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PORTARIA Nº1224/2022
EXONERA O CHEFE DA SALA DO
EMPREENDEDOR.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar o senhor EVERALDO HINTZ do cargo de CHEFE DA SALA DO
EMPREENDEDOR nomeado pela Portaria nº 903/2022.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº1225/2022
EXONERA O SECRETÁRIA DE
GESTÃO DE PESSOAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a senhora PRISCILA FERNANDES SILVA GOMES do cargo de SECRETÁRIA DE
GESTÃO DE PESSOAS nomeado pela Portaria nº 018/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1226/2022
NOMEIA O DIRETOR DE GESTÃO E CONTROLE
DE PESSOAL.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia a senhora LUCINDA DA SILVA, para o cargo de DIRETOR DE GESTÃO E
CONTROLE DE PESSOAL, criado pela Lei Complementar n° 316/2020 atualmente em
vigor, com proventos nela fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1227/2022
NOMEIA O ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia o senhor CEZAR CRISTIANO ROCHA, para o cargo de ASSESSOR ESPECIAL DO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, criado pela Lei Complementar n° 316/2020
atualmente em vigor, com proventos nela fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE ALTERAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico Nº 122/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de mesas e cadeiras plásticas.
Fundamentação: Com base no § 4º - Art. 21 da Lei Federal 8.666/93, o presente Edital de
Licitação será modificado, alterando-se as especificações do item 2 do Termo de Referência do
Edital, com novo Prazo para recebimento das propostas: Até as 08:00 h do dia 16/08/2022,
permanecendo as demais cláusulas do edital inalteradas.
Informações: A íntegra da 1ª RETIFICAÇÃO do Edital e demais informações, poderão ser obtidas
no seguinte endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, Araquari/SC, ou no site
www.araquari.atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7700.
Araquari/SC, 01/08/2022.
HERMES DEFAVERI
Secretário de Administração
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LEI COMPLEMENTAR Nº 378/2022
INSTITUI A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
(FUNDEMA),
E
DISPÕE
SOBRE
SUA
ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara
aprovou e ele sancionou a seguinte Lei Complementar:
Capítulo I
Das Disposições Iniciais
Art. 1º Fica instituída a Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA), entidade da
Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, dotada de personalidade jurídica de direito público,
sem fins lucrativos e de interesse coletivo, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, sediada no
Município de Araquari.
Art. 2º Esta lei dispõe acerca da estrutura administrativa, do quadro de pessoal e de demais
matérias correlatas e de interesse da FUNDEMA, observadas as disposições das Constituições Federal e
Estadual, da Lei Orgânica do Município e das demais legislações aplicáveis.
Capítulo II
Da Ação Administrativa
Art. 3º A ação administrativa, no âmbito da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal,
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como aos
demais princípios constantes da Constituição Federal, Estadual e da Lei Orgânica do Município.
Art. 4º Respeitados os princípios referidos no artigo anterior, a ação administrativa municipal se
processará em estrita observância às seguintes bases fundamentais:
I - planejamento, programação, avaliação e controle dos resultados;
II - coordenação funcional sistemática;
III - eficiência, eficácia e efetividade;
IV - equilíbrio entre receita e despesa;
V - transparência, controle e fiscalização;
VI - capacitação dos recursos humanos; e
VII - racionalização e modernização administrativa.
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Capítulo III
Das Competências

Art. 5º Compete à FUNDEMA:
I - articular-se com organismos municipais, estaduais, federais e privados, com vistas a obter
recursos financeiros e tecnológicos a fim de desenvolver programas de proteção ao meio ambiente;
II - assegurar a preservação, a recuperação, o uso sustentável, a exploração racional dos recursos
naturais do Município e a compensação pela sua utilização, inclusive através da instituição de medidas
compensatórias ambientais de qualquer natureza a serem regulamentadas em lei específica;
III - elaborar e implantar projetos especiais, como a criação de parques e estações ecológicos, a
manutenção de áreas verdes, a proteção aos mangues e a racionalização da extração mineral;
IV - orientar campanhas educacionais e de treinamento destinadas à sensibilização da população
acerca dos problemas relacionados à não preservação do meio ambiente;
V - fiscalizar todas as formas de agressões ao meio ambiente e orientar a sua recuperação;
VI - assessorar a Administração Municipal no que concerne aos aspectos do meio ambiente;
VII - administrar e fiscalizar os serviços funerários e os cemitérios públicos do Município, os
administrando, controlando, conservando, limpando, mantendo, ampliando e reformando;
VIII - realizar o controle e registro de falecimentos e sepultamentos, bem como fiscalizar as
empresas empreiteiras do serviço funerário e da Central Funerária;
IX - executar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e de forma
transdisciplinar com todas as Secretarias e órgãos da Administração Municipal, a Política Municipal de
Saneamento Básico, na forma prevista no art. 4º da Lei Complementar nº 84, de 26 de novembro de 2009, e
de suas demais disposições e alterações;
X - elaborar, implantar e executar políticas públicas de proteção animal, combatendo o abuso e os
maus-tratos e promovendo ações de controle epidemiológico, de vetores e zoonoses, podendo para isso
firmar convênios;
XI - elaborar e implantar políticas públicas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com o objetivo de
dar a eles adequada classificação, triagem, acondicionamento, armazenamento, transporte, reciclagem e
reutilização, podendo para isso firmar convênios;
XII - receber e gerir os recursos provenientes da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFAM,
prevista nas Leis Complementares nº 80, de 31 de julho de 2009, e nº 341, de 30 de setembro de 2021;
XIII - articular-se com os demais órgãos municipais no desempenho das funções que lhe couber,
observadas suas atribuições pertinentes ao meio ambiente e aquelas instituídas pela legislação federal,
estadual e municipal;
XIV - gerir o Fundo Municipal do Meio Ambiente, instituído pela Lei Complementar 312, de 14 de
outubro de 2020;
XV - outras atribuições previstas em seu estatuto.
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Capítulo IV
Do Patrimônio e das Receitas
Art. 6º A FUNDEMA terá seu patrimônio constituído por bens e direitos que adquirir, bem como
pelos que lhe forem doados pelo Município de Araquari e por outras pessoas, físicas ou jurídicas, na forma
em que dispuser seu estatuto.
Art. 7º Constituirão receitas da FUNDEMA:
I - as dotações consignadas no orçamento do Município, os créditos especiais, os créditos adicionais,
as transferências e os repasses que lhe forem conferidos;
II - rendas patrimoniais e aplicações financeiras;
III - recursos provenientes de convênios, acordos e ajustes;
IV - auxílios e subvenções da União ou do Estado;
V - contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, nacionais e
internacionais;
VI - recursos provenientes da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFAM, prevista nas Leis
Complementares nº 80, de 31 de julho de 2009, e nº 341, de 30 de setembro de 2021;
VII - outras receitas, eventuais ou definidas em estatuto.
Capítulo V
Da Organização Administrativa
Art. 8º A FUNDEMA, respeitadas as peculiaridades decorrentes de suas competências, terá sua
estrutura organizacional básica constituída pelas seguintes unidades orgânicas e instâncias administrativas:
I - no nível de administração superior da Fundação: o Presidente;
II - no nível de auxiliar direto e substituto nos afastamentos do Presidente: o Vice-Presidente;
III - no nível de comando e direção geral da ação instrumental ou programática específica: as
Direções;
IV - no nível de gerência de unidades destinadas à execução das atividades atinentes à ação
instrumental ou programática específica: as Gerências Administrativas;
V - no nível de coordenação e chefia da execução instrumental ou programática específica: as
Coordenadorias;
VI - no nível de assessoramento do Presidente e Vice-Presidente, ou da Direção, Gerência e
Coordenação na condução de ação instrumental ou programática específica: as Assessorias.
Paragrafo Único. A definição, organização e alteração da estrutura básica e das unidades
integrantes a cada órgão da Fundação dar-se-á mediante Decreto do Poder Executivo Municipal quando
concorrerem para o aumento da eficiência organizacional e reproduzirem mera alteração de organização e
funcionamento da administração municipal.
Art. 9º Fica criado o quadro de pessoal da FUNDEMA, constituído por cargos de provimento efetivo
e em comissão, por funções de confiança e por encargos, com especificações definidas nos anexos desta Lei.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Araquari
Nº. 1118| Araquari, 01 de agosto de 2022.

