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LEI COMPLEMENTAR N. º 040/2019 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Autor: Poder Executivo Municipal – Prefeito 

Fábio Francisco Zuza. 

 

“Altera a Lei Municipal 1.962, de 10 de abril 

de 2012” e o Art. 5º e 7 º da Lei Municipal Nº 

2.031, de 8 de agosto de 2013.” 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município; 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º - Fica extinto o emprego público permanente de Especialista em 

Desenvolvimento Urbano, Art. 7.º da Lei Municipal Nº 2.031, de 8 de agosto de 2013, 

com referência 40. 

Art. 2º - Fica criado 01 (um) o emprego público permanente de 

Engenheiro Civil, com referência 40, incluindo-o no Anexo II, da Lei nº. 1.962, de 10 

de abril de 2012, trabalhadas no Departamento de Engenharia, vinculado a 

Coordenadoria de Planejamento. 

Quantidade Emprego Permanente Carga 

Horária 

Referência 

01 Engenheiro Civil 150 40 

 

§ 1.º - Compete ao Engenheiro Civil: 

I – Elaborar projetos básicos, estruturais, executivos, hidráulicos, 

elétricos, projeto (SPDA) – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, 

projetos de segurança contra incêndio e pânico, projeto para LTA – Vigilância 

Sanitária, projeto para construção de barragens, canais, reservatórios, sistemas de 

irrigação e drenagem incluindo projetos ligados à infraestrutura, transporte e 

saneamento básico (água, esgoto, águas pluviais, lixo, etc.; 

II – Recolher ART de elaboração, projeto, acompanhamento, 

fiscalização orçamento e cronograma, responsabilidade técnica, conforme a 

necessidade dos setores Municipais; 

III – Elaborar os documentos e projetos necessários para a busca de 

recursos junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais.  
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IV – Elaborar orçamentos utilizando as tabelas (SINAPI, CPOS, 

SIURB, DER, etc.) e/ou através da média de três cotações comprovadas via 

mercado, elaborar cronogramas, eventogramas, planilhas, memórias de cálculo, 

memoriais descritivos, livros de ordem, diário de obras, laudos técnicos, relatórios, 

redigir e-mails, utilizar programas existentes no Setor de Engenharia e/ou 

programas fornecidos pelos órgãos financiadores e fiscalizadores estaduais e 

federais, no ambiente WEB (SICONV, SIMEC, SISMOB, etc.).; 

V – Ser responsável pela gestão de projetos e contratos municipais; 

VI – Preparar todos os documentos necessários para solicitação de 

abertura de processo licitatório, com justificativas, solicitações de materiais e 

ordens de serviços; 

VII – Acompanhar processos municipais, convênios federais, 

estaduais, PCJ, FEHIDRO, DAEE, etc., serviços e obras públicas e outras 

atividades afins, contidos nos orçamentos LDO/PPA; 

VIII – Analisar e aprovar os projetos protocolados (residenciais, 

comerciais, industriais, etc.), para expedição de alvará de construção e/ou ordem de 

serviço; 

IX – Fiscalizar e supervisionar todas as etapas das obras, gerenciar 

prazos, custos, segurança, qualidade dos materiais, aceitando ou rejeitando os 

materiais e serviços que serão utilizados, controlar cronograma físico e financeiro 

das obras, efeitos do clima sobre a obra, levanto em conta fatores como: 

temperatura, vento, chuvas e outras intempéries naturais, respondendo pela 

estabilidade e segurança, antes, durante e depois da execução do projeto; 

X – Executar tarefas compatíveis no exercício do cargo e função; 

XI – Desenvolver outras atividades afins. 

 

§ 2.º - São requisitos para o cargo:  

a) Possuir formação com diploma de nível superior em Engenharia 

Civil reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e possuir registro profissional 

junto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

 

Art. 3º - Fica criado 01 (um) o emprego público permanente de 

Arquiteto, com referência 40, incluindo-o no Anexo II, da Lei nº. 1.962, de 10 de abril 

de 2012, trabalhadas no Departamento de Engenharia, vinculado a Coordenadoria de 

Planejamento. 

