas atribuições;
- Observar, zelar e cumprir estas atribuições, outras que regem a profissão farmacêutica, as normas e rotinas gerais da Secretaria de Saúde, as legislações sanitárias, normas e legislações da Prefeitura, o bom senso e contribuir para a
melhoria das condições de saúde da população;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA

Escolaridade: Graduação em Fisioterapia e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO

- Fisioterapia ativa e passiva em casos de pós-operatório e reabilitação;
- Fisioterapia para crianças com atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor;
- Orientação às familiares de pessoas idosas ou comatosas para tapotagem, mudança de decúbito, massagem para prevenção de trombose venosa profunda;
- Fisioterapia ativa e passiva para membros fraturados com atrofia pós uso de aparelho gessado;
- Preparo de membro amputado para uso de prótese;
- Fisioterapia respiratória para portadores de doenças pulmonares obstrutivas crônicas.

FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA

Escolaridade: Graduação em Fisioterapia e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO

- Fisioterapia ativa e passiva em casos de pós-operatório e reabilitação;
- Fisioterapia para crianças com atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor;
- Orientação às familiares de pessoas idosas ou comatosas para tapotagem, mudança de decúbito, massagem para prevenção de trombose venosa profunda;
- Fisioterapia ativa e passiva para membros fraturados com atrofia pós uso de aparelho gessado;
- Preparo de membro amputado para uso de prótese;
- Fisioterapia respiratória para portadores de doenças pulmonares obstrutivas crônicas;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)
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--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO

Escolaridade: Graduação em medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Realizar consultas e atendimentos médicos;
- Tratar pacientes;
- Implementar ações para promoção da saúde;
- Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias,;
- Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO AUDITOR DE SAÚDE

Escolaridade: Graduação em Medicina, com especialização na área de Auditoria e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Desenvolver auditoria nas próprias unidades de Saúde do Município, onde as ações e os serviços são prestados, mediante a observação direta dos controles internos, fatos, documentos e situações;
- Aferir a qualidade dos serviços prestados e contribuir para a melhor recuperação do paciente, verificando a conformidade da aplicação dos recursos;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO CARDIOLOGISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com especialização em Cardiologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Prestar atendimento médico a portadores de doenças cardiovasculares;
- Realizar avaliações solicitadas pelos outros serviços;
- Interpretar exames e atos que digam respeito às especialidades que tenham íntima correlação com a cardiologia;
- Realizar estudos e investigações no campo cardiológico;
- Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas;
- Prescrever tratamento médico;
- Participar de juntas médicas;
- Participar de programas voltados para a saúde pública;
- Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
- Manter prontuário médico organizado e atualizado;
- Coordenar, supervisionar e executar demais atividades qualificadas na área de cardiologia;
- Executar o trabalho dentro das normas de higiene sanitária e segurança do trabalho;
- Efetuar atendimentos de emergência cardiológica;
- Exercer outras atividades afins mediante determinação superior;
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- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Cirurgia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados;
- Atuar como médico em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao
acidentado do trabalho;
- Emitir atestado de óbito;
- Realizar procedimentos cirúrgicos simples e eletivos de acordo com a complexidade adequada;
- Realizar procedimentos cirúrgicos de primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários;
- Articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes;
- Estar disponível como apoio matricial de capacitação;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL MÉDICO GENERALISTA (Denominação alterada pela Lei nº 1988/2015)

Escolaridade: Graduação em Medicina e Registro no CRM

- Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas.
- Elaborar e coordenar a implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de saúde;
- Opinar tecnicamente nos processos de padronização, aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde;
- Prestar atendimento médico-preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando-o para hospitalização se necessário;
- Prestar serviços ambulatoriais no atendimento do Pronto Socorro Municipal.
- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO DERMATOLOGISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Dermatologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Examinar o paciente realizando inspeção, testes específicos e comparando a parte afetada com a pele de regiões sadias, se houver, para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico;
- Realiza biópsias da pele e anexos, retirando fragmentos dos tecidos, para exame histopatológico;
- Acompanhar a evolução da moléstia e a reação orgânica ao tratamento, para promover a recuperação da saúde do paciente;
- Indicar e encaminhar o paciente para tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando orientações, para possibilitar o restabelecimento da saúde;
- Comunicar ao serviço epidemiológico dos organismos oficiais da saúde os casos de hanseníase e outras dermatoses de interesse de saúde pública, encaminhando ao mesmo os pacientes ou preenchendo fichas especiais, para possibilitar o
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controle destas doenças;
- Fazer diagnósticos e tratamento das moléstias e anormalidades relativas à especialidade, bem como de doenças e acidentes;
- Preencher fichas médicas dos pacientes;
- Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista;
- Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
- Efetuar procedimentos ambulatoriais;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Endocrinologia e Registro no CRM.

- Examinar o paciente realizando inspeção, testes específicos relacionados a endocrinologia para estabelecer o diagnóstico e o plano terapêutico;
- Acompanhar a evolução da moléstia e a reação orgânica ao tratamento, para promover a recuperação da saúde do paciente;
- Indicar e encaminhar o paciente para tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando orientações, para possibilitar o restabelecimento da saúde;
- Efetuar atendimento a grupos organizados de diabéticos e outras doenças correlacionadas, quando designado pelo gestor;
- Organizar programas de saúde pública relacionados ao hiperdia e doenças correlatas;
- Fazer diagnósticos e tratamento das moléstias e anormalidades relativas à especialidade;
- Preencher fichas médicas dos pacientes;
- Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista;
- Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
- Efetuar procedimentos ambulatoriais, de acordo com a complexidade;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO DO TRABALHO

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Medicina do Trabalho e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente;
- Praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do SUS;
- Desenvolver ações de saúde coletiva;
- Participar de processos educativos e de vigilância em saúde;
- Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva;
- Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no Âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

FUNÇÃO: MÉDICO DO TRABALHO

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Medicina do Trabalho e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM
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- Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente;
- Praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do SUS;
- Desenvolver ações de saúde coletiva;
- Participar de processos educativos e de vigilância em saúde;
- Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva;
- Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no Âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com especialização em Gastroenterologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Realizar consultas e atendimentos;
- Fazer exames médicos;
- Emitir diagnósticos;
- Prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para afecções do aparelho digestivo, empregando técnicas de sua especialidade para promover e recuperar a saúde e o bem estar de seus pacientes;
- Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde individual e coletiva;
- Realizar procedimentos cirúrgicos em local designado pelo gestor relacionados a especialidade;
- Elaborar documentos e difunde conhecimentos de sua especialidade médica;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO GINECOLOGISTA MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA (Denominação alterada pela Lei nº 1988/2015)

Escolaridade: Graduação em Medicina, com especialização em Ginecologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Prestar atendimento integral a pacientes ambulatorial na área de ginecologia e obstetrícia;
- Realizar avaliações solicitadas pelos outros serviços;
- Solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira;
- Controlar a pressão arterial e o peso da gestante;
- Dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade;
- Preencher fichas médicas das clientes;
- Auxiliar quando necessário, a maternidade e ao bem-estar fetal;
- Atender ao parto e puerpério;
- Dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante;
- Prestar atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista;
- Prescrever tratamento adequado;
- Participar de juntas médicas e solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos que requeiram esta providência;
- Participar dos conselhos de mobilização para a diminuição da mortalidade materna infantil;
- Realizar procedimentos específicos tais como: colonoscopia, cauterização de colo uterino, biopsias, colocação de DIU ou implante contraceptivo;
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- Coordenar, supervisionar e executar demais atividades qualificadas na área de ginecologia e obstetrícia;
- Executar o trabalho dentro das normas de higiene sanitária e segurança do trabalho;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO NEUROLOGISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com especialização em Neurologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nervoso central e periférico;
- Fazer diagnóstico e tratamento das afecções que acompanham os acessos mentais;
- Acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir;
- Preencher fichas médicas dos pacientes;
- Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista;
- Participar de juntas médicas;
- Participar de programas voltados para a saúde pública;
- Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
- Solicitar o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram esta providência;
- Realizar procedimentos neurológicos de emergência em local designando pelo gestor, de acordo com a sua complexidade;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Oftalmologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Prestar atividades de assistência integral ao cidadão;
- Efetuar exames médicos e diagnósticos;
- Prescrever medicamentos;
- Aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem estar ao paciente;
- Executar atividades relativas a programas federais e/ou estaduais, relativos a erradicação da deficiência visual em todas as faixas etárias da população em geral;
- Executar atividades relativas ao diagnóstico e tratamento de todas as doenças do sistema visual;
- Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência em local designado pelo gestor de acordo com a complexidade;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO ORTOPEDISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Ortopedia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM
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- Realizar diagnósticos e tratar afecções agudas, crônicas ou traumáticas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos;
- Orientar o tratamento das alterações em ossos, músculos e articulações seja elas congênitas (desde o nascimento), desenvolvidas durante a vida do paciente, ou por causa de problemas de postura em conseqüência da idade, acidentes ou
doenças;
- Realizar procedimentos ambulatoriais inerentes a sua especialidade (aparelho gessado, tratamento conservador fraturas, entorses e luxações, etc.);
- Avaliar as condições físico-funcionais do paciente;
- Preencher e manter prontuário médico organizado e atualizado dos pacientes atendidos;
- Garantir referência;
- Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência em local designado pelo gestor de acordo com a complexidade;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Otorrinolaringologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, sintomas e tratamento de doenças do aparelho auditivo;
- Exercer as atividades inerentes ao cargo de médico tais como examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico;
- Requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista, se necessário;
- Analisar e interpretar os resultados de exames de raios X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
- Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente;
- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada;
- Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência em local designado pelo gestor de acordo com a complexidade;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO PEDIATRA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Pediatria e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Atender crianças que necessitam de serviços médicos, para fins de exames clínicos, educação e adaptação;
- Examinar pacientes em observação; avaliar as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico;
- Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes;
- Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais;
- Prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato, qualquer irregularidade;
- Participar de projetos de treinamento e programas educativos;
- Manter atualizados os registros das ações de sua competência;
- Participar de comissões e conselhos de mobilização para a diminuição da mortalidade materna infantil;
- Acompanhar quando designado pelo gestor o parto e atender a criança verificando seus sinais vitais e características relativas puerpério;
- Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência em local designado pelo gestor de acordo com a complexidade;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.
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--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO PSIQUIATRA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Psiquiatria e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Disponibilizar em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da região;
- Responsabilizar pela técnica do atendimento psiquiátrico e terapêutico, preferencialmente em grupo, da clientela;
- Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da constituição do sujeito, com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento da clínica ampliada;
- Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe na unidade;
- Participar de atividades junto à Secretaria Municipal de Saúde quando solicitado;
- Representar a unidade em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo gerente, no horário de trabalho;
- Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as políticas públicas de saúde da Secretaria Municipal da Saúde;
- Organizar programas e ações relativas a centros de atenção psicossocial contribuindo para a diminuição dos problemas psiquiátricos;
- Preencher os impressos da unidade como, por exemplo, prontuário, laudo, etc;
- Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO UROLOGISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina, com Especialização em Urologia e Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Executar atividades relativas ao tratamento e prevenção das doenças do aparelho urinário e de doenças do aparelho genital masculino e feminino e as ações e atividades a serem desenvolvidas de acordo com as prioridades locais;
- Realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica) nas patologias de bexiga, próstata, cálculo renal, sistema urogenital, tumores do trato geniturinário;
- Exercer as atividades inerentes ao cargo de médico, especializado em urologia, de acordo com as normas do Ministério da Educação e da Comissão Nacional de Residência Médica;
- Coordenar programas e serviços em saúde;
- Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
- Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência em local designado pelo gestor de acordo com a complexidade;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização.

