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LEI N.º 1.010, DE 13 DE JUNHO DE 2014. 

 

 

Cria cargo de provimento efetivo de 

Fiscal Sanitário e Ambiental, e dá 

outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE HERVEIRAS, ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL.  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI: 

 

 
Art. 1.º - O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo, criado pela 

Lei n.º 034/97, e alterações posteriores, fica acrescido da seguinte categoria 

funcional, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento: 

 

Denominação da Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 

Fiscal Sanitário e Ambiental 01 03 

 

Art. 2.º - As especificações da categoria funcional criada pela 

presente Lei são as que constituem o anexo único, que é parte integrante da 

presente Lei. 

 

Art. 3.º - As disposições da presente Lei ficam inclusas na lei 

vigente do PPA e LDO. 

 
Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 13 de junho de 2014. 

 

 

       Nazario Rubi Kuentzer 

       Prefeito Municipal 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 
 

 

Sandro Luis da Silveira 

Secretário Municipal da Administração e Turismo 
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LEI N.º 1.010, DE 13 DE JUNHO DE 2014. 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 
Categoria Funcional: Fiscal Sanitário e Ambiental 

Padrão de Vencimento: 3 (três) 

 

Atribuições : 

- Fiscalização relativa a vigilância sanitária: Desenvolver atividades relativas à 

vigilância sanitária no Município, promover ações educativas junto aos diversos 

atores sociais, comunicações e riscos, cooperação técnica, cadastramento, 

lançamento de taxas, inspeção, fiscalização, coleta de amostras, licenciamento 

sanitário e emissão de alvará sanitário, atos administrativos derivados do poder de 

policia, alimentação do sistema de informação da área, orientação quanto a emissão 

de Autorização de Funcionamento de Empresa, orientações quanto a notificação de 

produtos, lavrar Autos de Constatação e informar sobre ocorrência de infrações, 

lavrar Termo de Advertência circunstanciado comunicando a infração cometida e 

as penalidades a que esta sujeito, lavrar autos de infração, lavrar termos de 

embargos e interdição, exercer outras atividades que lhes vierem a ser designadas, e 

executar tarefas afins e correlacionadas fiscalização sanitária. 

 - Fiscalização relativa ao meio ambiente: Efetuar vistorias, levantamentos, e 

avaliações, Lavrar Autos de Constatação e informar sobre a ocorrência de 

infrações, Lavrar o Termo de Advertência circunstanciado comunicando a infração 

cometida e as penalidades a que está sujeito, Lavrar autos de infração, Lavrar 

termos de embargos e interdição, Lavrar termos de apreensão de animais, produtos 

e subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, equipamentos ou veículos de 

qualquer natureza utilizados na infração, Lavrar termos de depósitos ou guarda de 

instrumentos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na 

infração, Lavrar termos de suspensão de venda ou de fabricação de produto, 

Elaborar laudos técnicos de inspeção, fiscalizar sob supervisão de profissional 

competente multiprofissional na qual deve estar representado, obrigatoriamente um 

profissional com a formação preconizada, Exercer outras atividades que lhes 

vierem a ser designadas relacionadas a Fiscalização Ambiental. 

 

Condições de Trabalho : 

a) Geral : carga horária semanal 20 (vinte) horas. 

b) Especial : trabalho interno e externo. 

Requisitos para o Provimento : 

a) Idade : mínima de 18 anos; 

b) Instrução : Ensino Médio. 