17

§1º Os encargos são devidos em razão do desempenho, pelo servidor efetivo, de função atípica às
atribuições definidas em lei para seu cargo, que implique ao servidor uma singular responsabilidade de
relevante interesse público à administração municipal.
§2º É requisito à assunção de encargo a disponibilidade, por parte do servidor efetivo, de acúmulo
das funções definidas em lei para o cargo efetivo em que estiver investido com a função atribuída no Anexo
IV desta Lei ao respectivo encargo.
§3º Perderá o encargo, o servidor, na hipótese em que a assunção resulte em prejuízo ao
desempenho das atribuições previstas em lei para o cargo efetivo em que estiver investido.
§4º A assunção de encargos não ilide a possibilidade de pagamento de horas extraordinárias quando
estas mantiverem relação com as atribuições do cargo efetivo em que estiver investido o servidor, sendo tão
somente vedado o pagamento quando as horas extraordinárias forem afetas ao encargo atribuído.
§5º A assunção de encargos não gera ao servidor direito adquirido, e sob nenhuma hipótese será
objeto de incorporação à remuneração de seu cargo efetivo.
§6º Os percentuais de gratificação previstos nesta Lei para as funções de confiança aplicam-se
igualmente aos cargos em comissão, quando ocupados por servidores efetivos, tendo por referência, a título
de atribuição do percentual, a equivalência entre o vencimento do cargo em comissão e o valor nominal
definido à função de confiança, nos termos dos Anexos I e III.
§7º Caberá ao servidor efetivo ocupante de função de confiança ou cargo em comissão optar pelo
recebimento do percentual de gratificação, definido nesta Lei ou em Regulamento próprio do órgão, ou pelo
vencimento do cargo ou função que estiver ocupando.
§8º O percentual de gratificação conferido aos cargos de Presidente e Vice-Presidente será
equivalente ao atribuído às funções de Assistente Executivo e Coordenador-Geral, conforme quadro do
Anexo III.
§9º O produto da aplicação do percentual de gratificação do cargo em comissão ou da função de
confiança limitar-se-á ao teto do vencimento ou valor nominal atribuído ao respectivo cargo ou função.
Art. 10. Os cargos de provimento efetivo de que trata a Lei Complementar nº 188, de 16 de
dezembro de 2014, passam a ser regidos, no que couber, pelas disposições desta Lei.
Capítulo VI
Dos Grupos Ocupacionais
Art. 11. Os cargos de provimento efetivo que compõem o Quadro de Pessoal da FUNDEMA são
segmentados nos seguintes Grupos Ocupacionais:
I - Grupo Ocupacional ANA (Atividades de Nível Auxiliar): corresponde às atividades básicas de apoio,
manutenção e execução de serviços auxiliares, para cujo exercício é exigido o grau de instrução de ensino
fundamental;
II - Grupo Ocupacional ANO (Atividades de Nível Operacional): corresponde às atividades básicas de
apoio, manutenção e execução de serviços operacionais, para cujo exercício é exigido o grau de instrução de
ensino fundamental;
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III - Grupo Ocupacional ANT (Atividades de Nível Técnico): corresponde às atividades de suporte e
execução de serviços técnicos e administrativos em suas várias modalidades, para cujo exercício é exigido o
grau de instrução de ensino médio ou educação profissional técnica de ensino médio; e
IV - Grupo Ocupacional ANS (Atividades de Nível Superior): corresponde às atividades de natureza
técnica ou científica, de maior complexidade quanto ao planejamento, coordenação e execução de projetos,
bem como na elaboração de estudos, pesquisas, laudos e pareceres, para cujo exercício é exigido o grau de
instrução de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação.
Art. 12. Os cargos políticos, os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança que
compõem o Quadro de Pessoal da FUNDEMA são segmentados nos seguintes Grupos Ocupacionais:
I - Grupo Ocupacional ANE (Atividades de Nível Estratégico): responsável pela condução das
atividades políticas, decisórias e de governança pública, abrangendo o estabelecimento de diretrizes
governamentais e o monitoramento dos órgãos e entidades da administração municipal na condução de suas
ações instrumentais ou programáticas específicas;
II - Grupo Ocupacional ANTE (Atividades de Nível Tático-Estratégico): possui por função típica a
atuação em nível tático, e por função atípica a atuação em nível estratégico, correspondendo à:
a) função atípica estratégica: a responsabilidade por estabelecer uma interconexão entre o
planejamento estratégico e o direcionamento tático, por meio da interpretação e transformação das
diretrizes estratégicas em metas e objetivos; e
b) função típica tática: a responsabilidade por coordenar todas as metas e objetivos traçados,
instrumentalizados por ações instrumentais ou programáticas específicas a serem dirigidas, coordenadas e
gerenciadas nos níveis tático e operacional.
III - Grupo Ocupacional ANTO (Atividades de Nível Tático-Operacional): possui por função típica a
atuação em nível tático, e por função atípica a atuação em nível operacional, correspondendo à:
a) função típica tática: a responsabilidade por dirigir uma ação instrumental programática ou
específica, coordenando e normatizando suas atividades de acordo com as diretrizes estratégicas
estabelecidas pelo governo municipal; e
b) função atípica operacional: a responsabilidade por transformar as metas e objetivos do plano
tático em programas, serviços e tarefas a serem coordenados e gerenciados individualmente no nível
operacional.
IV - Grupo Ocupacional ANOT (Atividades de Nível Operacional-Tático): possui por função típica a
atuação em nível operacional, e por função atípica a atuação em nível tático, correspondendo à:
a) função atípica tática: a responsabilidade por estabelecer uma interconexão entre o
direcionamento tático e a execução operacional, por meio da implementação das metas e objetivos traçados
no nível tático em programas, serviços e tarefas a serem coordenados e gerenciados individualmente no
nível operacional; e
b) função típica operacional: a responsabilidade por coordenar e gerenciar, de forma individualizada,
os programas, serviços e tarefas definidos no nível tático, estabelecendo métodos e procedimentos a serem
utilizados para o alcance dos planos táticos e estratégicos, com vistas a atingir os objetivos da administração
municipal.
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Capítulo VII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 13. Esta Lei Complementar será regulamentada, no que couber, através de Decreto do Poder
Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua publicação.
Art. 14. As despesas oriundas da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias,
consignadas no orçamento corrente e suplementadas, se necessário.
Art. 15. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, dentro dos limites dos respectivos créditos, a
expedir Decretos relativos à transferência de dotações de seu orçamento ou de créditos adicionais, de forma
a adequá-los à nova estrutura organizacional.
Art. 16. Ficam revogadas:
I - a Lei Complementar nº 68, de 9 de janeiro de 2009;
II - a Lei Complementar nº 108, de 23 de fevereiro de 2011;
III - a Lei Complementar nº 122, de 24 de janeiro de 2012;
IV - a Lei Complementar nº 139, de 31 de maio de 2012;
V - a Lei Complementar nº 146, de 1º de fevereiro de 2013;
VI - a Lei Complementar nº 158, de 21 de agosto de 2013;
VII - a Lei Complementar nº 179, de 24 de junho de 2014;
VIII - a Lei Complementar nº 192, de 8 de abril de 2015;
IX - a Lei Complementar nº 244, de 18 de janeiro de 2018;
X - a Lei Complementar nº 283, de 18 de setembro de 2019;
XI - a Lei Complementar nº 326, de 6 de abril de 2021; e
XII - as demais normas que porventura dispunham em contrário.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 01 DE AGOSTO DE 2022
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari

Diário Oficial Eletrônico do Município de Araquari
Nº. 1118| Araquari, 01 de agosto de 2022.

Anexo I
Quadro de Pessoal de Agentes Políticos e Cargos em Comissão
CARGA
GRUPO OCUPACIONAL
CARGO
VENCIMENTO
HORÁRIA

ATIVIDADES DE NÍVEL
ESTRATÉGICO (ANE)

ATIVIDADES DE NÍVEL TÁTICOOPERACIONAL (ANTO)

ATIVIDADES DE NÍVEL
OPERACIONAL-TÁTICO (ANOT)

20

QUANTITATIVO

PRESIDENTE

40 horas

R$ 12.163,69

1

VICE-PRESIDENTE

40 horas

R$ 7.860,92

1

ASSESSOR EXECUTIVO

40 horas

R$ 7.709,73

0

ASSESSOR JURÍDICO

20 horas

R$ 6.984,11

1

DIRETOR

40 horas

R$ 7.558,56

2

ASSESSOR I

40 horas

R$ 7.558,56

6

GERENTE

40 horas

R$ 3.829,67

2

COORDENADOR

40 horas

R$ 3.829,67

1

ASSESSOR II

40 horas

R$ 3.829,67

0

ASSESSOR III

40 horas

R$ 2.161,75

1
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GRUPO OCUPACIONAL
ATIVIDADES DE NÍVEL
TÉCNICO (ANT)

Anexo II
Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo
CARGA
CARGO
HORÁRIA

QUANTITATIVO

40 horas

R$ 1.997,80

3

FISCAL AMBIENTAL

40 horas

R$ 3.995,60

1

TÉCNICO AGRÍCOLA

40 horas

R$ 4.109,76

1

20 horas

R$ 3.813,62

40 horas

R$ 7.627,23

20 horas

R$ 3.813,62

40 horas

R$ 7.627,23

20 horas

R$ 3.813,62

40 horas

R$ 7.627,23

20 horas

R$ 3.813,62

40 horas

R$ 7.627,23

20 horas

R$ 3.813,62

40 horas

R$ 7.627,23

20 horas

R$ 3.813,62

40 horas

R$ 7.627,23

20 horas

R$ 3.813,62

40 horas

R$ 7.627,23

20 horas

R$ 3.813,62

40 horas

R$ 7.627,23

40 horas

R$ 7.013,96

20 horas

R$ 3.506,98

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO FLORESTAL
ENGENHEIRO QUÍMICO
ATIVIDADES DE NÍVEL
SUPERIOR
(ANS)

VENCIMENTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

ENGENHEIRO SANITARISTA
BIÓLOGO
GEÓLOGO
GEÓGRAFO
MÉDICO VETERINÁRIO
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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GRUPO OCUPACIONAL
ATIVIDADES DE NÍVEL
ESTRATÉGICO (ANE)
ATIVIDADES DE NÍVEL
TÁTICO-ESTRATÉGICO
(ANTE)
ATIVIDADES DE NÍVEL
TÁTICO-OPERACIONAL
(ANTO)
ATIVIDADES DE NÍVEL
OPERACIONAL-TÁTICO
(ANOT)

Anexo III
Quadro de Gratificações por Funções de Confiança (GFC)
CARGA
VALOR
FUNÇÃO
GRATIFICAÇÃO
HORÁRIA
NOMINAL

22

QUANTITATIVO

ASSISTENTE
EXECUTIVO

40 horas

70% do vencimento do
cargo efetivo do servidor.

R$ 7.709,73

0

COORDENADORGERAL

40 horas

70% do vencimento do
cargo efetivo do servidor.

R$ 7.709,73

0

DIRETOR
TÉCNICO

40 horas

50% do vencimento do
cargo efetivo do servidor.

R$ 7.558,56

0

GERENTE
TÉCNICO

40 horas

50% do vencimento do
cargo efetivo do servidor.

R$ 3.829,67

0

COORDENADOR
TÉCNICO

40 horas

50% do vencimento do
cargo efetivo do servidor.

R$ 3.829,67

0
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Anexo IV
Quadro de Gratificações por Encargos (GPE)
ENCARGO