--------------------------------

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Escolaridade: Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN

- Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão do enfermeiro;
- Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar;
- Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos;
- Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação;
- Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem;
- Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;
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- Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem;
- Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro;
- Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;
- Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura;
- Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
- Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;
- Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário;
- Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente;
- Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;
- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas;
- Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição;
- Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados;
- Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio;
- Auxiliar na preparação do corpo após o óbito;
- Participar de programa de treinamento, quando convocado;
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Escolaridade: Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN

- Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão do enfermeiro;
- Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar;
- Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos;
- Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação;
- Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem;
- Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;
- Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem;
- Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro;
- Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;
- Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura;
- Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
- Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;
- Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário;
- Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente;
- Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;
- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas;
- Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição;
- Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados;
- Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio;
- Auxiliar na preparação do corpo após o óbito;
- Participar de programa de treinamento, quando convocado;
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------
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FUNÇÃO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (TSB)

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO

- Colaborar no cadastramento das famílias e estudos epidemiológicos;
- Coletar e transcrever dados estatísticos quando necessário;
- Auxiliar no treinamento e supervisão dos ASB;
- Promover reuniões de educação para a saúde;
- Demonstrar e orientar técnicas de escovação em escolas, no ambiente familiar ou em reuniões na comunidade;
- Na falta do ASB, absorver o trabalho por ele desenvolvido.

FUNÇÃO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (TSB)

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO

- Colaborar no cadastramento das famílias e estudos epidemiológicos;
- Coletar e transcrever dados estatísticos quando necessário;
- Auxiliar no treinamento e supervisão dos ASB;
- Promover reuniões de educação para a saúde;
- Demonstrar e orientar técnicas de escovação em escolas, no ambiente familiar ou em reuniões na comunidade;
- Na falta do ASB, absorver o trabalho por ele desenvolvido;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Escolaridade: Graduação Terapia Ocupacional e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO

- Desenvolver atividades que ajudem o usuário do Centro de Apoio Psico-Social - CAPS a obter, organizar e utilizar informações objetivas a respeito de si e do mundo do trabalho;
- Contribuir para que o individuo tenha condições de dominar uma metodologia que o instrumente na tomada de decisões profissionais;
- Trabalhar para o desenvolvimento da afetividade e cognição como características interligadas ao individuo;
- Despertar no usuário a arte e a ciência de dirigir a participação do homem com tarefas selecionadas, a fim de restaurar, reforçar e engrandecer sua atuação e aprendizagem;
- Orientar paciente, familiar e comunidade quanto à prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde;
- Participar de estudos e pesquisas na área de saúde;
- Participar de equipes interdisciplinares na elaboração e execução de políticas de saúde;
- Executar atribuições correlatas

FUNÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Escolaridade: Graduação Terapia Ocupacional e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO

- Desenvolver atividades que ajudem o usuário do Centro de Apoio Psico-Social - CAPS a obter, organizar e utilizar informações objetivas a respeito de si e do mundo do trabalho;
- Contribuir para que o individuo tenha condições de dominar uma metodologia que o instrumente na tomada de decisões profissionais;
- Trabalhar para o desenvolvimento da afetividade e cognição como características interligadas ao individuo;
- Despertar no usuário a arte e a ciência de dirigir a participação do homem com tarefas selecionadas, a fim de restaurar, reforçar e engrandecer sua atuação e aprendizagem;
- Orientar paciente, familiar e comunidade quanto à prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde;
- Participar de estudos e pesquisas na área de saúde;
- Participar de equipes interdisciplinares na elaboração e execução de políticas de saúde;
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- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata;
- Executar atribuições correlatas. (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

ESPECIFICAÇÕES DE CARGOS

--------------------------------

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

Escolaridade: Graduação na área de Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social - CRSS

- Planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais, visando à implantação, manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário;
- Atuar no trabalho de mobilização e organização, bem como de treinamento de associações de moradores, grupos de mães, grêmios esportivos e comissões representativas das comunidades onde atua;
- Efetuar trabalho conjunto com pais e servidores no que se refere ao funcionamento das creches, discutindo também situações mais abrangentes, como: saúde, educação, trabalho, desemprego e habitação, fortalecendo a participação da
comunidade;
- Desenvolver programas de educação popular, grupos que compõem a organização da comunidade tais como: de mães, de visitantes, de idosos, de pais, de crianças, de creches, de hipertensos, de teatro, de música, de danças, de artes, de
cultura, de lazer e outros;
- Identificar problemas econômico-sociais da pessoa humana, através de observações, entrevistas e pesquisas, visando fornecer subsídio a outros técnicos.

--------------------------------

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB)

Escolaridade: Ensino Médio completo e inscrição no CRO

- Participar efetivamente dos levantamentos dos dados cadastrais da população-alvo;
- Efetuar orientação de higiene bucal, com ou sem revelação de placa bacteriana;
- Preencher fichas;
- Preparar o paciente, auxiliar no atendimento, instrumentar o dentista ou o TSB;
- Participar de programas preventivos através de reuniões com a comunidade;
- Coletar e transcrever dados estatísticos quando necessário;
- Orientar higienização oral e aplicação tópica de flúor;
- Fazer controle e manutenção do material permanente e controle de estoque do material de uso do programa;
- Participar das reuniões da coordenação do PSF.

FUNÇÃO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB)

Escolaridade: Ensino Médio completo e inscrição no CRO

- Participar efetivamente dos levantamentos dos dados cadastrais da população-alvo.
- Efetuar orientação de higiene bucal, com ou sem revelação de placa bacteriana;
- Preencher fichas;
- Preparar o paciente, auxiliar no atendimento, instrumentar o dentista ou o TSB;
- Participar de programas preventivos através de reuniões com a comunidade;
- Coletar e transcrever dados estatísticos quando necessário;
- Orientar higienização oral e aplicação tópica de flúor;
- Fazer controle e manutenção do material permanente e controle de estoque do material de uso do programa.
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- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação acrescida pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA

Escolaridade: Graduação em Odontologia e Registro no Conselho Regional de Medicina-CRO.

- Planejar e executar trabalhos na área de odontologia;
- Examinar os dentes e cavidades bucais, procedendo conforme a necessidade, a profilaxia, restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia odontológica preventiva, orientação de higiene bucal e educação odonto sanitária;
- Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada;
- Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas individuais dos pacientes;
- Planejar, executar, supervisionar e avaliar os programas educativos de profilaxia dentária e serviços odontológicos, prevendo recursos;
- Executar serviços de radiologia dentária.

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA

Escolaridade: Graduação em Odontologia e Registro no CRO

- Planejar e executar trabalhos na área de odontologia.
- Examinar os dentes e cavidades bucais, procedendo conforme a necessidade, a profilaxia, restauração, extração, curativos, tratamentos radiculares, cirurgia odontológica preventiva, orientação de higiene bucal e educação odontosanitária;
- Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada;
- Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas individuais dos pacientes;
- Planejar, executar, supervisionar e avaliar os programas educativos de profilaxia dentária e serviços odontológicos, prevendo recursos;
- Executar serviços de radiologia dentária;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Escolaridade: Graduação em Enfermagem e Registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN

- Prever e prover medicamentos, material de consumo e permanente no uso do projeto;
- Atender, em visita domiciliar, aos pacientes, com patologias cujo diagnóstico e/ou controle sejam delegados à enfermagem, tais como Hipertensão, Hanseníase(lepra), Tuberculose, Obesidade, Desnutrição, Asma e outros.
- Promover debates com a comunidade quando solicitado ou quando se mostrar necessário;
- Organizar periodicamente reunião com ACSs repassando as informações técnicas de interesse dos mesmos e do projeto;
- Colaborar objetivamente na informatização dos dados e analisar resultados obtidos;
- Participar de reuniões com a equipe de coordenação e secretário de saúde para passar informações e resultados observados no decorrer dos trabalhos, bem como discutir novas metas de acordo com o andamento do serviço;
- Encaminhar pacientes para o Centro de Saúde ou hospital, se necessário;
- Participar efetivamente do treinamento das equipes do PSF.