 

Quantidade Emprego Permanente Carga Horária Referência 

01 Arquiteto 150 40 

 

§ 1.º Compete ao Arquiteto: 

I – Desenvolver estudos urbanísticos, viabilidade econômica, 

paisagísticos e ambientais, requalificando áreas urbanas e rurais; 
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II – Desenvolver projetos de arquitetura, urbanístico e paisagístico, 

projetos de equipamentos e instalações, conforto ambiental, técnicas referente ao 

estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a 

concepção, organização e construção de espaços; 

III – Elaborar projetos urbanísticos especificando equipamentos, 

materiais e serviços, quando solicitado; 

IV – Identificar e elaborar plano de proteção para o Patrimônio 

Histórico, Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 

monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, 

reabilitação, reconstrução, preservação, conservação e valorização; 

V – Elaborar planos e projetos arquitetônicos para conjuntos 

arquitetônicos, monumentos, projetos paisagísticos, projetos para espaços externos, 

livres e abertos ao público, como praças e parques lineares; 

VI – Planejar os espaços urbanos, físico-territorial, fundamentados 

no sistema de infraestrutura, saneamento básico, ambiental e de acessibilidade/ 

VII – Elaborar projeto de mobilidade urbana, sistemas viários, 

sinalização, tráfego e acessibilidade, urbano e rural, atuando com o Setor de 

Trânsito, quando solicitado; 

VIII – Analisar os projetos de loteamentos, de acordo com o Plano 

Diretor Vigente; 

IX – Orientar, elaborar e revisar o Plano Diretor; 

X – Realizar estudos, pareceres e laudos técnicos compatíveis com a 

área de atuação, quando solicitado; 

XI – Participar do planejamento físico municipal e regional 

(Aglomerado Urbano) e seus afins e correlatos, quando solicitado. 

XII – Acompanhar e gerenciar as obras e construções municipais, 

atuando em conjunto com o Engenheiro Civil, controlando os cronogramas físicos e 

financeiros das obras, fiscalizando e supervisionando os acabamentos, aspectos 

urbanísticos, paisagísticos e ambientais das obras; 

XIII – Coletar dados e especificação para estudo de viabilidade 

técnica e ambiental, concepção e execução de projetos arquitetônicos, de interiores, 

de ambientes, segundo as normas técnicas, normas de segurança, qualidade, 

produtividade, higiene e preservação ambiental; 

XIV – Solicitar e aplicar normas técnicas, procedimentos, 

especificações técnicas, normas de ensaio de campo e de laboratório; 

XV – Controlar a qualidade das obras, aceitar ou rejeitar materiais e 

serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de 

qualidade; 

XVI – Elaborar laudos e avaliações em sua área de atuação, quando 

solicitado pelos Setores Municipais; 

XVII – Participar de treinamento, cursos, eventos, comissões e 

convênios, quando convocados; 
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XVIII – Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 

de equipamentos e programas de informática; 

XIX – Redigir e-mails, preencher solicitações, utilizar programas 

existentes no Setor de Engenharia e/ou programas fornecidos pelos órgãos 

financiadores e fiscalizadores estaduais e federais, no ambiente WEB (SICONV, 

SIMEC, SISMOB, etc.); 

XX – Ser responsável pela gestão de projetos e contratos municipais; 

XXI – Recolher RRT de elaboração, projeto, acompanhamento, 

fiscalização e responsabilidade técnica, conforme necessidade dos Setores 

Municipais; 

XXII – Executar tarefas compatíveis no exercício do cargo e função; 

XXIII – Desenvolver outras atividades afins. 

 

§ 2.º - São requisitos para o cargo:  

a) Possuir formação com Diploma de nível superior em 

Arquitetura e urbanismo reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e possuir 

registro profissional junto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

 

Art. 4º - Atribui as seguintes competências ao cargo de Fiscal de 

Posturas, carga horária 200 horas, referência 28, constante do anexo II, trabalhadas 

no Departamento de Tributação, vinculado ao Setor de Finanças, conforme Art. 11, 

Inciso III, da Lei Municipal nº 1.962, de 10 de abril de 2012, alterando do Art. 5º da 

Lei Municipal Nº 2.031, de 8 de agosto de 2013. 