VALOR

QUANTITATIVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*PSMM = PISO SALARIAL MÍNIMO MUNICIPAL
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Anexo V
Descrição e Especificação dos Agentes Políticos e dos Cargos em Comissão
DENOMINAÇÃO DO CARGO: PRESIDENTE
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL ESTRATÉGICO (ANE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce a gestão superior da respectiva Fundação Municipal, compreendendo a autonomia e
as responsabilidades inerentes à condução das diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo
municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Administrar a Fundação Municipal em estrita observância às disposições legais e normas vigentes;
2 - Exercer a liderança e articulação institucional da área de atuação da Fundação Municipal, na condição de
assessor do Prefeito Municipal, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações;
3 - Assessorar o Prefeito e os dirigentes das demais entidades e órgãos do Município em assuntos da competência
da Fundação Municipal;
4 - Representar o Prefeito quando designado;
5 - Formular e propor a programação a ser executada pela Fundação Municipal, a proposta orçamentária anual e as
alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
6 - Promover o controle dos resultados das ações da Fundação Municipal em confronto com o planejamento e
volume de recursos utilizados;
7 - Expedir certidões e atestados relativos a assuntos da Fundação;
8 - Emitir parecer conclusivo sobre os assuntos submetidos a sua decisão;
9 - Apresentar ao Prefeito Municipal relatório anual das atividades da respectiva Fundação Municipal;
10 - Promover reuniões periódicas de coordenação entre as diferentes Diretorias, Coordenadorias, Gerências,
Assessorias e Assistências da Fundação Municipal;
11 - Subsidiar os atos do Prefeito e expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos
aos assuntos da respectiva Fundação Municipal;
12 - Praticar os atos necessários ao cumprimento das atribuições da Fundação Municipal e aqueles para os quais
receber delegação de competência do Prefeito;
13 - Comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocado, para prestar informações ou esclarecimentos a
respeito de assuntos compreendidos na área da respectiva Fundação Municipal; e
14 - Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição, inclusive as previstas no art. 178 da Lei Orgânica do
Município.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: VICE-PRESIDENTE
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL ESTRATÉGICO (ANE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxilia o Presidente na gestão superior da respectiva Fundação Municipal, compreendendo a
autonomia e as responsabilidades inerentes à condução das diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo
governo municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições e substituí-lo nas suas ausências e impedimentos;
2 - Analisar os expedientes relativos à Fundação Municipal e despachar diretamente com o Presidente;
3 - Promover reuniões com os responsáveis pelas unidades orgânicas e pelos serviços de nível departamental da
Fundação Municipal;
4 - Auxiliar o Presidente no controle dos resultados das ações da Fundação Municipal em confronto com a
programação, expectativa inicial de desempenho e volume de recursos utilizados;
5 - Submeter à consideração do Presidente os assuntos que excedam à sua competência;
6 - Coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Fundação Municipal;
7 - Propor ao Presidente a criação, transformação, ampliação, fusão e extinção de unidades administrativas de nível
divisional e inferiores a este visando à melhor execução das ações da Fundação Municipal;
8 - Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as delegadas pelo Presidente.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSESSOR EXECUTIVO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL ESTRATÉGICO (ANE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha o assessoramento superior ao Prefeito, ao Secretário ou ao Dirigente de entidade
da administração indireta.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Assessorar o Prefeito, o Secretário ou o Dirigente de entidade da administração indireta na condução das
diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal, mediante a realização das seguintes
atribuições:
I - Recepcionar e atender agentes externos à administração do Município de Araquari, tais como representantes
governamentais de outros Municípios, de Estados e da União, bem como de suas entidades da administração
indireta, e representantes de instituições e sociedades privadas, com ou sem fins lucrativos;
II - Gerir documentos relacionados a matérias atinentes às atribuições do Prefeito, do Secretário ou do Dirigente de
entidade da administração indireta, bem como a eles exercer o controle de agenda no tocante a reuniões, encontros
e demais compromissos;
III - Auxiliar o Prefeito, o Secretário ou o Dirigente de entidade da administração indireta na condução de trabalhos
por eles comandados, relacionados a matérias atinentes à administração municipal, por intermédio de orientação,
instrução documental e realização de demais atividades imprescindíveis à consecução dos objetivos propostos;
IV - Promover reuniões, à requisição do Prefeito, do Secretário ou do Dirigente de entidade da administração indireta,
com as autoridades hierárquicas dos demais órgãos e entidades da administração municipal, a fim de serem
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discutidos temas relevantes à condução das diretrizes programáticas e estratégicas de governo;
V - Realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL ESTRATÉGICO (ANE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha o assessoramento jurídico ao Presidente de entidade da administração indireta,
acerca de matérias concernentes à entidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Prestar assessoramento técnico-jurídico às atividades processuais e extraprocessuais da entidade da administração
indireta;
2 - Elaborar minutas de peças processuais, pareceres e outras manifestações, além de análises, estudos, exames,
pesquisas, relatórios e trabalhos de natureza jurídica atinentes a feitos judiciais ou procedimentos administrativos de
alçada da entidade da administração indireta;
3 - Controlar o andamento de processos judiciais, inquéritos policiais ou civis ou procedimentos administrativos sob a
presidência do Ministério Público, prestando informações ao membro do Ministério Público;
4 - Orientar o Presidente acerca dos quesitos legais atinentes à emissão de licenças;
5 - Dar parecer jurídico acerca da legalidade dos pleitos e licenças concedidas pela equipe da entidade nos
procedimentos de fiscalização e licenciamento ambiental;
6 - Elaborar respostas a eventuais questionamentos ou pedidos de informações formulados por entidades de
fiscalização e controle como Ministério Público, Poder Judiciário, dentre outros;
7 - Desempenhar outras atividades específicas da profissão de advogado.
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: DIRETOR
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL TÁTICO-OPERACIONAL (ANTO)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha a direção geral de uma ação instrumental ou programática específica
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Exercer a direção geral da execução das atribuições previstas para a respectiva Diretoria, de acordo com diretrizes
programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal;
2 - Coordenadar, normatizar, planejar, supervisionar, dirigir, orientar e controlar as atividades da respectiva
Diretoria;
3 - Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas ações
da Diretoria;
4 - Assegurar o entrosamento dos trabalhos e serviços desenvolvidos nas Gerências, Coordenadorias, Assessorias e
Assistências sob sua direção;
5 - Promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais da Diretoria;
6 - Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
7 - Realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSESSOR I
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL TÁTICO-OPERACIONAL (ANTO)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha o assessoramento à direção geral de uma ação instrumental ou programática
específica comandada pelo Diretor ou pelo Presidente.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Assessorar a Diretoria de uma ação instrumental ou programática específica na organização administrativa das
unidades e serviços a ela subordinados, ou diretamente o Presidente, no caso de inexistência de Diretoria associada à
determinada ação instrumental ou programática específica, mediante a realização das seguintes atribuições:
I - Coordenadar, normatizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar, sob o comando do Diretor ou do
Presidente, as atividades de um ou mais segmentos de determinada ação instrumental ou programática específica;
II - Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade no(s)
segmento(s) da ação programática e específica sob seu comando;
III - Promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais que relacionam-se com
o(s) segmento(s) da ação programática e específica sob seu comando;
IV - Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
V - Realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: GERENTE
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL-TÁTICO (ANOT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha a gerência de uma unidade destinada à execução das atividades atinentes à
determinada ação instrumental ou programática específica.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Chefiar, organizar e orientar a execução, na sua unidade, das atribuições e serviços previstos de acordo com
diretrizes programáticas e estratégicas definidas;
2 - Analisar e instruir expedientes relacionados à Gerência;
3 - Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas ações
da Gerência;
4 - Propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades;
5 - Assegurar o entrosamento dos serviços realizados em sua unidade, e sob sua chefia, com os serviços realizados
nas demais unidades da entidade da administração indireta;
6 - Acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento das rotinas
de trabalho;
7 - Observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente;
8 - Submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência;
9 - Evitar o desperdício, duplicidades e superposições de serviços;
10 - Executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: COORDENADOR
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL-TÁTICO (ANOT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha a coordenação de serviço(s) compreendido(s) por uma ação instrumental ou
programática específica.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Exercer a Coordenadoria de serviços, de acordo com as diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo
governo municipal;
2 - Programar, organizar, dirigir, orientar, controlar e coordenar as atividades da respectiva Coordenadoria;
3 - Promover reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais da respectiva Coordenadoria;
4 - Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
5 - Propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades;
6 - Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas ações da
Coordenadoria;
7 - Observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente;
8 - Executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSESSOR II
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL-TÁTICO (ANOT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha o assessoramento à Gerência ou à Coordenadoria de uma ação instrumental ou
programática específica, comandada pelo Gerente, pelo Coordenador, pelo Diretor ou pelo Presidente.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Assessorar a Gerência ou a Coordenadoria de uma ação instrumental ou programática específica, ou diretamente o
Diretor ou o Presidente, no caso de inexistência de Gerência ou de Coordenadoria associada à determinada ação
instrumental ou programática específica, mediante a realização das seguintes atribuições:
I - Estruturar, organizar, facilitar, sistematizar, planejar, orientar e controlar, sob o comando do Gerente, na sua
unidade, a execução das atribuições e serviços previstos de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas
definidas;
II - Programar, organizar, sistematizar, planejar, orientar e controlar, sob o comando do Coordenador, do Diretor ou
do Presidente, as atividades de um ou mais segmentos da ação instrumental ou programática específica a que estiver
submetido;
III - Observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente para a ação instrumental ou
programática específica a que estiver submetido;
IV - Submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência;
V - Executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSESSOR III
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL-TÁTICO (ANOT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha o assessoramento ao Diretor, ao Coordenador ou ao Gerente na condução de
suas atividades relacionadas às diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Assessorar o Diretor, o Coodenador ou o Gerente na condução de suas atividades relacionadas às diretrizes
programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal, mediante a realização das seguintes atribuições:
I - Recepcionar e atender, na hipótese de matérias pertinentes ao Diretor, Coordenador ou Gerente, servidores do
Município, de outros órgãos ou entidades da administração municipal, e agentes externos, tais como servidores ou
representantes governamentais de outros Municípios, de Estados e da União, bem como de suas entidades da
administração indireta, e representantes de instituições e sociedades privadas, com ou sem fins lucrativos;
II - Gerir documentos relacionados a matérias atinentes às atribuições do Diretor, do Coordenador ou do Gerente,
bem como a eles exercer o controle de agenda no tocante a reuniões, encontros e demais compromissos;
III - Auxiliar o Diretor, o Coordenador ou o Gerente na condução de trabalhos por eles comandados, relacionados a
matérias atinentes à respectiva Diretoria, Coordenação ou Gerência, por intermédio da instrução documental e
realização de demais atividades imprescindíveis à consecução dos objetivos propostos;
IV - Promover reuniões, à requisição do Diretor, do Coordenador ou do Gerente, com as autoridades hierárquicas dos
demais órgãos e entidades da administração municipal, a fim de serem discutidos temas relevantes à condução dos
trabalhos da respectiva Diretoria, Coordenação ou Gerência;
V - Realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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Anexo VI
Descrição e Especificação dos Cargos de Provimento Efetivo
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL TÉCNICO (ANT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha atividades de apoio ao desenvolvimento dos trabalhos de natureza técnica e
administrativa, efetuando serviços de rotina.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Executar registro, controle, datilografia, arquivo, de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, financeiro,
pessoal ou material;
