
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 3.150/2022. 

DE 15 DE MARÇO DE 2022. 

 

“CRIA CARGO DE FISCAL 

AMBIENTAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”.  

 

 

VILMAR VIANA FARIAS, Prefeito Municipal em Exercício de Erval Seco- 

RS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, eu promulgo e sanciono a seguinte: 

 

LEI 

Art. 1º - Fica criado o Cargo de Fiscal Ambiental integrando a Lei Municipal Nº 

804/1990 que dispões sobre o quadro de Cargos e Funções Públicas do Município e Lei 

Municipal Nº 803/1990 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Municipais conforme o quadro abaixo: 

 

Nº de Cargos Denominação Padrão Carga Horária Vencimentos 

01 Fiscal Ambiental   11 40 horas R$ 2.237,08 

 

Art. 2º. Fica criado o padrão de vencimento "11A" no quadro de cargos de 

provimento efetivo, constante do item "I" do art. 24 da Lei Municipal nº 804, de 31 de 

outubro de 1990, o qual passa a ter os seguintes coeficientes, segundo a classe: 

 

Padrão 
Coeficientes segundo a Classe 

A B C D 

11 5.7 6.27 6.84 7.41 

 

 

Art. 3º.  Tendo como requisito formação em Agronomia, Engenharia Ambiental, 

Engenharia Florestal ou Ciências Biológicas, todos com registro no respectivo órgão de 

classe. 

 

 

 

 



 
 

Art. 4º Em sua descrição analítica o fiscal Ambiental desempenha as seguintes 

funções: 

 

Atribuições de Carreira do Fiscal Ambiental da Receita Municipal 

 

São prerrogativas dos integrantes do quadro de Fiscal Ambiental Municipal: 

I – DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividades que envolvam a fiscalização com respeito à 

aplicação das leis relativas à tributação, obras, posturas e Meio Ambiente no âmbito 

municipal. 

II- DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Fiscalizar o planejamento, execução e controle das 

atividades ambientais; fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do meio 

ambiente e cooperar na fiscalização dos serviços públicos, patrimônio municipal e 

aplicação da legislação pertinente; promover a execução de visitas de fiscalização 

ambiental; efetuar vistorias permanentes ou periódicas com a finalidade de garantir a 

preservação e defesa do meio ambiente, notificando e aplicando penalidades previstas em 

lei ou regulamento; fiscalizar, advertir, lavrar notificações, instaurar processos 

administrativos, aplicar penalidades, embargar, e tomar todas as medidas necessárias para 

interromper o fato gerador de danos ambientais e a qualidade de vida da população; 

proceder em lançamentos não tributários; executar outras atividades afins. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 15 de março de 2022. 

 

 

VILMAR VIANA FARIAS  

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

PAULO RICARDO STEINHORST CÉZAR 

Secretário Adjunto da Administração e Coordenação Geral 



 
 
 