--------------------------------

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Graduação em Farmácia e Registro no Conselho Regional de Farmácia - CRF.

- Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas
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do território;
- Definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização contínua;
- Diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de risco à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde mais freqüentes;
- Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias e da própria
comunidade;
- Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações;
- Promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, buscando parcerias e integrando projetos sociais e setores afins, voltados para a promoção da saúde, de acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão municipal;
- Valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito;
- Promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social, no planejamento, na execução e na avaliação das ações;
- Acompanhamento e avaliação e encaminhar as ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho.

--------------------------------

FUNÇÃO: FISIOTERAPÊUTA

Escolaridade: Graduação em Fisioterapia e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO

- Fisioterapia ativa e passiva em casos de pós operatório e reabilitação;
- Fisioterapia para crianças com atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor;
- Orientação à familiares de pessoas idosas ou comatosas para tapotagem, mudança de decúbito, massagem para prevenção de trombose venosa profunda;
- Fisioterapia ativa e passiva para membros fraturados com atrofia pós uso de aparelho gessado;
- Preparo de membro amputado para uso de prótese;
- Fisioterapia respiratória para portadores de doenças pulmonares obstrutivas crônicas.

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA

Escolaridade: Curso Superior completo e registro no Conselho Regional de Medicina - CRM

- Estabelecer o plano de trabalho junto à equipe coordenadora segundo os dados epidemiológicos da comunidade a ser atingida;
- Participar efetivamente do levantamento de dados cadastrais;
- Participar efetivamente dos levantamentos estatísticos e informatização dos registros;
- Atender aos pacientes encaminhados ao posto de saúde, por ele e/ou pela equipe, programar e realizar visitas domiciliares de acordo com a solicitação dos ACSs ou da Enfermagem;
- Medicar, prescrever de acordo com as necessidades, realizar curativos, drenagens e suturas;
- Acompanhar, junto à enfermagem, os casos de desnutrição moderado-grave;
- Acompanhar os casos de doenças infecta-contagioso ou famílias com risco de contágio;
- Detectar endemias ou epidemias na comunidade e tomar medidas profiláticas junto à equipe;
- Preencher as fichas das doenças de notificação compulsória e encaminhá-las à 8ª Regional de Saúde;
- Formar grupos de interesse comum para palestra e/ou atendimento (hipertensos, adolescentes, gestantes e outros) e troca de experiências;
- Tomar conhecimento, através do boletim epidemiológico da 8ª Regional, dos Informes de doenças que estão ocorrendo no estado e passar os dados aos demais membros da equipe, para observação e reconhecimento de características
clínicas e epidemiológicas;
- Participar de reuniões mensais da equipe coordenadora, para passar informações e traçar novas metas.
- Participar de reuniões com a comunidade passando informações a respeito do perfil epidemiológico do município e da localidade trabalhada, esclarecer dúvidas e apresentar sugestões de solução.
- Participar ativamente do treinamento e das atividades de Educação Continuada do PSF - Manter-se atualizado no que se refere ao conhecimento e desenvolvimento científico na medicina, especialmente na Saúde Pública.

FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA

Escolaridade: Graduação em Medicina e Registro no CRM
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- Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas.
- Elaborar e coordenar a implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de saúde;
- Opinar tecnicamente nos processos de padronização, aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde;
- Prestar atendimento médico-preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando-o para hospitalização se necessário;
- Prestar serviços ambulatoriais no atendimento do Pronto Socorro Municipal.
- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas inerentes à sua especialização;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: MÉDICO SANITARISTA

Escolaridade: Curso Superior completo, com especialização em Saúde Pública e registro no Conselho Regional de Medicina - CRM.

- Traçar metas para a política municipal de saúde, a partir dos dados epidemiológicos levantados;
- Criadas as condições, chamarem cada categoria profissional ao serviço, conforme exigir a demanda para tal;
- Proporcionar condições de treinamento e avaliação periódica dos membros das equipes;
- Devolver às equipes os dados epidemiológicos por eles fornecidos o mais breve possível, a fim de estimular a percepção da dimensão científica destes dados;
- Realizar periodicamente reuniões de avaliação e troca de experiências entre as equipes;
- Motivar a união e bom relacionamento intra e inter-equipes promovendo periodicamente eventos sociais e/ou desportivos;
- Manter constantes debate entre a população e as equipes para o entendimento do PSF.

FUNÇÃO: MÉDICO SANITARISTA

Escolaridade: Curso Superior completo, com especialização em Saúde Pública e registro no Conselho Regional de Medicina - CRM.

- Traçar metas para a política municipal de saúde, a partir dos dados epidemiológicos levantados;
- Criadas as condições, chamarem cada categoria profissional ao serviço, conforme exigir a demanda para tal;
- Proporcionar condições de treinamento e avaliação periódica dos membros das equipes;
- Devolver às equipes os dados epidemiológicos por eles fornecidos o mais breve possível, a fim de estimular a percepção da dimensão científica destes dados;
- Realizar periodicamente reuniões de avaliação e troca de experiências entre as equipes;
- Motivar a união e bom relacionamento intra e inter-equipes promovendo periodicamente eventos sociais e/ou desportivos;
- Manter constantes debates entre a população e as equipes para o entendimento dos programas;
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; (Redação dada pela Lei nº 1988/2015)

--------------------------------

FUNÇÃO: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Graduação em Nutrição e Registro no Conselho respectivo

- Planejamento e acompanhamento dos cardápios utilizados nas Instituições de Ensino;
- Realização de ações educativas e avaliação da eficácia e eficiência dos programas nutricionais e do consumo alimentar das crianças;
- Promover Programas de Educação Alimentar para crianças, pais, professores e funcionários;
- Promover adequação alimentar considerando as necessidades específicas da faixa etária atendida;
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- Executar atendimento individualizado de pais de alunos, orientando sobre alimentação da criança e da família;
- Integrar a equipe educacional multidisciplinar com participação plena com atenção prestada à clientela;
- Em relação à comercialização e abastecimento de alimentos compete avaliar quantitativamente o desempenho dos programas e ações de educação nutricional;
- Implementar e operacionalizar o sistema de vigilância alimentar e nutricional no Município;
- Outras atividades correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO: PSICÓLOGO

Escolaridade: Graduação em Psicologia e Registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP

- Realizar teste seletivo para as várias categorias profissionais que vão compor as equipes do PSF;
- Prestar atendimento as famílias desajustadas;
- Prestar atendimento a população com necessidades de atendimento especializado;
- Proceder avaliações psicológicas;
- Participar de reuniões de equipes para estudo de casos mais delicados;
- Orientar os outros membros da equipe do PSF, sobre problemas detectados no âmbito familiar ou comunitário;
- Realizar atendimento individual ou em grupo, dos casos que se fizerem necessários;
- Atender a demanda criada pelas equipes nas áreas de psicologia;
- Encaminhar os indivíduos cujas necessidades específicas exijam atendimentos que fogem a sua competência;
- Proceder orientações às famílias.

--------------------------------

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Escolaridade: Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN

- Organizar a equipe para as visitas;
- Prover material para as visitas domiciliares;
- Fazer curativos, aplicar injeções, vacinar, instalar soro, sob orientação médica;
- Acompanhar pacientes encaminhados ao hospital ou centro de saúde em caso de necessidade;
- Participar das reuniões periódicas com a coordenação e demais equipes, levando dúvidas e sugestões;
- Participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde e reuniões com a comunidade para levar resultados e ouvir críticas e sugestões.

--------------------------------

FUNÇÃO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (TSB)

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO

- Colaborar no cadastramento das famílias e estudos epidemiológicos;
- Coletar e transcrever dados estatísticos quando necessário;
- Auxiliar no treinamento e supervisão dos ASB;
- Promover reuniões de educação para a saúde;
- Demonstrar e orientar técnicas de escovação em escolas, no ambiente familiar ou em reuniões na comunidade;
- Na falta do ASB, absorver o trabalho por ele desenvolvido;
- Participar de reuniões da equipe de coordenadores do PSF.
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--------------------------------

FUNÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Escolaridade: Graduação em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO

- Desenvolver atividades que ajudem o usuário do Centro de Apoio Psico-Social - CAPS a obter, organizar e utilizar informações objetivas a respeito de si e do mundo do trabalho;
- Contribuir para que o indivíduo tenha condições de dominar uma metodologia que o instrumente na tomada de decisões profissionais;
- Trabalhar para o desenvolvimento da afetividade e cognição como características interligadas ao individuo;
- Despertar no usuário a arte e a ciência de dirigir a participação do homem com tarefas selecionadas, a fim de restaurar, reforçar e engrandecer sua atuação e aprendizagem;
- Orientar paciente, familiar e comunidade quanto à prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde;
- Participar de estudos e pesquisas na área de saúde;
- Participar de equipes interdisciplinares na elaboração e execução de políticas de saúde;
- Executar atribuições correlatas.