2 - Digitar, elaborar e editar textos e planilhas;
3 - Realizar cópias e digitalização de documentos;
4 - Auxiliar:
I - na gestão de arquivo e estoque;
II - na realização de cálculos;
III - na execução de atividades de controle;
IV - no atendimento à população.
5 - Desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Médio Completo.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: FISCAL AMBIENTAL
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL TÉCNICO (ANT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha atividades atinentes à fiscalização ambiental.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Realizar a fiscalização de empreendimentos e de todas as intervenções ao meio ambiente, fazendo vistoria e
lavrando, se for o caso, os autos de notificação e infração respectivos;
2 - Atender às reclamações feitas pela comunidade relacionadas a sua área de atuação, dando as respostas
compatíveis;
3 - Redigir relatórios relacionados aos recursos interpostos pelos sujeitos passivos das autuações decorrentes de
infrações ambientais;
4 - Exercer outras atividades inerentes ao trabalho de fiscalização designadas pela chefia.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Médio Completo.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL TÉCNICO (ANT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, organização, assistência técnica,
controle e fiscalização dos trabalhos agropecuários.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Auxiliar os produtores rurais oferecendo apoio técnico para o desenvolvimento de sua produção, como o preparo
do solo, o plantio, o combate a pragas e a colheita;
2 - Realizar análises a fim de verificar possíveis pontos que devem ser melhorados na produção, e aplicar soluções
pontuais para a correção desses pontos;
3 - Participar na elaboração e execução de projetos e programas desenvolvidos pela instituição;
4 - Desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo designadas pela chefia.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Curso completo de Técnico Agrícola de nível médio em escola oficial regularmente
constituída, autorizada ou reconhecida por órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Engenharia Ambiental.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Desempenhar atividades de projetos, execução, supervisão, planejamento, pesquisa, monitoramento e elaboração
de normas na área ambiental, tendo em vista o equilíbrio entre o uso dos recursos naturais e a conservação do meio
ambiente;
2 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de graduação,
bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do concurso de
ingresso no serviço público.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Engenharia Ambiental, com o registro no respectivo
Conselho de Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Engenharia Civil.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Desenvolver atividades de projetos, execução, supervisão, planejamento, pesquisa, monitoramento e elaboração
de normas na área da Engenharia Civil;
2 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de graduação,
bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do concurso de
ingresso no serviço público.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Engenharia Civil, com o registro no respectivo Conselho
de Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENGENHEIRO QUÍMICO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Engenharia Química.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos, projetos e execução de
trabalhos especializados referentes a processos químicos e bioquímicos;
2 - Efetuar supervisão, planejamento, pesquisas e estudos referentes à elaboração de normas na área ambiental;
3 - Exercer a fiscalização e o licenciamento ambiental, efetuando análises, estudos e vistorias "in loco" relativas ao
desenvolvimento de atividades utilizadoras de recursos naturais em estabelecimentos que fabricam e comercializam
produtos;
4 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de graduação,
bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do concurso de
ingresso no serviço público.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Engenharia Química, com o registro no respectivo
Conselho de Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Engenharia Florestal.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Engenharia Rural, compreendendo:
I - atividades aplicadas para fins florestais de topografia, foto-interpretação, hidrologia, irrigação, drenagem e
açudagem;
II - instalações elétricas de baixa tensão, para fins florestais;
III - construções para fins florestais, desde que não contenham estruturas de concreto armado ou aço;
IV - construção de estradas exclusivamente de interesse florestal.
2 - Defesa sanitária, compreendendo o controle e a orientação técnica na aplicação de defensivos para fins florestais;
3 - Mecanização, compreendendo a experimentação e a indicação do emprego de tratores, máquinas e implementos
necessários a fins florestais;
4 - Pesquisa, introdução, seleção, melhoria e multiplicação de matrizes, sementes e mudas, no campo florestal;
5 - Padronização, conservação, armazenagem, classificação, abastecimento e distribuição de produtos florestais;
6 - Florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção e manejo de florestas;
7 - Exploração e utilização de florestas e de seus produtos;
8 - Levantamento, classificação, análise, capacidade de uso, redistribuição, conservação, correção e fertilização do
solo, para fins florestais;
9 - Tecnologia e industrialização de produtos e subprodutos florestais;
10 - Fitopatologia, microbiologia, parasitologia e entomologia florestais;
11 - Xilologia, secagem, preservação e tratamento da madeira;
12 - Meteorologia, climatologia e ecologia;
13 - Silvimetria, dendrologia e métodos silviculturais;
14 - Extensão, cadastro, estatística e inventário florestais;
15 - Política e economia florestais;
16 - Promoção e divulgação de técnicas florestais;
17 - Assuntos de engenharia legal referentes a florestas, correspondendo vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos
e laudos respectivos;
18 - Planejamento e projetos referentes à engenharia florestal;
19 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de
graduação, bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do
concurso de ingresso no serviço público.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Engenharia Florestal, com o registro no respectivo
Conselho de Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Engenharia Sanitária.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Elaborar, dirigir e/ou executar projetos de engenharia relativos a obras e instalações destinadas ao saneamento
básico, estudando características e especificações, e preparando orçamentos de custo, recursos necessários, técnicas
de execução e outros dados pertinentes;
2 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de graduação,
bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do concurso de
ingresso no serviço público.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Engenharia Sanitária, com o registro no respectivo
Conselho de Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: BIÓLOGO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Biologia.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Formular e elaborar estudos, projetos e pesquisas científicas básicas e aplicadas, nos vários setores da biologia ou
a ela relacionados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente,
executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; 2 - assessorar e prestar consultoria
no âmbito de sua especialidade;
3 - emitir e assinar laudos técnicos e pareceres relacionados à sua formação;
4 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de graduação,
bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do concurso de
ingresso no serviço público.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Biologia, com o registro no respectivo Conselho de
Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: GEÓLOGO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Geologia.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Possuir noções de cartografia, escala e leitura de mapas planialtimétricos, bem como de:
I - Sensoriamento remoto, fotografias aéreas e geoprocessamento;
II - Sistemas de Informações Geográficas (SIG);
III - Geologia geral;
IV - Mineralogia;
V - Geologia estrutural e tectônica de placas;
VI - Petrografia Ígnea, Metamórfica e Sedimentar;
VII - Geomorfologia e caracterização do relevo;
VIII - Mapas geológicos e seções geológicas;
IX - Geoquímica de rochas, solos e das águas subterrâneas;
X - Modelos de interação solo-água;
XI - Hidrogeologia: presença de aquíferos, zonas de recarga, posição e profundidade dos aquíferos e características
físico-químicas das águas subterrâneas, conceitos e modelos de fluxo, parâmetros hidrogeológicos;
XII - Geotecnia: características e comportamento dos solos e rochas com relação à porosidade, permeabilidade,
deformabilidade, resistência à ruptura etc;
XIII - Geofísica: conceitos e aplicações, parâmetros e técnicas de utilização em áreas contaminadas;
XIV - Identificação de áreas sujeitas a processos do meio físico: inundações, erosões e movimentos de massa;
XV - Impactos das atividades antrópicas no meio urbano, nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
XVI - Mapeamentos de susceptibilidade e poluição de aquíferos;
XVII - Interpretação e análise de perfis de solos-sondagens;
XVIII - Interpretação de mapas hidrogeológicos;
XIX - Avaliação de impactos ambientais: métodos e aplicação;
XX - Recuperação ambiental, planejamento e controle da poluição no meio físico;
XXI - Aterros de resíduos sólidos;
XXII - Gestão ambiental e zoneamento ambiental;
XXIII - Sistema Nacional de Unidades de Conservação;
XXIV - Política nacional de recursos hídricos;
XXV - Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental;
XXVI - Licenciamento ambiental: conceito e finalidade, aplicação, etapas, licenças, competência, estudos ambientais,
análise técnica e órgãos intervenientes.
2 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de graduação,
bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do concurso de
ingresso no serviço público.
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HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Geologia, com o registro no respectivo Conselho de
Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: GEÓGRAFO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Geografia.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Avaliação de impactos ambientais: métodos, técnicas e aplicações;
2 - Zoneamento ambiental: metodologias de análise da paisagem;
3 - Política nacional de recursos hídricos;
4 - Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental;
5 - Licenciamento ambiental: conceito e finalidade, aplicação, etapas, licenças, competência, estudos ambientais,
análise técnica, órgãos intervenientes;
6 - Legislação ambiental estadual e federal;
7 - Análises de cunho espacial e temporal sob a abordagem geográfica;
8 - Cartografia básica, temática e processos de transformação cartográfica associados;
9 - Geoprocessamento aplicado a análises geográficas: Sistemas Informações Geográficas, Sensoriamento Remoto,
MNT, Banco de Dados Geográficos;
10 - Geomorfologia: processos e formas continentais e costeiras;
11 - Geologia geral: principais características das rochas sedimentares, metamórficas e ígneas;
12 - Noções de Hidrologia: Teoria Geral dos Sistemas e a Bacia de Drenagem como unidade de análise da paisagem;
13 - Principais agentes formadores do clima;
14 - Biogeografia e principais componentes dos biomas brasileiros;
15 - Aspectos socioeconômicos: noções gerais de economia ambiental, noções de geografia humana, noções de
geografia política e populações tradicionais;
16 - Impactos ambientais de obras civis de infraestrutura e Impactos socioeconômicos de grandes empreendimentos;
17 - Noções básicas de gestão e planejamento ambiental;
18 - Monitoramento Ambiental: conceitos, objetivos e suas aplicações no monitoramento de solo, ar, água, fauna,
flora e ecossistemas;
19 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de graduação,
bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do concurso de
ingresso no serviço público.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Geografia, com o registro no respectivo Conselho de
Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades atinentes à Medicina Veterinária.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Orientar e desenvolver programas que envolvam práticas concernentes à defesa sanitária animal e à aplicação de
medidas de saúde pública no tocante às doenças transmissíveis ao homem;
2 - Exercer a clínica veterinária em todas as suas modalidades;
3 - Fazer inspeção, sob o ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais que se utilizem de produtos de origem
animal;
4 - Realizar outros trabalhos relacionados à biologia geral, à zootecnia, à zoologia, bem como à bromatologia animal;
5 - Fazer cumprir as normas de padronização e classificação dos produtos de origem animal;
6 - Participar da padronização de normas, métodos e técnicas de inquérito epidemiológico de zoonoses de interesse
para a saúde humana, bem como inquéritos relativos às doenças de origem bacteriana ou virótica;
7 - Participar do planejamento e da execução de atividades dirigidas à erradicação de zoonoses;
8 - Promover medidas de controle contra a brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras doenças;
9 - Orientar e coordenar os serviços de política sanitária animal;
10 - Fazer exames, diagnósticos e aplicações de terapêutica médica e cirurgias veterinárias;
11 - Atestar a sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas fontes de produção ou de manipulação;
12 - Realizar estudos de trabalhos científicos de patologia animal, em laboratórios ou outras instituições;
13 - Controlar as condições higiênicas de estabelecimentos que tratem e preparem alimentos de origem animal;
14 - Estudar as implicações econômicas das doenças dos animais;
15 - Participar da execução de programas de extensão rural com vistas à utilização dos conhecimentos sobre patologia
animal, obtidos pela pesquisa;
16 - Aplicar normas e padrões relacionados com: fiscalização e controle do ponto de vista sanitário dos animais em
geral;
17 - Premunição de animais;
18 - Trabalhos de laboratório e escritório, relativos aos diagnósticos de problemas zoosanitários;
19 - Controle de eficiência de produtos de uso médico veterinário;
20 - Realizar trabalhos de escritório e de campo, relativos às campanhas de erradicação, controle e premunição das
doenças dos animais;
21 - Emitir pareceres e laudos em matéria de sua especialidade;
22 - Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares;
23 - Executar outras atribuições em conformidade com a formação profissional decorrente de seu curso de graduação,
bem como aquelas inerentes à qualificação que possui e que foram objeto de exigência por ocasião do concurso de
ingresso no serviço público.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Conclusão de curso superior em Medicina Veterinária, com o registro no respectivo
Conselho de Classe.
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Araquari
Nº. 1118| Araquari, 01 de agosto de 2022.

