
LEI Nº 1.360, DE 21 DE JUNHO DE 2011.
 

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 
1.037, DE 28∕02∕08 - PLANO DE CARREIRA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GLORINHA, 
CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E 
COMPLEMENTA  AS ATRIBUIÇÕES DO 
CARGO DE AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO,  E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 RENATO RAUPP RIBEIRO, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º- Ficam criados na estrutura do quadro de cargos de provimento efetivo 
constantes do Artigo 3º da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de Carreira dos 
Servidores Municipais,  os seguintes cargos:

 

PADRÃO DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL Nº CARGOS

08 Biólogo 01

09 Engenheiro Eletricista 01
 

Parágrafo Único - As especificações das categorias funcionais  criadas por 
este artigo são as que constituem o Anexos I e II, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 2º - Ficam complementadas as atribuições do cargo de Agente Fiscal 
Tributário constante na Lei nº 1037/2008 e alterações posteriores, conforme o Anexo 
III, que faz parte integrante da presente lei.

Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal n.º 
1.037, de 28 de fevereiro de 2.008 e suas alterações posteriores.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta 
das dotações próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 21 de junho de 2011.

 
 

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
               
              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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ANEXO I
 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: BIÓLOGO
 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 08
 
 
ATRIBUIÇÕES:
 
Descrição Sintética: prestar assessoria nas diversas Secretarias Municipais e nos 
setores onde sejam necessárias suas atividades; proposição, execução, supervisão 
e coordenação de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços; execução de 
análises e para fins de diagnósticos; consultorias e assessorias técnicas; emissão 
de laudos e pareceres; realização de perícias; ocupação de cargos técnico-
administrativos em diferentes níveis; atuação como responsável técnico (ART).
 
Descrição Analítica: a) Elaborar e executar estudos e projetos para subsidiar a 
proposta da Política Municipal de Meio Ambiente, bem como para subsidiar a 
formulação das normas, padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo 
órgão ambiental; b) Definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos; c) Informar a população sobre os 
níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, a presença de substâncias 
potencialmente nocivas à saúde, no meio ambiente e nos alimentos, bem como os 
resultados dos monitoramentos e auditorias; d) Incentivar e executar a pesquisa, o 
desenvolvimento e a capacitação tecnológica para a resolução dos problemas 
ambientais e promover a informação sobre essas questões; e) Preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do Município e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; f) Preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; g) Proteger e preservar a biodiversidade; h) Proteger a 
fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais a 
crueldade; i) Proteger, de modo permanente, dentre outros, os sítios protegidos pelo 
Patrimônio Histórico e de interesse paleontológico e as encostas íngremes e topos 
de morros, bem como todas as áreas de preservação permanente, em conformidade 
com a Lei Federal N°: 4.771, de 15 de setembro de 1965 e a Lei Estadual nº 9.519, 
de 21 de janeiro de 1992. j) Controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, 
transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como o 
uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial 
para a qualidade de vida e do meio ambiente; k) Promover a captação de recursos 
junto a órgãos e entidades públicas e privadas e orientar a aplicação de recursos 
financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com 
a proteção, conservação, recuperação, pesquisa e melhoria do meio ambiente; l) 
Promover medidas administrativas e tomar providências para as medidas judiciais 
de responsabilidade dos causadores de poluição ou degradação ambiental; m) 
Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, 
objetivando especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal; 



n) Monitorar periodicamente espécies raras endêmicas e ameaçadas de extinção, 
cuja presença seja registrada no Município, estabelecendo medidas para a sua 
proteção; o) Incentivar os estabelecimentos rurais a executarem as práticas de 
conservação do solo e da água, de preservação e reposição das vegetações ciliares 
e replantio de espécies nativas; p) Promover a educação ambiental em todos os 
níveis do ensino e a conscientização pública, objetivando capacitar a sociedade para 
a participação ativa na preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente; q) Auxiliar no planejamento e no zoneamento ambiental, considerando as 
características regionais e locais, e articular os respectivos planos, programas, 
projetos e ações, especialmente em áreas ou regiões que exijam tratamento 
diferenciado para a proteção dos ecossistemas; r) Exigir daquele que utilizar ou 
explorar recursos naturais a recuperação do meio ambiente degradado, de acordo 
com a solução técnica determinada pelo órgão público competente, na forma da lei, 
bem como a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas 
protegidas, sem prejuízo das sanções cabíveis; s) Exigir e aprovar, para instalação 
de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório, a que se 
dará publicidade; t) Articular com os órgãos executores da política de saúde do 
Município, e demais áreas da administração pública municipal, os planos, programas 
e projetos, de interesse ambiental, tendo em vista sua eficiente integração e 
coordenação, bem como a adoção de medidas pertinentes, especialmente as de 
caráter preventivo, no que diz respeito aos impactos dos fatores ambientais sobre a 
saúde pública, inclusive sobre o ambiente de trabalho. u) Exigir das atividades 
efetivas ou potencialmente poluidoras o licenciamento ambiental, a fim de obter ou 
atualizar o Alvará de Funcionamento, de acordo com a legislação ambiental vigente. 
v) Promover a sistematização e intercâmbio de informações de interesse ambiental, 
especialmente para fornecer subsídios à Política Ambiental do Município; w) Auxiliar 
no controle e fiscalização do meio ambiente relacionado como os respectivos 
campos de atuação; x) Conhecer a aplicar a legislação ambiental vigente; fiscalizar 
as fontes efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental; promover 
a educação ambiental; controlar e fiscalizar as atividades utilizadoras de recursos 
ambientais; outras tarefas afins.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Geral : Carga horária semanal de 30 horas.
Especial: o exercício do cargo pode exigir a prestação de serviços externos de 
fiscalização, bem como em sábados, domingos e feriados, e atendimento ao público.
 