--------------------------------

FUNÇÃO - TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Escolaridade - Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Vigilância em Saúde
- Desenvolver tarefas inerentes ao poder de polícia sanitária quanto ao cumprimento, atualização, avaliação dos instrumentos de controle dos procedimentos de vigilância em saúde, quer seja quanto à inspeção e visitas a espaços públicos de
interesse sanitário quer seja quanto à emissão de documentos que visem garantir o interesse da saúde pública municipal;
- Participar das atividades de avaliação e encaminhamento dos procedimentos administrativos em vigilância em saúde;
- Participar das atividades de atualização da legislação municipal;
- Participar das atividades de produção de informes técnicos sobre áreas de interesse sanitário e de legislação aplicada;
- Participar das atividades de inspeção, emissão de laudos, notificações e infrações, bem como da promoção das intervenções e/ou interdições em ambientes diversos, garantindo o interesse da saúde pública;
- Participar das atividades de monitoramento de agravos de interesse sanitário, desenvolvendo ações de vigilância em saúde, produzindo informações analíticas, relatórios técnicos de avaliação dos serviços;
- Acompanhar pacientes de DOT´s (dose observada terapêutica - Tuberculose e Mal de Hansen);
- Participar das atividades de gerenciamento, planejamento e desenvolvimento das atividades de Sistemas de informação em Saúde;
- Exercer ações, investido do poder de polícia sanitária, de forma a inspecionar e visitar espaços públicos e privados de interesse sanitário, bem como acessar dados geradores ou arquivados nesses espaços que venham contribuir para
adoção de medidas sanitárias;
- Desenvolver atividades de nível médio, relacionados à vigilância em saúde e à inspeção sanitária,
- Coordenar e supervisionar os processos de vigilância, fiscalização e inspeção de estabelecimentos prestadores de serviços diversos, industriais e comerciais;
- Assessorar atividades específicas de vigilância, participar de programas de saúde coletiva e de educação em saúde e aplicar as penalidades previstas em legislação específica, em função de riscos à saúde geral e ocupacional e riscos de
danos ambientais; e
- Exercer outras responsabilidades e/ou tarefas correlatas. (Redação acrescida pela Lei nº 1910/2014)

ANEXO IV -A
TABELA DE SUBSÍDIO E VENCIMENTO - CARGO ELETIVO
 

 
 __________________________________
|Conselheiro Tutelar |EL | 2.462,66|
|____________________|___|_________| (Redação acrescida pela Lei nº 1832/2013) 
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ANEXO V
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - EM EXTINÇÃO

Arquiteto
Assessor Financeiro
Assistente Social
Auxiliar Consultório Dentário
Auxiliar de Enfermagem
Bioquímico
Cirurgião Dentista
Contador
Coordenador de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde
Coordenador de Gestão de Frotas
Coordenador de Serviços Complementares
Coordenador de Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde
Coordenador do Programa de Inseminação Artificial
Coordenador dos Serviços de Manutenção de Computador
Coordenador Municipal do Procon
Defensor Público Municipal
Digitador
Diretor do Departamento de Planejamento e Coordenação de Projetos
Economista Doméstico
Enfermeiro
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Geógrafo
Inspetor de Sanidade Animal
Instrutor Musical
Instrutor Teatral
Mãe Social
Médico Auditor de Saúde
Médico Clínico Geral
Médico Generalista (Denominação alterada pela Lei nº 1988/2015)
Médico Especialista
Médico Generalista
Médico Sanitarista
Médico Veterinário
Monitor de Educação do Campo
Monitor de Educação Musical
Monitor Educacional para Oficinas Artesanais
Monitor Técnico I
Monitor Técnico II
Motorista
Nutricionista
Orientador Educacional

160/166
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1666/2011 (http://leismunicipa.is/ikuqg) - 04/03/2020 15:15:48

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2015/198/1988/lei-ordinaria-n-1988-2015-altera-a-lei-16662011
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/ikuqg


Psicólogo
Técnico em Higiene Dental
Tecnólogo em Administração Rural
Tecnólogo em Processamento de Dados
Terapeuta Ocupacional
Zelador de Estrada

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - EM EXTINÇÃO

Agente de Saúde
Artífice
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Contabilidade
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Serviços de Topografia
Médico
Mestre Oficial
Monitor Educacional Infantil
Operador de Computador
Prático em Botânica
Prático em Topografia

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - CRIADOS

Advogado
Arquiteto
Assessor Financeiro
Assistente Social
Auxiliar de Agrimensor
Bibliotecário
Carpinteiro
Cirurgião Dentista
Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia
Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia
Contador
Coordenador de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde
Coordenador de Serviços Complementares
Coordenador de Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde
Coordenador Municipal do Procon
Defensor Público Municipal
Educador Artístico I
Educador Artístico II
Educador de Educação do Campo
Educador Desportivo I
Educador Desportivo II
Enfermeiro
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
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Engenheiro Florestal
Fiscal de Obras
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Geógrafo
Inspetor de Sanidade Animal
Médico Auditor de Saúde
Médico Cardiologista
Médico Clínico Geral
Médico Generalista (Denominação alterada pela Lei nº 1988/2015)
Médico Dermatologista
Médico Endocrinologista
Médico do Trabalho
Médico Gastroenterologista
Médico Generalista
Médico Ginecologista
Médico Ginecologista e Obstetra (Denominação alterada pela Lei nº 1988/2015)
Médico Neurologista
Médico Oftalmologista
Médico Ortopedista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Psiquiatra
Médico Sanitarista
Médico Urologista
Médico Veterinário
Nutricionista
Pedagogo Social
Psicólogo
Técnico de Inseminação Artificial (Extinto pela Lei nº 2285/2019)
Técnico em Agrimensura
Técnico em Enfermagem
Técnico em Informática
Técnico de Som
Terapeuta Ocupacional
Zelador de Estrada

CARGO CRIADO - REGIME CELETISTA

Mãe Social

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS EXISTENTES COM ALTERAÇÃO DA NOMENCLARURA
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 _____________________________________________________________________
|     NOMENCLATURA EXISTENTE    |        NOMENCLATURA ALTERADA        |
|===============================|=====================================|
|Fiscal                         |Fiscal de Tributos                   |
|-------------------------------|-------------------------------------|
|Atendente     de    Consultório|Auxiliar em Saúde Bucal              |
|Dentário                       |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
|Técnico em Higiene Dental      |Técnico em Saúde Bucal               |
|-------------------------------|-------------------------------------|
|Auxiliar     de     Consultório|Auxiliar em Saúde Bucal              |
|Dentário                       |                                     |
|_______________________________|_____________________________________|

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO EXISTENTES COM ALTERAÇÃO DA NOMENCLARURA
 

 
 _____________________________________________________________________
|    NOMENCLATURA EXISTENTE     |        NOMENCLATURA ALTERADA        |
|===============================|=====================================|
|Diretor   do   Departamento  de|Diretor     do     Departamento    de|
|Agricultura,Pecuária e Inspeção|Agricultura,  Pecuária, Meio Ambiente|
|Sanitária                      |e Recursos Hídricos                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|
|Diretor  do   Departamento   de|Diretor     do     Departamento    de|
|Agroindústrias, Meio Ambiente e|Agroindústrias e Inspeção Sanitária  |
|Recursos Hídricos              |                                     |
|_______________________________|_____________________________________|

CARGOS - ESTRUTURA ATUAL

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Agente Administrativo
Agente Comunitário de Saúde
Agente de Combate às Endemias
Agente de Saúde (em extinção art. 75)
Arquiteto
Artífice (em extinção art. 75)
Assessor Financeiro
Assistente Social
Auxiliar de Agrimensor
Auxiliar de Contabilidade (em extinção art. 75)
Auxiliar de Enfermagem (em extinção art. 75)
Auxiliar de Mecânico
Auxiliar de Serviços de Topografia (em extinção art. 75)
Auxiliar de Tributação
Auxiliar em Saúde Bucal
Bibliotecário
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Borracheiro
Calceteiro
Carpinteiro
Cirurgião Dentista
Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia
Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia
Contador
Coordenador de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde
Coordenador de Serviços Complementares
Coordenador de Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte de Saúde
Coordenador Municipal do Procon
Defensor Público Municipal
Desenhista
Educador Artístico I
Educador Artístico II
Educador de Educação do Campo
Educador Desportivo I
Educador Desportivo II
Eletricista
Enfermeiro
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Engenheiro Florestal
Farmacêutico
Fiscal de Obras
Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Geógrafo
Inspetor de Sanidade Animal
Lavador
Mecânico
Médico (em extinção art. 75)
Médico Auditor de Saúde
Médico Cardiologista
Médico Cirurgião Geral
Médico Clínico Geral
Médico Generalista (Denominação alterada pela Lei nº 1988/2015)
Médico Dermatologista
Médico Endocrinologista
Médico do Trabalho
Médico Gastroenterologista
Médico Generalista
Médico Ginecologista
Médico Ginecologista e Obstetra (Denominação alterada pela Lei nº 1988/2015)
Médico Neurologista
Médico Oftalmologista
Médico Ortopedista
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Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Psiquiatra
Médico Sanitarista
Médico Urologista
Médico Veterinário
Motorista
Nutricionista
Operador de Áudio e Vídeo
Operador de Computador (em extinção art. 75)
Operador de Máquina Rodoviária
Operário
Pedagogo Social
Prático em Topografia (em extinção art. 75)
Psicólogo
Servente/Zeladora
Técnico de Inseminação Artificial (Extinto pela Lei nº 2285/2019)
Técnico em Agrimensura
Técnico em Agropecuária
Técnico em Contabilidade
Técnico em Enfermagem
Técnico em Informática
Técnico em Saúde Bucal
Telefonista
Terapeuta Ocupacional
Vigia
Zelador de Estrada

CARGOS - ESTRUTURA ATUAL

CARGO DE REGIME CELETISTA

Mãe Social

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CRIADOS

Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretor do Departamento de Habitação
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária
Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CRIADOS

Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura
Diretor do Departamento de Habitação
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária
Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania
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Coordenador de Odontologia
Coordenadoria do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS
Coordenadoria do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS (Redação dada pela Lei nº 1832/2013)
Conselheiro Tutelar (Redação acrescida pela Lei nº 1832/2013) 

CARGO DE AGENTE POLÍTICO - CRIADO
Secretário de Assistência Social e Cidadania
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LEI Nº 1927/2014

ADOTA ÁREAS VERDES E VIAS
PÚBLICAS DE DOIS VIZINHOS - PR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois
Vizinhos, sanciono a seguinte, LEI:

Capítulo I
DOS OBJETIVOS E DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS

 O presente projeto de lei tem por objetivos:

a) Promover a participação da sociedade civil organizada (Entidades civis, Associações e
sociedades de Bairro) e pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas no
Município na urbanização (implantação e revitalização) e manutenção de áreas verdes e
vias públicas do Município de Dois Vizinhos, em conjunto com o Poder Público Municipal;
b) Criar na população duovizinhense o senso de responsabilidade sobre a conservação e
importância ambiental e paisagística das áreas verdes e vias públicas para a manutenção
da qualidade ambiental e de vida da população da área urbana do Município de Dois
Vizinhos - PR;
c) Possibilitar e incentivar a população a fazer uso das áreas verdes e vias públicas
urbanas do Município, garantindo um espaço adequado e seguro para suas atividades de
lazer ao ar livre;
d) Realizar a melhoria da qualidade da paisagem urbana Duovizinhense em suas principais
vias públicas, através de seus canteiros centrais nas avenidas;
e) Incentivar a criação de novas áreas verdes e arborização das vias públicas no Município
de Dois Vizinhos com gestão e responsabilidade "compartilhada" entre Poder Público
Municipal, Sociedade Civil Organizada e Pessoas Jurídicas em prol de uma gestão
participativa destes espaços;
f) Implementar e realizar a manutenção/conservação de todos os elementos paisagísticos,
equipamentos urbanos de lazer e recreação, bem como, de monumentos históricos e
artísticos existentes nos logradouros a serem adotados.

Parágrafo único. Ficam excluídas da participação no programa publicidades relacionadas
ao ramo de cigarros e bebidas, bem como outras que possam ser consideradas impróprias
aos objetivos propostos nesta lei.

 Para esclarecimento e entendimento, são definidos tecnicamente que:

a) Áreas verdes - São espaços livres urbanos onde há o predomínio de vegetação arbórea
englobando as praças, os jardins públicos e os parques urbanos, sendo fundamental que
essas áreas satisfaçam três objetivos: ecológico-ambiental, estético e lazer, de maneira a
servir à população, proporcionando recreação, sendo que nessas áreas, a vegetação e o

Art. 1º

Art. 2º
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solo permeável devem ocupar pelo menos 70% da área total destes espaços.
b) Praça pública - Apresenta dimensões até aproximadamente 1000 m² (acima desse valor
são considerados parques), às quais a população possui livre acesso (uso público) e
desempenha atividades de lazer (em todos seus âmbitos: esportivo, contemplativo, etc.).
c) Jardins públicos - São áreas inferiores a 200 m² e geralmente não apresentam
elementos de apoio e lazer comumente encontrados nas praças, com exceção de bancos,
mesas, telefones, bebedouros e lixeiras.
d) Parque urbano municipal - É um tipo de área verde, livre de edificações ou de
urbanização, protegido pelo município onde está localizado, para fins de recreação dos
habitantes da cidade, ou para fins de preservação do ambiente natural, normalmente
caracterizado como espaço público. No qual há tipicamente abundância de vegetação e
áreas não pavimentadas, sendo proibidos usos residenciais ou industriais em sua área, e
estabelecimentos comerciais são normalmente restritos a quiosques e vendedores
ambulantes.
e) Canteiro central - Obstáculos físicos construídos como separador de duas pistas de
rolamento, podendo ser arborizados com espécies arbóreas de médio a grande porte
quando apresentarem uma largura mínima de 2,0 m; em larguras inferiores (< 2,0 m) deve-
se empregar espécies arbóreas de pequeno porte, arbustos e canteiros com espécies
ornamentais floríferas.
f) Vias públicas - Via de comunicação destinada ao trânsito público, sendo composta pela
via de rolamento e passeios públicos, sendo arborizadas conforme as normativas do
Projeto de Lei do Programa de Arborização Urbana de Dois Vizinhos.

Capítulo II
DAS MODALIDADES E PROCESSO DE CANDIDATURA À ADOÇÃO DE ÁREAS

VERDES OU VIAS PÚBLICAS

 As modalidades de adoção de espaços públicos previstos no presente projeto de lei
são: espaços não consolidados ou novos e espaços consolidados ou já implantados.

 Consideram-se espaços não consolidados ou novos de áreas verdes e vias
públicas os locais onde não foi realizada nenhuma ação de intervenção paisagística ou de
urbanização no local.

 As concessões de adoção para espaços não consolidados ou novos poderão ser
realizadas conforme as seguintes sub-modalidades:

a) Adoção para implementação - A modalidade de adoção para implementação da área
verde ou via pública visará à realização de uma adoção que perdurará somente durante a
elaboração do projeto, execução e entrega das obras, portanto o adotante poderá veicular
somente placas de publicidade durante este período.

I - A publicidade a ser afixada no local adotado deverá obedecer às especificações técnicas
estabelecidas pelo Capítulo 5 e ANEXO 1 deste projeto de lei.

b) Adoção para implementação e manutenção do local - A modalidade de adoção para

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º
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implementação e manutenção da área verde ou via pública visará à realização de uma
adoção que perdurará durante a elaboração do projeto, execução, entrega das obras e pelo
período estabelecido no edital de "candidaturas" para a concessão de manutenção,
portanto, o adotante poderá veicular somente placas de publicidade durante este período.

I - A publicidade a ser afixada no local adotado deverá obedecer às especificações técnicas
estabelecidas pelo Capítulo 5 e ANEXO 1 deste projeto de lei.

 O procedimento de adoção de áreas verdes e vias públicas será realizado por meio
de edital público de interesse a ser lançado pela Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos ou
por meio da manifestação de vontade das sociedades civis organizadas ou pessoas
jurídicas regularmente constituídas.

 Os procedimentos para a "candidatura" à adoção de áreas de verdes e vias
públicas não consolidadas (novas) serão:

a) Atender todas as especificações solicitadas no edital de candidatura a adoção da área
verde ou via pública;
b) Apresentação do projeto de arborização e paisagístico (de Engenheiro Florestal,
Agrônomo e/ou Arquiteto Urbanista) e de mobiliários urbanos de infraestrutura básica (de
Engenheiro civil, Engenheiro Eletricista e/ou Arquiteto Urbanista) elaborado por
profissionais habilitados nos sistemas CREA e CAU ou estabelecimento de parcerias com
instituições de ensino que formem tais profissionais;

I - Os projetos de arborização, paisagismo e mobiliários de infraestrutura básica urbana
para tornarem-se eletivos a participar do processo de candidatura a adoção deverão conter
obrigatoriamente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
responsável pela elaboração e execução do projeto.
c) Apresentação de cronograma de atividades a serem realizadas durante o período de
concessão da adoção do local a ser adotado.

 Para fins de adoção são considerados como espaços já consolidados ou
implantados de áreas verdes e vias públicas os locais onde já se possui implantados
arborização, paisagismo e infraestruturas de mobiliários urbanos básicos necessários ao
local.

 As concessões de adoção para espaços já consolidados ou implantados poderão
ser realizadas conforme as seguintes sub-modalidades:

a) Revitalização do espaço - Se caracteriza como a organização e reforma do local a ser
adotado, sendo que as ações executadas serão sobre a vegetação e mobiliários urbanos
existentes no local.

I - A modalidade de adoção de revitalização da área verde ou via pública já consolidada
visará à realização de uma adoção que perdurará somente durante a elaboração do
projeto, execução e entrega das obras, portanto o adotante poderá veicular somente placas

Art. 6º
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de publicidade durante este período.

II - A publicidade a ser afixada no local adotado deverá obedecer às especificações
técnicas estabelecidas pelo Capítulo 5 e ANEXO 1 deste projeto de lei.

b) Manutenção do espaço - A modalidade de adoção de manutenção das condições de uso
adequado da área verde ou via pública visa, através de atividades para a conservação da
vegetação arbórea, arbustos, canteiros de plantas ornamentais floríferas, gramados e
mobiliário urbano nos locais adotados.

I - A adoção do local nesta modalidade perdurará durante o período estabelecido no edital
de "candidaturas" para a concessão de manutenção, portanto o adotante poderá veicular
somente placas de publicidade durante este período.

II - A publicidade a ser afixada no local adotado deverá obedecer às especificações
técnicas estabelecidas pelo Capítulo 5 e ANEXO 1 deste projeto de lei.

c) Revitalização e manutenção do local - A modalidade de adoção para revitalização e
manutenção da área verde ou via pública visará à realização de uma adoção que perdurará
durante a elaboração do projeto, execução, entrega das obras e pelo período estabelecido
no edital de "candidaturas" para a concessão de revitalização e manutenção, portanto, o
adotante poderá veicular somente placas de publicidade durante este período.

I - A publicidade a ser afixada no local adotado deverá obedecer às especificações técnicas
estabelecidas pelo Capítulo 5 e ANEXO 1 deste projeto de lei.