40

Anexo VII
Descrição e Especificação das Funções de Confiança
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSISTENTE EXECUTIVO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL ESTRATÉGICO (ANE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha a assistência superior ao Prefeito, ao Secretário ou ao Dirigente de entidade da
administração indireta.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Assistir o Prefeito, o Secretário ou o Dirigente de entidade da administração indireta na condução das diretrizes
programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal, mediante a realização das seguintes atribuições:
I - Recepcionar e atender agentes externos à administração do Município de Araquari, tais como representantes
governamentais de outros Municípios, de Estados e da União, bem como de suas entidades da administração
indireta, e representantes de instituições e sociedades privadas, com ou sem fins lucrativos;
II - Gerir documentos relacionados a matérias atinentes às atribuições do Prefeito, do Secretário ou do Dirigente de
entidade da administração indireta, bem como a eles exercer o controle de agenda no tocante a reuniões, encontros
e demais compromissos;
III - Auxiliar o Prefeito, o Secretário ou o Dirigente de entidade da administração indireta na condução de trabalhos
por eles comandados, relacionados a matérias atinentes à administração municipal, por intermédio de orientação,
instrução documental e realização de demais atividades imprescindíveis à consecução dos objetivos propostos;
IV - Promover reuniões, à requisição do Prefeito, do Secretário ou do Dirigente de entidade da administração indireta,
com as autoridades hierárquicas dos demais órgãos e entidades da administração municipal, a fim de serem
discutidos temas relevantes à condução das diretrizes programáticas e estratégicas de governo.
V - Realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Superior Completo nas áreas definidas em Regulamento, ocupante de cargo
efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: COORDENADOR-GERAL
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL TÁTICO-ESTRATÉGICO (ANTE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha a coordenação de todas as ações instrumentais ou programáticas específicas.
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DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Exercer a coordenação das ações instrumentais ou programáticas específicas dirigidas pelas Diretorias, de acordo
com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal;
2 - Coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar as ações instrumentais ou programáticas
específicas sob o comando das Diretorias;
3 - Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade na
condução das ações instrumentais ou programáticas específicas;
4 - Assegurar o entrosamento dos trabalhos e serviços desenvolvidos pelas Diretorias, de modo a proporcionar uma
harmônica intersetorialidade às ações instrumentais ou programáticas específicas;
5 - Promover reuniões com os Diretores de modo a alinhar aspectos estratégicos e táticos relacionados à atuação
das Diretorias no comando de suas respectivas ações instrumentais ou programáticas específicas;
6 - Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
7 - Realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Superior Completo nas áreas definidas em Regulamento, ocupante de cargo
efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: DIRETOR TÉCNICO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL TÁTICO-OPERACIONAL (ANTO)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha a direção de uma ação instrumental ou programática específica.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Exercer a direção da execução das atribuições previstas para a respectiva Diretoria, de acordo com diretrizes
programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal;
2 - Coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, dirigir, orientar e controlar as atividades da respectiva Diretoria;
3 - Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas ações
da Diretoria;
4 - Assegurar o entrosamento dos trabalhos e serviços desenvolvidos nas Gerências, Coordenadorias, Assessorias e
Assistências sob sua direção;
5 - Promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais da Diretoria;
6 - Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
7 - Realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Superior Completo nas áreas definidas em Regulamento, ocupante de cargo
efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: GERENTE TÉCNICO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL-TÁTICO (ANOT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha a gerência de uma unidade destinada à execução das atividades atinentes à
determinada ação instrumental ou programática específica.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Chefiar, organizar e orientar a execução, na sua unidade, das atribuições e serviços previstos de acordo com
diretrizes programáticas e estratégicas definidas;
2 - Analisar e instruir expedientes relacionados à Gerência;
3 - Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas ações
da Gerência;
4 - Propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades;
5 - Assegurar o entrosamento dos serviços realizados em sua unidade, e sob sua chefia, com os serviços realizados
nas demais unidades da entidade da administração indireta;
6 - Acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento das
rotinas de trabalho;
7 - Observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente;
8 - Submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência;
9 - Evitar o desperdício, duplicidades e superposições de serviços;
10 - Executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Superior Completo nas áreas definidas em Regulamento, ocupante de cargo
efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DENOMINAÇÃO DO CARGO: COORDENADOR TÉCNICO
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL OPERACIONAL-TÁTICO (ANOT)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenha a coordenação de serviço(s) compreendido(s) por uma ação instrumental ou
programática específica.
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DESCRIÇÃO DETALHADA:
1 - Exercer a coordenação de serviços, de acordo com as diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo
governo municipal;
2 - Programar, organizar, dirigir, orientar, controlar e coordenar as atividades da respectiva Coordenadoria;
3 - Promover reuniões com os servidores para coordenação das atividades operacionais da respectiva
Coordenadoria;
4 - Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
5 - Propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades;
6 - Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas ações
da Coordenadoria;
7 - Observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente;
8 - Executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Superior Completo nas áreas definidas em Regulamento, ocupante de cargo
efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
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Anexo VIII
Descrição e Especificação dos Encargos
DENOMINAÇÃO DO ENCARGO:
DESCRIÇÃO DETALHADA:
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
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DECRETO Nº210/2022

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FUNDEMA), NOS TERMOS
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 378, DE 1º DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, no uso da atribuição legal que
lhe confere o inciso III, do art. 175. da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA),
que acompanha este Decreto, em conformidade com o disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 378, de
1º de agosto de 2022.
Paragrafo Único. O Regimento Interno da FUNDEMA fica disponibilizado para consulta no site da
Prefeitura Municipal de Araquari.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 1º DE AGOSTO DE 2022

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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REGIMENTO INTERNO

Título I
Do Sistema Organizacional
Capítulo I

Das Disposições Preliminares
Art. 1º A Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA) passa a funcionar com a estrutura e
composição constantes deste Regimento.
Art. 2º A FUNDEMA tem por finalidade a gestão das políticas públicas municipais voltadas para a
proteção do meio ambiente e proteção animal.
Art. 3º São áreas de competência da FUNDEMA:
I - articular-se com organismos municipais, estaduais, federais e privados, com vistas a obter
recursos financeiros e tecnológicos a fim de desenvolver programas de proteção ao meio ambiente;
II - assegurar a preservação, a recuperação, o uso sustentável, a exploração racional dos recursos
naturais do Município e a compensação pela sua utilização, inclusive através da instituição de medidas
compensatórias ambientais de qualquer natureza a serem regulamentadas em lei específica;
III - elaborar e implantar projetos especiais, como a criação de parques e estações ecológicos, a
manutenção de áreas verdes, a proteção aos mangues e a racionalização da extração mineral;
IV - orientar campanhas educacionais e de treinamento destinadas à sensibilização da população
acerca dos problemas relacionados à não preservação do meio ambiente;
V - fiscalizar todas as formas de agressões ao meio ambiente e orientar a sua recuperação;
VI - assessorar a Administração Municipal no que concerne aos aspectos do meio ambiente;
VII - administrar e fiscalizar os serviços funerários e os cemitérios públicos do Município, os
administrando, controlando, conservando, limpando, mantendo, ampliando e reformando;
VIII - realizar o controle e registro de falecimentos e sepultamentos, bem como fiscalizar as
empresas empreiteiras do serviço funerário e da Central Funerária;
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IX - executar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e de forma
transdisciplinar com todas as Secretarias e órgãos da Administração Municipal, a Política Municipal de
Saneamento Básico, na forma prevista no art. 4º da Lei Complementar nº 84, de 26 de novembro de 2009, e
de suas demais disposições e alterações;
X - elaborar, implantar e executar políticas públicas de proteção animal, combatendo o abuso e os
maus-tratos e promovendo ações de controle epidemiológico, de vetores e zoonoses, podendo para isso
firmar convênios;
XI - elaborar e implantar políticas públicas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com o objetivo de
dar a eles adequada classificação, triagem, acondicionamento, armazenamento, transporte, reciclagem e
reutilização, podendo para isso firmar convênios;
XII - receber e gerir os recursos provenientes da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFAM,
prevista nas Leis Complementares nº 80, de 31 de julho de 2009, e nº 341, de 30 de setembro de 2021;
XIII - articular-se com os demais órgãos municipais no desempenho das funções que lhe couber,
observadas suas atribuições pertinentes ao meio ambiente e aquelas instituídas pela legislação federal,
estadual e municipal;
XIV - gerir o Fundo Municipal do Meio Ambiente, instituído pela Lei Complementar 312, de 14 de
outubro de 2020;
XV - outras competências correlatas.

Capítulo II

Da Estrutura Organizacional
Art. 4º Integram a estrutura organizacional e administrativa da FUNDEMA as seguintes unidades,
subdivididas em dois eixos temáticos:
I - Administração Superior
1. Presidência
1.1. Vice-Presidência
1.2. Assessoria Jurídica
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II - Direção e Execução de Ação Instrumental ou Programática Específica
2. Diretoria Administrativa
2.1.1. Assessoria I de Parques Municipais
2.1.2. Gerência Administrativa dos Parques Municipais
2.2. Gerência Administrativa da Sede
2.3. Assessoria III da Direção Administrativa
3. Diretoria de Gestão Ambiental
3.1. Assessoria I de Estudos e Educação Ambiental
3.2. Assessoria I de Projetos Civis e de Infraestrutura Ambiental
3.3. Assessoria I de Gestão e Preservação de Áreas Verdes
3.4. Assessoria I de Saneamento Básico
3.5. Assessoria I de Bem-Estar Animal
3.6. Coordenadoria de Fiscalização e Controle
§1º O Presidente da FUNDEMA poderá criar comissões ou organizar equipes de trabalho, de duração
temporária ou permanente, com a finalidade de solucionar questões alheias à competência isolada das
unidades de execução da entidade.
§2º O Presidente da FUNDEMA poderá ainda, submetendo à aprovação do Chefe do Poder
Executivo, promover a extinção, a transformação e o desdobramento das unidades da Fundação visando ao
seu aprimoramento técnico e administrativo.

Título II
Da Organização Administrativa
Capítulo I

Das Competências das Unidades da Administração Superior
Seção I
Da Presidência
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Art. 5º A gestão superior da FUNDEMA será exercida pelo Presidente, a quem compete, além das
atribuições descritas na Lei Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - exercer todas as atividades, responsabilidades e competências concernentes à gestão da
Fundação relacionadas a recursos humanos e à representação administrativa e funcional perante entidades
públicas e privadas, inclusive em juízo, respondendo a questionamentos e prestando informações sempre
que solicitado;
II - homologar análises técnicas realizadas nos processos de licenciamento ambiental, assinando em
conjunto com a equipe ou com o técnico a licença ou a autorização concedida;
III - analisar e emitir juízo a respeito dos recursos demandados relacionados a autos de infrações
aplicados, inclusive quando da propositura administrativa de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC;
IV - coordenar todas as atividades desenvolvidas pela Fundação, zelando pela correta aplicação da
lei e dos princípios basilares do serviço público, especialmente aqueles referidos no art. 37 da Constituição
Federal;
V - designar servidores da Fundação, respeitadas as peculiaridades dos respectivos cargos, com
vistas ao cumprimento eficiente das finalidades da entidade;
VI - designar e dispensar os ocupantes das funções gratificadas da Fundação, conforme disposições
legais;
VII - decidir toda e qualquer matéria ou assunto que não seja da privativa competência do Prefeito,
na área de atuação da Fundação;
VIII - submeter ao Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;
IX - expedir Instruções Normativas, Ordens de Serviço, Circulares, Convocações e demais
normatizações e documentos com vistas ao desempenho das competências atribuídas à Fundação;
X - fornecer atestados e certidões de assuntos e matérias atinentes às finalidades e serviços da
Fundação;
XI - designar os membros da Fundação que integrarão os diversos Conselhos em funcionamento na
estrutura administrativa do Município;
XII - administrar o Fundo Municipal do Meio Ambiente, instituído pela Lei Complementar 312, de 14
de outubro de 2020;
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XIII - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Fundação; e
XIV - desempenhar as atribuições previstas no art. 178 da Lei Orgânica do Município, bem como as
demais atribuições que lhe forem cometidas por lei ou ato do Chefe do Poder Executivo.
Paragrafo Único. O Presidente poderá avocar a si o exame de qualquer matéria de atribuição da
Fundação ou confiá-lo a unidades que a compõem ou a seus servidores, individualmente ou reunidos em
grupos de trabalho especialmente constituídos.