 I – Proceder à verificação, orientação e cumprimento da 

regulamentação do Código de Posturas; 

  II – Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização, fazendo 

comunicações, notificações, embargos e multas; 

  III – Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências 

relativas aos violadores das legislações de posturas municipais; 

  IV – Efetuar a fiscalização de terrenos, verificando a necessidade de 

limpeza, capinação, construção de muros e calçadas, bem como fiscalizar o 

depósito de lixo em local não permitido; 

  V – Efetuar a fiscalização de, lotes, construções e residências, 

verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo Código de 

Posturas; 

  VI – Atender e atuar junto aos setores municipais, nas inspeções e 

vistorias realizadas no Município; 

  VII – Efetuar levantamento dos terrenos, construções e/ou imóveis, 

que possam conter ou atrair vetores transmissores de doenças, inspecionando, 

fiscalizando, notificando e aplicando as sansões necessárias, quando estiverem 

contrariando a legislação de posturas; 

http://www.iracemapolis.sp.gov.br/
mailto:prefeitura@iracemapolis.sp.gov.br
https://consulta.siscam.com.br/camarairacemapolis/documento?sigla=lo&numero=1962#aneii


 

 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 – Centro – 13495-000 – Iracemápolis – SP  -  Fone/Fax (19) 3456-9200 

Home Page: www.iracemapolis.sp.gov.br   -   e-mail: prefeitura@iracemapolis.sp.gov.br  

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
CNPJ: 45.786.159/0001-11 

 

  VIII – Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das 

tarefas típicas do cargo; 

  IX – Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; 

  X – Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos, tomar providências 

aplicando as sanções necessárias quando estiverem contrariando a legislação de 

posturas; 

  XI – Revisar, sugerir atualização e melhoramentos, aprimorando o 

Código de Posturas Municipal; 

  XII – Emitir relatórios periódicos sobre as atividades executadas e 

manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades 

encontradas, notificações e sansões aplicadas; 

  XIII – Efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados, 

quando solicitado pelos Setores Municipais nas fiscalizações, bem como o 

cumprimento das normas gerais de posturas; 

  XIV – Efetuar interdição temporária ou definitiva, de acordo com o 

cargo e função, atuando e aplicando as sanções necessárias quando estiverem 

contrariando a legislação de posturas; 

  XV – Fiscalizar indústrias, comércios, diversões públicas e outros, 

atuando, notificando e aplicando as sanções necessárias quando estiverem 

contrariando a legislação de posturas; 

  XVI – Encaminhar e entregar notificações e correspondências 

diversas referentes às autuações e multas referentes à legislação de posturas; 

     XVII – Participar de treinamento, cursos, eventos e comissões 

quando convocado. 

   XVIII – Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 

de equipamentos e programas de informática. Redigir e-mails, preencher 

solicitações, utilizar programas existentes no Setor de trabalho e/ou programas 

fornecidos pelos Órgãos fiscalizadores, Estaduais, Federais e/ou no ambiente WEB. 

  XIX – Conduzir veículo oficial, para desempenho de suas funções; 

  XX – Executar outras tarefas correlatas. 

 

Parágrafo único - São requisitos para o cargo:  

a) Escolaridade: certificado de conclusão de curso de ensino médio, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC); 

b) Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e horários 

noturnos; 

c) Noções básicas de informática; 

d) Possuir habilitação para dirigir veículo de passeio. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei 

Complementar correrão à conta de dotações constantes no orçamento vigente. 
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  Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

  Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Iracemápolis aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

Esta Lei Complementar n. º 040/2019, foi registrado e publicado na Secretaria da 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis, e afixada no quadro geral de avisos do Paço 

Municipal no local de costume, em 03 de dezembro de 2019 e no Diário Oficial 

Eletrônico. 

 

 

 

Jacintho Franco de Campos 

     Secretário Executivo    
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