 Os procedimentos para a "candidatura" à adoção de áreas de verdes e vias
públicas não consolidadas (novas) serão:

a) Atender todas as especificações solicitadas no edital de candidatura à adoção da área
verde ou via pública;
b) Apresentação do projeto de arborização e paisagístico (elaborado por Engenheiro
Florestal, Agrônomo e/ou Arquiteto Urbanista) e de mobiliários urbanos de infraestrutura
básica (elaborado por Engenheiro civil, Engenheiro Eletricista e/ou Arquiteto Urbanista)
elaborado por profissionais habilitados nos sistemas CREA ou CAU ou estabelecimento de
parcerias com instituições de ensino que formem tais profissionais nos casos de
revitalização e de revitalização e manutenção;
c) Apresentação de cronograma de atividades a serem realizadas durante a concessão de
adoção do local a ser adotado;
d) Para as adoções com fins de manutenção também deverá ser apresentado um projeto
contendo todas as atividades previstas para a adoção, seu cronograma de realização, e
em atividades que envolvam podas e supressão de vegetação arbórea, os procedimentos
técnicos para realização elaborados por profissionais devidamente habilitados como
Engenheiros Florestais e Agrônomos;
e) No caso projetos de adoção em espaços já consolidados, seja para revitalização ou
manutenção, que envolvam a supressão de vegetação arbórea ou arbustos
obrigatoriamente deve ser previsto no projeto a reposição dos exemplares, para que a

Art. 10

4/11
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1927/2014 (http://leismunicipa.is/hudgq) - 04/03/2020 16:05:43

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/hudgq


candidatura a adoção seja elegível;

Parágrafo único. Os projetos de arborização, paisagismo e mobiliários de infraestrutura
básica urbana, para tornarem-se eletivos a participar do processo de candidatura a adoção,
deverão conter obrigatoriamente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do
profissional responsável pela elaboração e execução do projeto.

Capítulo IV
DO TERMO DE COMPROMISSO DE ADOÇÃO

 Após a análise da documentação de candidatura pela Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente e estabelecimento do projeto contemplado para adoção, através do
processo licitatório de adoção, a entidade adotante deverá firmar o termo de compromisso
de adoção do logradouro, comprometendo-se a executar o contido nas especificações do
projeto apresentado e aprovado para sua candidatura a adoção.

 Para os casos onde é apresentado manifestação de vontade por entidades ou
pessoa jurídica à Prefeitura Municipal, os mesmos terão sua documentação para
candidatura e projeto de adoção examinados e uma vez homologados, a entidade adotante
deverá firmar o termo de compromisso de adoção do logradouro, comprometendo-se a
executar o contido nas especificações do projeto apresentado e aprovado para sua
candidatura a adoção.

Capítulo V
DA PUBLICIDADE VINCULADA À ADOÇÃO DAS ÁREAS VERDES E VIAS PÚBLICAS

 Como contrapartida do processo de adoção, o adotante terá direito de afixar
publicidade no local adotado, desde que dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos no
presente capítulo sobre a adoção do logradouro contendo logomarca de sua empresa ou
organização civil.

 Para estabelecimento de placas de publicidade do procedimento de adoção do
logradouro (área verde ou via pública) o adotante deverá adotar as seguintes
normatizações técnicas:

a) placa de publicidade deverá ser em chapa metálica dupla de 3,0 mm de espessura cada,
com pintura eletrostática e a publicidade ser fixada sobre a chapa através de película
adesiva.
b) As dimensões das placas de publicidade para áreas verdes deverão obedecer os
seguintes critérios

I - Praças públicas e Parques Urbanos Municipais: A placa terá uma altura de 0,80 m e
largura de 0,40 m. Nesta placa deverá conter, obrigatoriamente, o nome do logradouro
público adotado e a identificação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 11
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O espaço para logomarca do adotante será de 0,35 m x 0,35 m, conforme Anexo 1.

a) Para a fixação da placa deverá ser feita uma base de concreto e a placa afixada em 2
tubos metálicos de duas (02) polegadas de diâmetro.

II - Vias públicas: A placa de publicidade da adoção deverá ser afixada no topo dos postes
toponímicos nos cruzamentos dos quarteirões adotados, sendo as dimensões para a
mesma de 0,8 m de altura x 0,6 m de largura, contendo o espaço para a logomarca de 0,35
m x 035 m e a identificação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme Anexo
1.

III - Canteiros centrais: A placa terá uma altura de 0,40 m e largura de 0,80 m. Nessa placa
deverá conter, obrigatoriamente, o nome do logradouro público adotado e a identificação
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O espaço para logomarca do
adotante será de 0,30 m x 0,30 m, conforme Anexo 1.

 O número de placas a serem afixadas no logradouro público adotado seguirá os
critérios especificados a seguir, considerando a área ou extensão do local:

a) Praças públicas e Parques urbanos municipais: serão consideradas as seguintes
especificações:

I - Área de até 400 m² (quatrocentos metros quadrados): uma placa com dimensões de 0,80
x 0,40 m.

II - Área maior que 400 m² (quatrocentos metros quadrados): uma placa com dimensões de
0,80 x 0,40 m (altura x largura) a cada 400 m² (quatrocentos metros quadrados) até o limite
de 10 (dez) placas.

b) Canteiros centrais: deverão ser usadas placas nas dimensões 0,40 x 0,80 m (altura x
largura) dispostas da seguinte forma:

I - Canteiros centrais com extensão de até 200 m: uma placa por canteiro.

II - Canteiros centrais com extensão acima de 200 m: uma placa disposta a cada 200 m.

 As placas de publicidade de que trata o capítulo desta lei deverão ser retiradas em
até 48 (quarenta e oito) horas após a data final prevista no Termo de Adoção ou depois da
rescisão do contrato, conforme o caso, cuja permanência após esse período será
considerada anúncio irregular, sujeitando o adotante às penalidade da legislação vigente.

Parágrafo único. O ônus em relação à elaboração e colocação das placas será de inteira
responsabilidade do adotante, observados os critérios estabelecidos pela legislação. As
publicidades veiculadas nos logradouros adotados, fora dos padrões técnicos mencionados
no presente projeto de lei, serão removidas do local com despesas de tal operação por
conta do adotante, sendo que o mesmo será notificado e sofrerá sanções fiscais pelo
descumprimento da mesma.

Art. 15

Art. 16
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Capítulo VI
DO DIREITO DE POSSE DAS OBRAS, MOBILIÁRIOS E VEGETAÇÃO IMPLANTADAS

DURANTE O PROCESSO DE ADOÇÃO

 Todo tipo de obra, mobiliário e vegetação prevista pelo projeto durante a
candidatura e implantada durante a concessão de "adoção" da área verde ou via pública
após a assinatura termo de compromisso entre órgão público municipal e adotante passa a
fazer parte do logradouro público municipal, não gerando qualquer tipo de ressarcimento
das despesas realizadas pelo adotante.

 As obras ou serviços a serem realizados em razão da adoção serão
acompanhados e fiscalizados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, de modo que
não venham a ser desvirtuados ou causar prejuízo ao bem público ou a terceiros.

 A realização de qualquer obra, construção, modificação ou acréscimo, não
previstos no projeto apresentado durante a "candidatura" à adoção e aprovado pela
Secretaria de Agricultura e Meio ambiente após a assinatura do termo de compromisso de
adoção, só poderá ser efetivada após apresentação de projeto da referida obra ou
modificação contendo Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e obter autorização
prévia da Secretaria responsável citada, quando for o caso, mediante a assinatura de termo
aditivo do contrato firmado.

 Todas as intervenções em vegetação arbórea (podas e supressões) deverão ter a
autorização prévia e acompanhamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

 Na hipótese de não cumprimento das obrigações assumidas pelo adotante via
termo de compromisso e projeto de adoção aprovado pelo órgão público, a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente notificará o mesmo para que, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contando da data da notificação, proceda às adequações necessárias de forma a
compatibilizar o termo de compromisso firmado com a conservação do logradouro, sob a
pena de rescisão unilateral do mesmo.

 Na hipótese de extinção do termo de compromisso de adoção, quaisquer
benfeitorias decorrentes de sua execução, integrarão o patrimônio público do Município não
tendo o adotante direito de retenção, ressarcimento ou indenização a qualquer título.

 Em caso de rescisão do termo de compromisso de adoção, não caberão nenhum
tipo de indenização ou ressarcimento da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos ao adotante,
pelos serviços já efetuados, aos quais deverá o adotante renunciar expressamente
mediante cláusula contratual.

Capítulo VII
DO USO PÚBLICO DAS ÁREAS VERDES OU VIAS PÚBLICAS ADOTADAS
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 O adotante não poderá contestar a implantação de elementos do mobiliário urbano,
decorrentes do termo de compromisso e do projeto de adoção ou permissão de uso sobre o
logradouro objeto da adoção, bem como prejudicar ou impedir a execução dos serviços de
manutenção, limpeza e conservação do mobiliário urbano instalado.

 A adoção não gera, para o adotante, qualquer direito de exploração comercial da
área verde ou via pública, nem altera a natureza de uso e gozo do bem público.