Subseção I
Da Vice-Presidência
Art. 6º Compete ao Vice-Presidente, além das atribuições previstas na Lei Complementar nº 378, de
1º de agosto de 2022:
I - auxiliar o Presidente no controle dos resultados das ações da Fundação Municipal em confronto
com a programação, expectativa inicial de desempenho e volume de recursos utilizados;
II - analisar os expedientes relativos à Fundação Municipal e despachar diretamente com o
Presidente;
III - promover reuniões com os responsáveis pelas unidades orgânicas e pelos serviços de nível
departamental da Fundação Municipal;
IV - coordenar as atividades relacionadas ao licenciamento ambiental e à fiscalização, realizando a
distribuição e controle dos processos à equipe, zelando pelos princípios da eficiência e da legalidade;
V - substituir automática e eventualmente o Presidente em suas ausências, impedimentos ou
afastamentos legais;
VI - desempenhar outras tarefas compatíveis com suas atribuições, e de acordo com as
determinações do Presidente.

Subseção II
Da Assessoria Jurídica
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Art. 7º Compete à Assessoria Jurídica, observadas as disposições da Lei Complementar nº 378, de 1º
de agosto de 2022:
I - prestar assessoramento técnico-jurídico às atividades processuais e extraprocessuais da
Fundação;
II - elaborar minutas de peças processuais, pareceres e outras manifestações, além de análises,
estudos, exames, pesquisas, relatórios e trabalhos de natureza jurídica atinentes a feitos judiciais ou
procedimentos administrativos de alçada da Fundação;
III - controlar o andamento de processos judiciais, inquéritos policiais ou civis ou procedimentos
administrativos sob a presidência do Ministério Público, prestando informações ao membro do Ministério
Público;
IV - orientar o Presidente acerca dos quesitos legais atinentes à emissão de licenças;
V - dar parecer jurídico acerca da legalidade dos pleitos e licenças concedidas pela equipe da
entidade nos procedimentos de fiscalização e licenciamento ambiental;
VI - elaborar respostas a eventuais questionamentos ou pedidos de informações formulados por
entidades de fiscalização e controle como Ministério Público, Poder Judiciário, dentre outros;
VII - desempenhar outras atividades específicas da profissão de advogado.

Capítulo II

Das Competências das Unidades de Direção e Execução de Ação Instrumental
ou Programática Específica
Seção I
Da Diretoria Administrativa
Art. 8º Compete à Diretoria Administrativa, observadas as disposições da Lei Complementar nº 378,
de 1º de agosto de 2022:
I - coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, dirigir, orientar e controlar as atividades
relacionadas à organização, decisão, execução e implementação das políticas e diretrizes da área
administrativa financeira, pessoal, de atendimento, de expediente e da gestão de informação;
II - promover reuniões para o planejamento das atividades operacionais;
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III - acompanhar, avaliar e controlar a execução de projetos e programas, bem como elaborar e
encaminhar relatórios ao Presidente acerca do andamento de projetos e atividades desenvolvidas;
IV - analisar e instruir expedientes que excedam à competência das gerências, coordenadorias,
assessorias e assistências;
V - estabelecer colaboração com as demais diretorias para o desenvolvimento e integração de
projetos, ações e metas;
VI - coordenar a emissão de relatórios de controle administrativo para a apreciação de superiores;
VII - manter sistema de informações sobre o andamento dos trabalhos da Fundação, estabelecendo
padrões e métodos de mensuração do desempenho dos programas, projetos e atividades por ela
desenvolvidos;
VIII - consolidar, através de relatórios, quadros demonstrativos e outros documentos com
apresentação de informações sobre os resultados das ações da Fundação, bem como a relação de seus
custos e benefícios;
IX - acompanhar a execução de contratos, projetos, convênios e outros acordos firmados pela
Fundação;
X - promover e coordenar o levantamento sobre as necessidades de recursos humanos, materiais e
financeiros para regular o andamento dos serviços a cargo da Fundação;
XI - promover, na Fundação, a implantação das diretrizes de modernização e racionalização
administrativa, a fim de que se obtenha maior êxito na execução de suas ações;
XII - emitir informações, pareceres e relatórios ao Presidente sobre assuntos referentes à sua área
de atuação, visando subsidiá-lo nas tomadas de decisão;
XIII - responder a diligências do Tribunal de Contas do Estado sobre assuntos afetos à sua
competência, bem como supervisionar as unidades organizacionais para a observância de prazos
estabelecidos para atendimento a diligências e prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado, na
forma da lei, com a apreciação prévia do Presidente;
XIV - submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; e
XV - executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
Art. 9º Integram a Diretoria Administrativa as seguintes unidades:
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I - Assessoria I de Parques Municipais;
a) Gerência Administrativa dos Parques Municipais.
II - Gerência Administrativa da Sede;
III - Assessoria III da Direção Administrativa.

Subseção I
Da Assessoria I de Parques Municipais
Art. 10. Compete à Assessoria I de Parques Municipais, além das atribuições previstas na Lei
Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar, sob o comando do do Diretor
Administrativo, as atividades relacionadas à manutenção dos parques municipais;
II - coordenar, orientar e supervisionar estudos com vistas à proposição de melhorias paisagísticas e
de infraestrutura dos parques públicos;
III - promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais que se
relacionam com as ações relacionadas aos parques do Município;
IV - implementar parcerias com outras políticas públicas, integrando as demais entidades e órgãos
do Município de modo a promover ações relacionadas à sua área de atuação;
V - estabelecer colaboração com as demais unidades de direção e execução de ação instrumental ou
programática específica, com vistas ao desenvolvimento e integração de projetos, ações e metas;
VI - receber e tratar denúncias de irregularidades identificadas em parques do Município;
VII - submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
VIII - realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

Subseção II
Da Gerência Administrativa dos Parques Municipais
Art. 11. Compete à Gerência Administrativa dos Parques Municipais, além das atribuições previstas
na Lei Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
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I - chefiar, organizar e orientar a execução, nos parques do Município, das atribuições e serviços
previstos de acordo com as metas e objetivos definidos pela Diretoria, Assessoria I ou Presidência;
II - gerenciar, coordenar, orientar e supervisionar os serviços de manutenção e limpeza de parques
municipais;
III - coordenar as equipes de servidores sob sua gerência, planejando o desempenho de suas
atividades, controlando a assiduidade de frequência e realizando demais atos atinentes a recursos humanos
em sua Gerência;
IV - auxiliar a Diretoria, Assessoria I ou Presidência na administração da mão de obra terceirizada
que presta serviços nos parques municipais;
V - analisar e instruir expedientes relacionados à Gerência;
VI - propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades a serem
realizadas nos parques municipais;
VII - assegurar o entrosamento dos serviços realizados nos parques do Município, sob sua chefia,
com os serviços realizados nas demais unidades da Fundação;
VIII - acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o
desenvolvimento das rotinas de trabalho;
IX - observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente;
X - submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência;
XI - evitar o desperdício, duplicidades e superposições de serviços;
XII - executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.

Subseção III
Da Gerência Administrativa da Sede
Art. 12. Compete à Gerência Administrativa da Sede:
I - chefiar, organizar e orientar a execução, na Sede da Fundação, das atribuições e serviços previstos
de acordo com as metas e objetivos definidos pela Diretoria, Assessoria I ou Presidência;
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II - gerenciar, coordenar, orientar e supervisionar os serviços administrativos realizados na Sede da
Fundação;
III - coordenar as equipes de servidores sob sua gerência, planejando o desempenho de suas
atividades, controlando a assiduidade de frequência e realizando demais atos atinentes a recursos humanos
em sua Gerência;
IV - auxiliar a Diretoria, Assessoria I ou Presidência na administração da mão de obra terceirizada
que presta serviços na Sede da Fundação;
V - analisar e instruir expedientes relacionados à Gerência;
VI - propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades a serem
realizadas na Sede da Fundação;
VII - assegurar o entrosamento dos serviços realizados na Sede da Fundação, sob sua chefia, com os
serviços realizados nas demais unidades da Fundação;
VIII - acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o
desenvolvimento das rotinas de trabalho;
IX - observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente;
X - submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência;
XI - evitar o desperdício, duplicidades e superposições de serviços;
XII - executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.

Subseção IV
Da Assessoria III da Direção Administrativa
Art. 13. Compete à Assessoria III da Direção Administrativa, além das atribuições previstas na Lei
Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - assessorar o Diretor Administrativo na condução de suas atividades relacionadas às diretrizes
programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal, mediante a realização das seguintes
atribuições:
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a) recepcionar e atender, na hipótese de matérias pertinentes ao Diretor Administrativo, servidores
do Município, de outros órgãos ou entidades da administração municipal, e agentes externos, tais como
servidores ou representantes governamentais de outros Municípios, de Estados e da União, bem como de
suas entidades da administração indireta, e representantes de instituições e sociedades privadas, com ou
sem fins lucrativos;
b) gerir documentos relacionados a matérias atinentes às atribuições do Diretor Administrativo, bem
como a ele exercer o controle de agenda no tocante a reuniões, encontros e demais compromissos;
c) auxiliar o Diretor Administrativo na condução de trabalhos por ele comandado, relacionados a
matérias atinentes à Diretoria Administrativa, por intermédio da instrução documental e realização de
demais atividades imprescindíveis à consecução dos objetivos propostos;
d) promover reuniões, à requisição do Diretor Administrativo, com as autoridades hierárquicas dos
demais órgãos e entidades da administração municipal, a fim de serem discutidos temas relevantes à
condução dos trabalhos da Diretoria Administrativa;
e) realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

Seção II
Da Diretoria de Gestão Ambiental
Art. 14. Compete à Diretoria de Gestão Ambiental, observadas as disposições da Lei Complementar
nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, dirigir, orientar e controlar as atividades
relacionadas a saneamento básico, projetos civis e infraestrutura ambiental, preservação e gestão de áreas
verdes, bem-estar animal, fiscalização e estudos e educação ambiental, de acordo com a Política Municipal
do Meio Ambiente e as atribuições estabelecidas na Política Nacional do Meio Ambiente;
II - promover reuniões para o planejamento das atividades operacionais;
III - acompanhar, avaliar e controlar a execução de projetos e programas, bem como elaborar e
encaminhar relatórios ao Presidente acerca do andamento de projetos e atividades desenvolvidas;
IV - analisar e instruir expedientes que excedam à competência das gerências, coordenadorias,
assessorias e assistências;
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V - estabelecer colaboração com as demais diretorias para o desenvolvimento e integração de
projetos, ações e metas;
VI - coordenar a emissão de relatórios de controle ambiental para a apreciação de superiores;
VII - promover diretrizes e metas de controle, licenciamento e fiscalização ambiental para serem
aplicadas em todo o âmbito do Município de Araquari;
VIII - prestar suporte na atualização da legislação junto à Assessoria Jurídica;
IX - emitir informações, pareceres e relatórios ao Presidente sobre assuntos referentes à sua área de
atuação, visando subsidiá-lo nas tomadas de decisão;
X - submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; e
XI - executar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
Art. 15. Integram a Diretoria de Gestão Ambiental as seguintes unidades:
I - Assessoria I de Estudos e Educação Ambiental;
II - Assessoria I de Projetos Civis e de Infraestrutura Ambiental;
III - Assessoria I de Gestão e Preservação de Áreas Verdes;
IV - Assessoria I de Saneamento Básico;
V - Assessoria I de Bem-Estar Animal;
VI - Coordenadoria de Fiscalização e Controle.