CONDIÇÕES PARA PROVIMENTO:
a) Idade mínima: 18 anos.
b) Instrução: Superior Completo.
c) Outros: Inscrição na Entidade de Classe.
 
LOTAÇÃO: em órgãos encarregados das atividades de fiscalização, projetos e meio 
ambiente.
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ANEXO II

 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA
 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 09
 
ATRIBUIÇÕES:
 
Descrição Sintética: Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, 
a fim de executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam 
conhecimentos gerais e específicos da área de engenharia elétrica com ações 
operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, 
avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar 
projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções 
necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal; bem como 
atuação como responsável técnico (ART).
 
Descrição Analítica: compreende a elaboração e execução de projetos de 
engenharia elétrica no que se refere a rede de distribuição elétrica com cabos, fios, 
quadros de energia, disjuntores e demais componentes, presentes nas estruturas 
de prédios, pontes e outros; análise e emissão de parecer sobre projetos elétricos, 
no que se refere a construção de obras públicas e particulares; realização dos 
cálculos dos projetos elétricos elaborados; execução, direção e acompanhamento 
de construção de edifícios e obras complementares no que se refere às instalações 
elétricas, assim como, demais serviços técnicos relativos à área de atuação 
profissional; realização de estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, 
perícias, pareceres e divulgação técnica; responsabilizar-se por equipes auxiliares; 
elaboração de orçamentos ligados à área de engenharia elétrica; execução das 
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, 
aplicável aos objetivos da administração pública municipal; executar outras tarefas 
afins.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Geral: Carga horária semanal de 20 horas
Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite sábados, 
domingos e feriados: sujeitos a trabalho externo e atendimento ao público.
 
CONDIÇÕES PARA PROVIMENTO :
Idade: mínima de 18 anos
Instrução: habilitação legal para o exercício da profissão de engenheiro eletricista/
elétrico.
 
LOTAÇÃO : em órgãos encarregados de atividades de projetos e obras
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ANEXO III
 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO
 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: 05
 
ATRIBUIÇÕES:
 
Descrição Sintética: Realizar atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização 
de receitas municipais, efetuar sindicâncias e diligência no sentido de orientar, 
fiscalizar e fazer cumprir as disposições legais aos contribuintes alcançados pela 
competência tributária municipal;
 
Descrição Analítica:  Efetuar a constituição do crédito tributário, pelo lançamento 
dos tributos municipais; executar tarefas de fiscalização de tributos municipais; 
analisar o mapa de valores imobiliários; notificar, fiscalizar, auditar e autuar o 
sujeito passivo; atender e prestar informações ao sujeito passivo; realizar vistorias 
técnicas e diligências fiscais;  executar vistoria técnica e diligências fiscais em 
imóveis para cadastramento tributário, incluindo medição de áreas construídas com 
elaboração de croquis; preencher e controlar planilhas de informação cadastral 
a fim de preparar lançamento tributário; preparar e instruir processo de natureza 
tributária; promover a manutenção do cadastro fiscal por meio informatizado; 
elaborar relatórios circunstanciados sobre aspecto tributário e natureza cadastral; 
notificar e/ou intimar, inclusive com lavratura de auto de infração e imposição de 
multa para cumprimento de obrigação tributária acessória; executar sindicâncias 
para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, 
imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; visitar 
contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; proceder revisões fiscais;  
orientar contribuintes sobre os dispositivos da legislação tributária do município; 
intimar contribuintes ou responsáveis; lavrar autos de infração as normas legais: 
proceder quaisquer diligências exigidas pelo serviço; prestar informações e emitir 
pareceres; elaborar relatórios e boletins estatísticos de produção; conduzir veículos 
da administração Municipal para execução de tarefas de sua competência, desde 
que devidamente habilitado e autorizado para tal disponibilidade; executar tarefas 
afins.
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Geral: carga horária semanal de 40 horas;
Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite sábados, 
domingos e feriados: sujeitos a trabalho externo e atendimento ao público.
Para o exercício do cargo poderá ser designado para dirigir veículo público em 
trabalho de fiscalização, desde que autorizado pela chefia competente.
 
CONDIÇÕES PARA PROVIMENTO :
Idade mínima de 18 anos



Instrução: habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em contabilidade 
e carteira nacional de habilitação no mínimo na categoria B.
 
LOTAÇÃO : em órgãos encarregados de atividades tributárias.