Capítulo VIII
DOS DEVERES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

 Para o presente projeto de lei são previstos os seguintes deveres a serem
cumpridos pelo Poder público Municipal:

a) Receber e examinar as manifestações de vontade de adoção de áreas verdes e vias
públicas encaminhadas pelas organizações da sociedade civil e pessoas jurídicas;
b) Lançar edital de "candidaturas" de adoção com a relação dos espaços públicos
disponíveis para adoção;
c) Exigir, como um dos quesitos para a candidatura de adotante, que os projetos
apresentados nas candidaturas para adoção que apresentem intervenções paisagísticas e
de implantação ou revitalização dos espaços e mobiliários de uso público sejam realizadas
por profissionais legalmente habilitados via sistema CREA e CAU (Engenheiros Florestais,
Agrônomos e Arquitetos Urbanistas);
d) Analisar as propostas de "candidatura" a adoção apresentadas e sua exequibilidade;
e) Divulgar publicamente as propostas selecionadas e firmar os termos de compromisso de
adoção (parceria);
f) Regrar e normatizar o uso de publicidade no espaço público adotado (tamanho e
quantidade);
g) Exigir do adotante que, em situações de manejo de árvores urbanas (podas e cortes),
quando realizadas por este nos espaços adotados, a mesma deverá ser executada ou
acompanhada por um profissional legalmente habilitado no CREA (Engenheiros Florestais
ou Agrônomos), o não cumprimento desta condicionante implicará em sanções fiscais ao
adotante;
h) Realizar a fiscalização dos memoriais de corte e laudos técnicos de risco de quedas de
árvores nos espaços adotados;
i) Em caso de rejeição de laudos técnicos de solicitação de corte por parte do Poder Público
nos espaços públicos adotados, em caso de queda da árvore durante o período de
concessão causando danos ao patrimônio público, particular, ou danos humanos
(acidentes) o ônus com tais questões será do Poder público;
j) Executar o corte dos indivíduos arbóreos no espaço público adotado quando liberado
pelo técnico responsável da Secretaria, na impossibilidade do adotante fazê-lo;
k) Acompanhar e fiscalizar as atividades de manejo de árvores urbanas que implicam em
podas e cortes quando realizadas pelo adotante, para que se verifique a qualidade de sua
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realização e a presença efetiva de um profissional legalmente habilitado para sua
realização;
l) Fiscalizar o cumprimento das atividades propostas no termo de adoção do espaço público
(projeto/memorial (espaços novos e revitalizados) ou somente memorial (manutenção)
através de relatório técnico;
m) O não cumprimento das atividades descritas no projeto/memorial descritivo (espaços
novos e revitalização) ou memorial descritivo (manutenção) deverá ser justificada ao órgão
público responsável no relatório apresentado ao final do período de concessão do espaço e
será analisado por este, podendo o órgão público, nos casos que couber averiguação mais
completa, requisitar avaliações externas de profissionais fora de seu quadro funcional
(CREA, instituições de ensino, etc.).

Capítulo IX
DOS DIREITOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

 Para o presente projeto de lei são previstos os seguintes direitos ao Poder Público
Municipal:

a) Cobrar a execução do projeto ou memorial proposto conforme as especificações
apresentadas no momento de assinatura do Termo de compromisso de Adoção;
b) Em caso de disponibilização do mobiliário ao local adotado, solicitar adequação do
projeto inicial proposto, segundo ao material disponível pelo poder público;
c) Solicitação de "vistas" e adequação quanto a execução do projeto, memoriais, e laudos
técnicos de corte apresentados no local adotado;
d) Rejeitar laudos técnicos de corte nos locais adotados em função da preservação do
patrimônio arbóreo municipal, árvore imune ao corte, espécie em via de extinção, etc.;
e) Revogar o direito de concessão de adoção do local e candidatura a outros espaços
quando não cumprida as atividades previstas nos memoriais e projetos;
f) Manter o direito de uso público do local concedido, durante o período de concessão de
adoção;
g) Revogar ou até mesmo solicitar a retirada de "mídias" da empresa ou instituição
adotantes que estejam fora dos padrões previstos na lei.

Capítulo I0
DOS DEVERES DO ADOTANTE

 Para o presente projeto de lei são previstos os seguintes deveres a serem
cumpridos pelo adotante:

a) Apresentar declaração de interesse de adoção juntamente com o projeto/memorial
descritivo (espaços novos ou revitalização) ou somente memorial (manutenção);
b) Entregar ao órgão público um memorial descritivo (com projeto, se for espaço novo ou
revitalização) sobre todas as atividades que serão realizadas durante o período de
concessão;
c) Assinar termo de compromisso de adoção;

Art. 27
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d) Não realizar supressões (cortes) ou podas de árvores sem devida avaliação e orientação
do Órgão Público responsável e, na impossibilidade deste, de um profissional legalmente
habilitado;
e) Em casos de revitalizações em locais onde se encontram vegetação arbórea implantada
e ocorra a necessidade de supressão, apresentar ao Órgão Público Responsável um
memorial de supressão (corte) apresentando as justificativas para a realização do corte
(risco de queda, princípios tóxicos, potencial de invasão biológica, construções), e para as
árvores apresentar em conjunto com o Memorial de supressão um laudo técnico de Análise
de Risco de Queda com metodologia reconhecida por um profissional habilitado
(Engenheiro Florestal ou Agrônomo);
f) Realizar as atividades previstas no memorial e ao final do período de concessão entregar
relatório da conclusão das mesmas ao órgão público, sendo este obrigado em fiscalizar in
loco o cumprimento das atividades relatadas;
g) Em caso da renovação da concessão do espaço adotado, o adotante deverá apresentar
"novo" memorial descritivo de atividades para o espaço adotado com as futuras atividades
previstas;
h) O não cumprimento das atividades descritas no projeto/memorial descritivo (espaços
novos e revitalização) ou memorial descritivo (manutenção) deverá ser justificada ao órgão
público responsável no relatório apresentado ao final do período de concessão do espaço e
será analisado por este. Podendo o órgão público, nos casos que couber averiguação mais
completa, requisitar avaliações externas de profissionais fora de seu quadro funcional
(CREA, instituições de ensino, etc.);
i) Constatado legalmente o não cumprimento das atividades previstas no termo de adoção
endossado pelo projeto/memorial descritivo (espaços novos ou revitalização) ou memorial
descritivo (manutenção), o adotante sofrerá sanções fiscais no valor de 500 Unidades
Fiscais Municipais (UFM`s) e perderá de imediato o direito de renovação de concessão do
espaço e de se "candidatar" a adoção de outros espaços públicos;

Parágrafo único. O adotante de área verde ou via pública municipal fica proibido de
empregar espécies arbóreas e ornamentais com potencial de invasão biológica, conforme a
portaria nº 192/2005 do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), nos locais adotados, visando a
integridade e sustentabilidade dos ecossistemas e da flora local.

Capítulo I1
DOS DIREITOS DO ADOTANTE

 Para o presente projeto de lei são previstos os seguintes direitos ao adotante:

a) Fazer uso publicitário do local, desde que obedecendo as regras previstas no Capítulo 5
da presente lei;
b) Fazer livre escolha do profissional (Engenheiros Florestais, Agrônomos e Arquitetos
Urbanistas), desde que legalmente habilitados, e contratar os que irão planejar (projeto de
espaços novos e revitalização) e executar as atividades nos espaços adotados;
c) Receber apoio do órgão público para execução dos cortes durante a execução do
projeto de revitalização, durante o período de concessão de adoção do espaço;

Art. 29
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d) Ter o direito prioritário de renovação (por igual ou maior período) da concessão quando
cumpridas todas atividades previstas no projeto/memorial descritivo (espaços novos ou
revitalização) ou memorial descritivo somente (manutenção);
e) Ter o direito de alegar e apresentar interesse para a adoção de mais de um espaço
público desde que cumprido todas as atividades do projeto/memorial ou memorial durante
sua primeira concessão de espaço. Sendo que para este novo espaço deverá ser realizado
todo o trâmite legal como foi realizado para a primeira área adotada.

Capítulo I2
DO TEMPO DE CONCESSÃO DA ADOÇÃO DAS ÁREAS VERDES E VIAS PÚBLICAS

 O tempo de concessão de áreas verdes e vias públicas será de 12 (doze) meses
para a primeira concessão, sendo constatado o cumprimento de todas as atividades
previstas no projeto/memorial descritivo proposto na candidatura de adoção, o adotante, se
manifestar interesse terá o direito de renovar a concessão de adoção por mais 36 meses;

 Constatado legalmente e tecnicamente o não cumprimento das atividades previstas
no termo de adoção endossado pelo projeto/memorial descritivo (espaços novos ou
revitalização) ou memorial descritivo (manutenção), o Poder Público Municipal, através da
Secretaria competente, deverá aplicar as sanções fiscais de 500 Unidades Fiscais
Municipais (UFM`s) por cada meio de divulgação (publicidade) fora dos padrões técnicos
estabelecidos na presente lei e por meio de divulgação pública, comunicará a perda do
direito de renovação de concessão do espaço, por meio do cancelamento imediato do
termo e de se "candidatar" a adoção de outros espaços públicos por 24 meses;

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos vinte e nove dias do mês de
outubro do ano de dois mil e quatorze, 53º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

Download: Anexo - Lei nº 1927/2014 - Dois Vizinhos-PR

Art. 30

Art. 31

Art. 32

11/11
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1927/2014 (http://leismunicipa.is/hudgq) - 04/03/2020 16:05:43

https://www.leismunicipais.com.br/PR/DOIS.VIZINHOS/ANEXO-LEI-1927-2014-DOIS-VIZINHOS-PR.zip
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/hudgq
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13.10 Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________
Sistema de Projeção:

Universal Transversa de Mercator
Datum:

SIRGAS 2000
_______________________________

Elaboração:
Ciro Duarte de Paula Costa

CREA-PR 148.035-D

_______________________________
Escala:                                Edição:

1: 18.500                          Abril, 2020

DISTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS
AMOSTRADOS

NA ARBORIZAÇÃO DE DOIS VIZINHOS

71
49

00
0N

7149000N

71
50

00
0N

7150000N

71
51

00
0N

7151000N

71
52

00
0N

7152000N

291000E

291000E

292000E

292000E

293000E

293000E

294000E

294000E

295000E

295000E

Classes
 Total de registros amostrados - 3508

Arbusto - 321
Árvore  - 1891
Morta  - 34
Muda - 529
Palmeira - 111
Rebrota - 76
Sem U.A. na calçada - 181
Toco - 341