Subseção I
Da Assessoria I de Estudos e Educação Ambiental
Art. 16. Compete à Assessoria I de Estudos e Educação Ambiental, além das atribuições previstas na
Lei Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar, sob o comando do Diretor de
Gestão Ambiental, as atividades relacionadas a estudos e projetos atinentes à área ambiental;
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II - coordenar, orientar e supervisionar estudos com vistas à proposição de melhorias em processos e
projetos de cunho ambiental;
III - coordenar atividades de Educação Ambiental, de acordo com a Política Municipal do Meio
Ambiente e as atribuições estabelecidas pela Política Nacional do Meio Ambiente e pela Política Nacional de
Educação Ambiental;
IV - firmar parecer técnico e assinar laudos e autorizações ambientais em sua área de competência;
V - coordenar fiscalizações e vistorias técnicas em sua área de competência;
VI - promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais que se
relacionam com as ações direcionadas à área de estudos e educação ambiental;
VII - implementar parcerias com outras políticas públicas, integrando as demais entidades e órgãos
do Município de modo a promover ações relacionadas à sua área de atuação;
VIII - analisar e instruir expedientes, relativos ao setor de Educação Ambiental;
IX - promover diretrizes de Educação Ambiental para serem aplicadas em todo o âmbito do
Município de Araquari;
IV - estabelecer colaboração com as demais unidades de direção e execução de ação instrumental
ou programática específica, com vistas ao desenvolvimento e integração de projetos, ações e metas;
V - coordenar atividades de reconhecimento e premiação de projetos e iniciativas de consciência e
preservação ambiental;
VI - coordenar a Semana do Meio Ambiente;
VII - coordenar instrumentos de capacitação para a educação ambiental;
VIII - identificar e gerenciar novos projetos e convênios para auxiliar o desenvolvimento do
planejamento ambiental do Município e atender a legislação vigente;
X - submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
XI - realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
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Subseção II
Da Assessoria I de Projetos Civis e de Infraestrutura Ambiental
Art. 17. Compete à Assessoria I de Projetos Civis e de Infraestrutura Ambiental, além das atribuições
previstas na Lei Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar, sob o comando do Diretor de
Gestão Ambiental, as atividades relacionadas a projetos civis e de infraestrutura ambiental urbana e rural;
II - coordenar, analisar e realizar, em conjunto com as demais unidades de direção e execução de
ação instrumental ou programática específica, processos e projetos ambientais relacionados à sua área de
atuação;
III - firmar parecer técnico e assinar laudos e autorizações ambientais em sua área de competência;
IV - coordenar fiscalizações e vistorias técnicas em sua área de competência;
V - promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais que se
relacionam com as ações direcionadas à área de projetos civis e de infraestrutura ambiental;
VI - implementar parcerias com outras políticas públicas, integrando as demais entidades e órgãos
do Município de modo a promover ações relacionadas à sua área de atuação;
VII - analisar e instruir expedientes, relativos ao setor de projetos civis de infraestrutura ambiental;
IX - estabelecer colaboração com as demais unidades de direção e execução de ação instrumental
ou programática específica, com vistas ao desenvolvimento e integração de projetos, ações e metas;
VIII - submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
IX - realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

Subseção III
Da Assessoria I de Gestão e Preservação de Áreas Verdes
Art. 18. Compete à Assessoria I de Gestão e Preservação de Áreas Verdes, além das atribuições
previstas na Lei Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
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I - coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar, sob o comando do Diretor de
Gestão Ambiental, as atividades relacionadas a projetos de preservação ambiental e gestão de áreas verdes;
II - coordenar, analisar e realizar, em conjunto com as demais unidades de direção e execução de
ação instrumental ou programática específica, processos e projetos ambientais relacionados à sua área de
atuação;
III - firmar parecer técnico e assinar laudos e autorizações ambientais em sua área de competência;
IV - coordenar fiscalizações e vistorias técnicas em sua área de competência;
V - promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais que se
relacionam com as ações direcionadas à área de gestão e preservação de áreas verdes;
VI - implementar parcerias com outras políticas públicas, integrando as demais entidades e órgãos
do Município de modo a promover ações relacionadas à sua área de atuação;
VII - analisar e instruir expedientes, relativos ao setor de gestão de preservação de áreas verdes;
X - estabelecer colaboração com as demais unidades de direção e execução de ação instrumental ou
programática específica, com vistas ao desenvolvimento e integração de projetos, ações e metas;
VIII - submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
IX - realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

X - atribuições correlatas conforme determinação superior.

Subseção IV
Da Assessoria I de Saneamento Básico
Art. 19. Compete à Assessoria I de Saneamento Básico, além das atribuições previstas na Lei
Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar, sob o comando do Diretor de
Gestão Ambiental, as atividades relacionadas a projetos de saneamento básico;
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II - coordenar, analisar e realizar, em conjunto com as demais unidades de direção e execução de
ação instrumental ou programática específica, processos e projetos ambientais relacionados à sua área de
atuação;
III - firmar parecer técnico e assinar laudos e autorizações ambientais em sua área de competência;
IV - coordenar fiscalizações e vistorias técnicas em sua área de competência;
V - acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, bem como
coordenar a fiscalização de aterros sanitários localizados no Município e da destinação do lixo domiciliar,
hospitalar e industrial;
VI - auxiliar na gestão das concessões públicas de coleta de resíduos e de tratamento de água e
esgoto;
VII - promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais que se
relacionam com as ações direcionadas à área de saneamento básico;
VIII - implementar parcerias com outras políticas públicas, integrando as demais entidades e órgãos
do Município de modo a promover ações relacionadas à sua área de atuação;
IX - analisar e instruir expedientes, relativos ao setor de saneamento básico;
XI - estabelecer colaboração com as demais unidades de direção e execução de ação instrumental
ou programática específica, com vistas ao desenvolvimento e integração de projetos, ações e metas;
X - submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
XI - realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.

Subseção V
Da Assessoria I de Bem-Estar Animal
Art. 20. Compete à Assessoria I de Bem-Estar Animal, além das atribuições previstas na Lei
Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - criar, coordenar, normatizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar, sob o comando do
Diretor de Gestão Ambiental, projetos, campanhas e ações visando ao bem-estar animal;
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II - coordenar, analisar e realizar, em conjunto com as demais unidades de direção e execução de
ação instrumental ou programática específica, processos e projetos ambientais relacionados à sua área de
atuação;
III - firmar parecer técnico e assinar laudos e autorizações ambientais em sua área de competência;
IV - coordenar fiscalizações e vistorias técnicas em sua área de competência;
V - participar e colaborar com planos e programas de controle de zoonoses (doenças transmitidas
por animais aos seres humanos) no Município;
VI - receber e processar denúncias de maus-tratos em conjunto com a coordenadoria de fiscalização,
acionando a autoridade policial, na forma da lei, conforme julgar necessário;
VII - coordenar a fiscalização e o monitoramento dos responsáveis por maus-tratos e abandono de
animais no Município;
VIII - apoiar os órgãos de fiscalização e controle no combate à criação, comércio ilegal e demais
infrações cometidas contra animais domésticos, sinantrópicos e silvestres;
IX - coordenar a prestação de atendimento a animais domésticos feridos ou em estado de saúde
debilitado que necessitem de socorro imediato;
X - promover a capacitação massiva dos professores da rede municipal de ensino para a abordagem,
nos estabelecimentos de ensino, dos problemas relacionados à fauna em geral e aos direitos dos animais;
XI - promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais que se
relacionam com as ações direcionadas à area de bem-estar animal;
XII - implementar parcerias com outras políticas públicas, integrando as demais entidades e órgãos
do Município de modo a promover ações relacionadas à sua área de atuação;
XIII - analisar e instruir expedientes, relativos ao setor de bem-estar animal;
XII - estabelecer colaboração com as demais unidades de direção e execução de ação instrumental
ou programática específica, com vistas ao desenvolvimento e integração de projetos, ações e metas;
XIV - submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
XV - realizar outras atribuições correlatas conforme determinação superior.
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Subseção VI
Da Coordenadoria de Fiscalização e Controle
Art. 21. Compete à Coordenadoria de Fiscalização e Controle, além das atribuições previstas na Lei
Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - exercer a coordenação dos serviços de fiscalização e controle, sob o comando do Diretor de
Gestão Ambiental, de acordo com diretrizes programáticas e estratégicas definidas pelo governo municipal;
II - programar, organizar, dirigir, orientar, controlar e coordenar as atividades de gestão de
denúncias, contemplando as etapas de recebimento, conferência, distribuição e controle;
III - promover reuniões com os servidores para a coordenação das atividades operacionais atinentes
à ação de fiscalização e controle, estimulando um adequado desempenho e exercendo sobre eles controle
qualitativo;
IV - controlar, verificar e exigir o efetivo cumprimento das condicionantes nas licenças ambientais;
V - coordenar, controlar, orientar e supervisionar os serviços de controle e conferência de autos de
notificações e infrações;
VI - coordenar e emitir, junto com o Presidente, os autos de autuações;
VII - determinar e realizar fiscalizações e vistorias técnicas;
VIII - analisar e instruir expedientes relacionados à Coordenadoria;
IX - observar prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados previamente;
X - submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua competência;
XI - executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.

Capítulo III

Do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA
Art. 22. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) rege-se pela Lei
Complementar nº 71, de 27 de janeiro de 2009, bem como por suas alterações legislativas posteriores.
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Capítulo IV

Dos Servidores de Provimento Efetivo
Seção I
Das Atribuições Gerais das Chefias
Art. 23. Compete aos Diretores e Assessores I, além das atribuições específicas estabelecidas na Lei
Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - participar da implantação das atividades da Fundação;
II - distribuir, dirigir e controlar os trabalhos das ações instrumentais ou programáticas específicas
que estão diretamente sob seu comando;
III - promover a articulação permanente das Diretorias e Assessorias I sob sua responsabilidade com
as demais unidades da Fundação, visando a uma atuação harmônica e integrada na consecução dos objetivos
da entidade;
IV - referendar atos e pareceres técnicos emitidos pelos servidores que lhe são diretamente
subordinados;
V - propor ao Presidente a realização de cursos de aperfeiçoamento e reciclagem de seu pessoal,
bem como indicar as necessidades de pessoal para a Diretoria ou Assessoria I;
VI - cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e demais instrumentos de serviço; e
VII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e que lhe forem
atribuídas pelo Presidente.
Art. 24. São atribuições comuns aos ocupantes de funções de chefia, além das atribuições
específicas estabelecidas na Lei Complementar nº 378, de 1º de agosto de 2022:
I - promover a execução das atividades a cargo da unidade ou área que gerencia ou coordena;
II - controlar a frequência dos servidores lotados nas unidades sob sua responsabilidade;
III - controlar a frequência do pessoal sob sua coordenação;
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IV - programar e controlar a execução dos trabalhos, fornecendo indicativos aos seus superiores das
necessidades de recursos humanos e materiais da área;
V - apresentar relatório das atividades desenvolvidas pela sua unidade;
VI - emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos pertinentes à sua área de atuação;
VII - zelar pela fiel observância deste Regimento Interno, dos regulamentos, das normas e das
instruções do serviço;
VIII - realizar avaliação de estágio probatório dos servidores sob sua coordenação ou coordenação; e
IX - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e que lhe forem
atribuídas pela chefia a que estiver subordinado.

Seção II
Dos Servidores Lotados na Fundação
Art. 25. Aos servidores, cujas atribuições não foram especificadas neste Regimento, além de caber
cumprir as ordens, determinações e instruções, e formular sugestões que contribuam para o
aperfeiçoamento do trabalho, cumpre-lhes, também, observar as prescrições legais e regulamentares,
executando com zelo e eficiência as tarefas que lhes sejam confiadas, e, especialmente:
I - executar diariamente as atribuições inerentes a seu cargo;
II - tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público;
III - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na
adequada prestação dos serviços públicos;
IV - ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de
raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, opção sexual e posição social, abstendo-se,
dessa forma, de causar-lhes dano moral;
V - ter respeito à hierarquia;
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VI - ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho
ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;
VII - comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse
público, exigindo as providências cabíveis;
VIII - manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à
sua organização e distribuição;
IX - participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas
funções, tendo por escopo a realização do bem comum;
X - apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função ou uniformizado,
quando for o caso;
XI - manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes à
unidade onde exerce suas funções;
XII - cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu
cargo, emprego ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre
em boa ordem;
XIII - facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;
XIV - atender os requisitos de segurança para acesso aos sistemas informatizados municipais, bem
como manter na integralidade os documentos, trabalhos e pareceres emitidos durante seu exercício
profissional arquivados na rede lógica e/ou em sua unidade de trabalho, disponibilizando os mesmos às
chefias sempre que solicitado, tendo em vista o cumprimento ao princípio da publicidade norteador da
administração pública;
XV - não se ausentar injustificadamente de seu local de trabalho;
XVI - realizar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e aqueles atribuídos
pela chefia imediata;
XVII - observar sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos em que atuar;
XVIII - zelar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda;
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XIX - prestar informações e subsidiar processos judiciais movidos pelo Município ou contra este,
inclusive como testemunha ou técnico indicado; e
XX - observar os prazos legais para a análise dos processos administrativos, atendimentos a
requisições e pedidos de informações.

Título III
Das Disposições Finais
Art. 26. Os servidores lotados na FUNDEMA são designados pelo Presidente para atuarem nas
Unidades da Fundação;
Art. 27. As unidades da FUNDEMA funcionarão perfeitamente articuladas entre si, em regime de
colaboração mútua.
Paragrafo Único. As relações hierárquicas definem-se no enunciado das atribuições das unidades e
na posição que ocupam no organograma da Fundação.
Art. 28. Nas férias e afastamentos legais, os servidores lotados na FUNDEMA deverão:
I - ao sair, entregar relatório para o colega que o substituirá, com cópia para a chefia imediata, dos
assuntos pendentes para atendimento; e
II - no término dos afastamentos do colega substituído, o servidor deverá entregar relatório dos
assuntos resolvidos e pendências existentes, com cópia para a chefia imediata.
Art. 29. Além das proibições legais decorrentes do exercício de cargo público, aos servidores lotados
na FUNDEMA é vedado especialmente:
I - empregar, em qualquer expediente oficial, expressão ou termos desrespeitosos;
II - valer-se da qualidade de servidor para obter vantagens; e
III - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assunto pertinente às suas funções, salvo
quando autorizado pelo Presidente da Fundação.
Art. 30. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Presidente e, quando se fizer
necessário, pelo Chefe do Poder Executivo.
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Art. 31. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 01 DE AGOSTO DE 2022

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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PORTARIA Nº 1228/2022
NOMEIA O ASSESSOR I.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia a senhora CAMILA FERNANDA SCHNEIDER, para o cargo de ASSESSOR I,
criado pela Lei Complementar n°378/2022 atualmente em vigor, com proventos nela
fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1229/2022
NOMEIA O GERENTE.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia o senhor MAICON ELI DO AMARAL, para o cargo de GERENTE, criado pela Lei
Complementar n°378/2022 atualmente em vigor, com proventos nela fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1230/2022
NOMEIA O ASSESSOR III.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia a senhora ADRIANA HAAS DE MIRANDA, para o cargo de ASSESSOR III,
criado pela Lei Complementar n°378/2022 atualmente em vigor, com proventos nela
fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1231/2022
NOMEIA O GERENTE.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Nomeia a senhora THIARA GONÇALVES EBERHARDT, para o cargo de GERENTE,
criado pela Lei Complementar n°378/2022 atualmente em vigor, com proventos nela
fixados.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA
ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 094/2022
DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO: 01 de agosto de 2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARAQUARI – Clenilton Carlos Pereira, Prefeito Municipal.
CONTRATADO: Alisson Felix de Magalhães.
VIGÊNCIA: 01/08/2022 a 14/12/2022.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 4.933,78 (quatro mil novecentos e trinta e três reais e setenta e oito
centavos)
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais.
CARGO/ FUNÇÃO: Supervisor Escolar.
OBJETO: Contratação por tempo determinado para implantação e manutenção de serviço essencial
(educação) devido à falta de aprovados remanescentes em concurso público.
CENTRO DE CUSTO: 20.001.002.037.
LOTAÇÃO: E.M. Francisco Jablonsky
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PORTARIA Nº 1232/2022
NOMEIA O DIRETOR ADJUNTO DA ESCOLA
MUNICIPAL SÃO BENEDITO E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1º. Nomear o servidor efetivo Rodrigo Celso Viana, profissional do Magistério Público de
Araquari, para o cargo de Diretora Adjunta da Escola Municipal São Benedito.
Art.2º. Para o desenvolvimento das funções inerentes ao cargo fica concedida a gratificação
correspondente a 60% (sessenta por cento) do vencimento base, de acordo com o Artigo 18,
alínea B, da Lei Complementar 133/2012 de 04 de abril de 2012.
Art.3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE ALTERAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico Nº 108/2022
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em rastreamento veicular.
Fundamentação: Com base no § 4º - Art. 21 da Lei Federal 8.666/93, o presente Edital de
Licitação será modificado, incluindo-se as cláusulas 6.2.4 b) e b.1 do Edital, com novo Prazo para
recebimento das propostas: Até as 08:00 h do dia 16/08/2022, permanecendo as demais
cláusulas do edital inalteradas.
Informações: A íntegra da 2ª RETIFICAÇÃO do Edital e demais informações, poderão ser obtidas
no seguinte endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, Araquari/SC, ou no site
www.araquari.atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7700.
Araquari/SC, 01/08/2022.
HERMES DEFAVERI
Secretário de Administração
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PORTARIA Nº 1215/2022
EXONERA O PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE - FUNDEMA.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar o senhor ADRIANO CORRÊA PORTUGAL do cargo de PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA nomeado pela Portaria nº
314/2020.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1216/2022
EXONERA O COORDENADOR DO
PARQUE MUNICIPAL.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar o senhor AMILTON DE SOUZA do cargo de COORDENADOR DO PARQUE
MUNICIPAL nomeado pela Portaria nº 124/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1217/2022
EXONERA O GERENTE TÉCNICO
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a senhora FERNANDA BUSS DA CRUZ do cargo de GERENTE TÉCNICO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE nomeada pela Portaria nº 076/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1218/2022
EXONERA O GERENTE TÉCNICO
DE PRESERVAÇÃO E GESTÃO DE
ÁREAS VERDES.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a senhora GABRIELA TRUPPEL SCHMIDT do cargo de GERENTE TÉCNICO DE
PRESERVAÇÃO E GESTÃO DE ÁREAS VERDES nomeada pela Portaria nº 318/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1219/2022
EXONERA O ASSESSOR JURÍDICO
DA FUNDEMA.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a senhora GABRIELE CRISTINA COUTINHO do cargo de ASSESSOR JURÍDICO
DA FUNDEMA nomeada pela Portaria nº 1178/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº1220/2022
EXONERA O GERENTE TÉCNICO
DE
PROJETOS
CIVIS
E
INFRAESTRUTURA.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a senhora JESSICA BELIM WEBER do cargo de GERENTE TÉCNICO DE
PROJETOS CIVIS E INFRAESTRUTURA nomeada pela Portaria nº 472/2022.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº1221/2022
EXONERA O GERENTE TÉCNICO
DE PROJETOS DE CONTROLE
AMBIENTAL.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar o senhor JOSENEI SOARES do cargo de GERENTE TÉCNICO DE PROJETOS DE
CONTROLE AMBIENTAL nomeado pela Portaria nº 253/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1222/2022
EXONERA
O
DIRETOR
EXECUTIVO DA FUNDEMA.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a senhora JULIANA DA CUNHA do cargo de DIRETOR EXECUTIVO DA
FUNDEMA nomeada pela Portaria nº 910/2022.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº1223/2022
EXONERA O GERENTE TÉCNICO
DE GESTÃO AMBIENTAL.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a senhora MAYARA PEREIRA SILVA do cargo de GERENTE TÉCNICO DE
GESTÃO AMBIENTAL nomeada pela Portaria nº 074/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº1224/2022
EXONERA O CHEFE DA SALA DO
EMPREENDEDOR.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar o senhor EVERALDO HINTZ do cargo de CHEFE DA SALA DO
EMPREENDEDOR nomeado pela Portaria nº 903/2022.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA N° 1234/2022
EXONERA A PEDIDO, A OCUPANTE
DO CARGO DE PROVIMENTO
EFETIVO DE PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;
RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a pedido a servidora MARILENE GOMES FERREIRA, Matrícula Funcional n°
5163617-00 admitida na forma do Inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e nomeada
em caráter efetivo para carreira funcional de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, através
da Portaria n° 1000/2018 no dia 06 de agosto de 2018.
Art.2°. Revogam-se as disposições contidas na Portaria n°n°1000/2018 no dia 06 de
agosto de 2018, declarando-se a Vacância do cargo mencionado no artigo 1°, nos termos do
inciso I do artigo 67 da Lei Complementar n° 117/2011 de 17 de maio de 2011.
Art.3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 1233/2022
DECLARA A VACÂNCIA DO
CARGO PÚBLICO DE TÉCNICO DE
ENFERMAGEM E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal em Exercício de Araquari, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais, faz saber a todos os habitantes
deste município que,
CONSIDERANDO, a Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição da
servidora IRACI DA SILVEIRA a partir de 01 de agosto de 2022 conforme Processo
Administrativo n° 2022.013 e Portaria n° 019/2022 da Presidente do IPREMAR.
RESOLVE:
Art.1°. Declarar VACÂNCIA do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 40 horas a partir de 01
de agosto de 2022, em decorrência da aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de
Contribuição da servidora IRACI DA SILVEIRA, matrícula funcional nº 9431-01, “Tecinfer40hs” na referência “C”, nível “Médio Técnico”, lotado na UBS João Antônio Ignácio.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