Classes
 Total de registros amostrados - 3508

Arbusto - 321
Árvore  - 1891
Morta  - 34
Muda - 529
Palmeira - 111
Rebrota - 76
Sem U.A. na calçada - 181
Toco - 341

71
40

00
0N

7140000N

71
55

00
0N

7155000N

285000E

285000E

300000E

300000E
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13.11 Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________
Sistema de Projeção:

Universal Transversa de Mercator
Datum:

SIRGAS 2000
_______________________________

Elaboração:
Ciro Duarte de Paula Costa

CREA-PR 148.035-D

_______________________________
Escala:                                Edição:

1: 18.500                          Abril, 2020

DISTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS
AMOSTRADOS

NA ARBORIZAÇÃO DE DOIS VIZINHOS
POR ORIGEM DAS ESPÉCIES

71
49

00
0N

7149000N

71
50

00
0N

7150000N

71
51

00
0N

7151000N

71
52

00
0N

7152000N

291000E

291000E

292000E

292000E

293000E

293000E

294000E

294000E

295000E

295000E

Origem
 Total de registros amostrados - 3508

Exótica - 1942
Nativa - 836

Origem
 Total de registros amostrados - 3508

Exótica - 1942
Nativa - 836

71
40

00
0N

7140000N

71
55

00
0N

7155000N

285000E

285000E

300000E

300000E
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13.12 Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________
Sistema de Projeção:

Universal Transversa de Mercator
Datum:

SIRGAS 2000
_______________________________

Elaboração:
Ciro Duarte de Paula Costa

CREA-PR 148.035-D

_______________________________
Escala:                                Edição:

1: 18.500                          Abril, 2020

DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES 
EXÓTICAS INVASORAS

AMOSTRADAS
NA ARBORIZAÇÃO DE DOIS VIZINHOS

71
49

00
0N

7149000N

71
50

00
0N

7150000N

71
51

00
0N

7151000N

71
52

00
0N

7152000N

71
53

00
0N

7153000N

291000E

291000E

292000E

292000E

293000E

293000E

294000E

294000E

295000E

295000E

Legenda
 Total de registros amostrados - 3508

Exótica Invasora - 633

Legenda
 Total de registros amostrados - 3508

Exótica Invasora - 633

71
40

00
0N

7140000N

71
55

00
0N

7155000N

285000E

285000E

300000E

300000E
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13.13 Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________
Sistema de Projeção:

Universal Transversa de Mercator
Datum:

SIRGAS 2000
_______________________________

Elaboração:
Ciro Duarte de Paula Costa

CREA-PR 148.035-D

_______________________________
Escala:                                Edição:

1: 18.500                          Abril, 2020

DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES COM
PRINCÍPIOS TÓXICOS OU

ALERGÊNICOS AMOSTRADOS NA
ARBORIZAÇÃO DE DOIS VIZINHOS

71
49

00
0N

7149000N

71
50

00
0N

7150000N

71
51

00
0N

7151000N

71
52

00
0N

7152000N

291000E

291000E

292000E

292000E

293000E

293000E

294000E

294000E

295000E

295000E

  Legenda
   Total de registros amostrados - 3508

Exótica com princípios tóxicos/alergênicos - 820
Nativa com princípios tóxicos/alergênicos - 217

  Legenda
   Total de registros amostrados - 3508

Exótica com princípios tóxicos/alergênicos - 820
Nativa com princípios tóxicos/alergênicos - 217

71
40

00
0N

7140000N

71
55

00
0N

7155000N

285000E

285000E

300000E

300000E
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13.14 Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________
Sistema de Projeção:

Universal Transversa de Mercator
Datum:

SIRGAS 2000
_______________________________

Elaboração:
Ciro Duarte de Paula Costa

CREA-PR 148.035-D

_______________________________
Escala:                                Edição:

1: 18.500                          Abril, 2020

DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS
AMOSTRADOS NA ARBORIZAÇÃO DE
DOIS VIZINHOS COM NECESSIDADE

DE SUPRESSÃO 

71
49

00
0N

7149000N

71
50

00
0N

7150000N

71
51

00
0N

7151000N

71
52

00
0N

7152000N

291000E

291000E

292000E

292000E

293000E

293000E

294000E

294000E

295000E

295000E

  Legenda
   Total de registros amostrados - 3508

Sem necessidade de supressão - 395
Com necessidade de supressão - 2562

  Legenda
   Total de registros amostrados - 3508

Sem necessidade de supressão - 395
Com necessidade de supressão - 2562

71
40

00
0N

7140000N

71
55

00
0N

7155000N

285000E

285000E

300000E

300000E
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13.15 Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________
Sistema de Projeção:

Universal Transversa de Mercator
Datum:

SIRGAS 2000
_______________________________

Elaboração:
Ciro Duarte de Paula Costa

CREA-PR 148.035-D

_______________________________
Escala:                                Edição:

1: 18.500                          Abril, 2020

DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS
AMOSTRADOS NA ARBORIZAÇÃO DE
DOIS VIZINHOS COM NECESSIDADE

DE PODA 

71
49

00
0N

7149000N

71
50

00
0N

7150000N

71
51

00
0N

7151000N

71
52

00
0N

7152000N

291000E

291000E

292000E

292000E

293000E

293000E

294000E

294000E

295000E

295000E

  Legenda
   Total de registros amostrados - 3508

Sem recomendações de poda - 2186
Classe I: risco de acidente - 117
Classe II: manejo para desenvolvimento - 500
Classe III: linha viva -139

  Legenda
   Total de registros amostrados - 3508

Sem recomendações de poda - 2186
Classe I: risco de acidente - 117
Classe II: manejo para desenvolvimento - 500
Classe III: linha viva -139

71
40

00
0N

7140000N

71
55

00
0N

7155000N

285000E

285000E

300000E

300000E
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13.16 Anexo 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 
Análise de percepção da população sobre a arborização urbana 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                        CNPJ 76.205.640/0001-08 

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 
 

 

 

Entrevistador:__________________________________________________________________ 

Data:_________/________/________ Bairro:________________________________________ 

Rua:__________________________________________________________nº:_____________ 

Entrevistado:__________________________________________________________________ 

 

1- Qual o número de moradores em sua residência? _________________  

 

2- Grau de escolaridade do entrevistado: 

( ) sem escolarização 

( ) ensino fundamental incompleto 

( ) ensino fundamental completo 

( ) ensino médio incompleto 

( ) ensino médio completo 

( ) ensino superior incompleto 

( ) ensino superior 

 

3- Como você classificaria a arborização do seu bairro? 

( ) muito arborizado 

 ( ) razoavelmente arborizado 

( ) pouco arborizado 

 

4- Quais as vantagens que você observa na arborização do seu bairro? 

( ) sombra 

( ) redução de calor 

( ) redução de poluição sonora 

( ) flores  e frutos 

( ) outras:___________________________________________________________  



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 
Análise de percepção da população sobre a arborização urbana 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                        CNPJ 76.205.640/0001-08 

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 
 

 

 

5- E quais as desvantagens que você observa na arborização de sua rua? 

( ) sujeira das ruas e calçadas 

( ) sujeira provocada pelos pássaros 

( ) redução da iluminação pública 

( ) problemas com a rede elétrica ou telefônica 

( ) problemas na calçada 

( ) outras: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6- Para você, de quem é a responsabilidade da Arborização Urbana? 

( ) prefeitura municipal 

(  ) COPEL 

(  ) População 

(  ) Associações, Igrejas, Escolas e/ou ONG 

( ) outros: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7- Você colabora com a arborização da sua vila, bairro? Se colabora, de que forma? 

( ) colabora 

( ) não colabora 

( ) plantando árvores 

( ) fazendo a manutenção e podando 

( ) não danificando 

( ) outras formas: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8- Que espécies você gostaria que fossem plantadas em sua rua? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 
Análise de percepção da população sobre a arborização urbana 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                        CNPJ 76.205.640/0001-08 

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 
 

 

 

 
9-  Na sua opinião, o que deveria ser feito para melhorar a arborização de sua rua? 

( ) implantar mais árvores 

( ) fazer manutenção e realizar podas de forma e época corretas 

( ) fazer um trabalho de conscientização ecológica sobre arborização 

( ) outras formas: _____________________________________________________  

 

10- Quanto você acha que vale uma árvore urbana? 

(  ) nada. 

(  ) menos de R$ 50,00 

(  ) entre R$ 50,00 e R$ 100,00 

(  ) entre R$ 100,00 e R$ 500,00 

(  ) entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 

(  ) mais que R$ 1.000,00 
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13.17 Anexo 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________
Sistema de Projeção:

Universal Transversa de Mercator
Datum:

SIRGAS 2000
_______________________________

Elaboração:
Ciro Duarte de Paula Costa

CREA-PR 148.035-D

_______________________________
Escala:                                Edição:

1: 18.500                          Abril, 2020

DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS
AMOSTRADOS NA ARBORIZAÇÃO DE

DOIS VIZINHOS POR RISCO DE
QUEDA 

71
49

00
0N

7149000N

71
50

00
0N

7150000N

71
51

00
0N

7151000N

71
52

00
0N

7152000N

291000E

291000E

292000E

292000E

293000E

293000E

294000E

294000E

295000E

295000E

  Legenda
   Total de registros amostrados - 3508

Sem risco de queda - 2809
Com risco de queda - 3
Com risco iminente de queda - 144

  Legenda
   Total de registros amostrados - 3508

Sem risco de queda - 2809
Com risco de queda - 3
Com risco iminente de queda - 144

71
40

00
0N

7140000N

71
55

00
0N

7155000N

285000E

285000E

300000E

300000E
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13.18 Anexo 18 
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