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 LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2023, de 02 de JANEIRO de 2023 

 

 

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras no uso de suas atribuições legais previstas 

no artigo 58, inciso I, alínea “a” e etc., faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele 

SANCIONA a seguinte Lei: 

Art. 1.  A reestruturação de que trata a presente Lei Complementar, altera as disposições 

contidas na LC 011/2021, e passa a viger com acréscimos da criação de Departamentos, cargos e funções de cargos em comissão “CC”, conforme Anexo I e II – Organograma, em suas respectivas 

pastas e funções descritas. 

Art.2º. Fica reestruturada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Órgão 

de Administração Específica na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Maria 

das Barreiras, com o amparo no inciso XIII, do art.° 10 e inciso VII, do art.° 76 da Lei Orgânica do 

Município. 

Art.3°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, criada pela Lei nº 323 

de 12 de maio de 2008, reorganizada pela Lei Complementar 011/2021, passa a denominar-se 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS, tendo por 

finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades setoriais, que 

visem à proteção, conservação e melhoria do meio-ambiente, através da execução das políticas 

Nacional, Estadual e Municipal do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Ainda: 

I – Promover o desenvolvimento econômico-social, compatibilizando-o com a 

conservação da qualidade do Meio Ambiente e do equilíbrio ecológico, com vistas ao 

efetivo alcance das condições de vida satisfatória e o bem-estar da coletividade, 

respeitadas as peculiaridades, limitações e carências locais: 

II – Coordenar e executar políticas nacionais e Estaduais de interesse da coletividade, 

relacionadas ao manejo, recuperação e manutenção dos recursos ambientais, no âmbito 

municipal; 
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III - Definir as áreas prioritárias da ação governamental, relativas a questão ambiental, 

atendendo aos interesses da coletividade; 

IV - Estabelecer critérios e padrões de qualidade para uso e manejo dos recursos 

naturais, adequando-os continuamente às inovações tecnológicas e as alterações 

decorrentes da ação do homem ou da própria natureza; 

V - Garantir a preservação da biodiversidade do patrimônio natural e contribuir para o 

seu conhecimento cientifico; 

VI - Criar e implementar instrumentos e meios de preservação e controle do meio 

ambiente; 

VII - Promove o desenvolvimento de pesquisas e a geração de e difusão de tecnologia 

regionais orientadas para o uso racional dos recursos ambientais; 

VIII – Estabelecer, dentro da lei, os meios indispensáveis à efetiva imposição ao 

degradador público ou privado da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados 

ao meio ambiente, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis; 

IX – Desenvolver mecanismos de controle visando assegurar a proteção ao patrimônio 

natural e ao potencial genético; 

X – Garantir aos espaços territoriais especialmente protegidos previstos na legislação em 

vigor, bem como os que vierem a ser declarados por ato o Poder Público; 

XI – criar e manter reservas genéticas de bancos de germoplasma com amostra 

significativa do potencial genético, dan/do ênfase às espécies ameaçadas de extinção; 

XII – incentivar a criação e plantio de espécies nativas da região, visando a conservação 

de sua espécie; 

XIII – colaborar em campanhas educacionais relativas ao meio ambiente; 

XIV – elaborar pareceres técnicos relativos a atividade que causem impacto ambiental; 

XV – Identificar e fazer comunicação sobre as agressões ambientais no âmbito municipal 

diligenciando no sentido de apurar e gerir medidas corretivas cabíveis aos poderes 

públicos; 

XVI – ordenar a explanação dos recursos hídricos, minerais, florestais, agropastoris e 

industriais através de tecnologias disponíveis e aceitáveis; 

XVIII – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais no âmbito municipal; 
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XIX – definir o uso do solo, subsolo e águas, através do planejamento que englobe 

diagnósticos, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços com 

participação popular e socialmente negociadas.  

XX - Garantir a conservação da qualidade ambiental, respeitando igualmente o que 

dispões a Lei Municipal sobre parcelamento de solo urbano de Santa Maria das Barreiras. 

Art. 4. Fica estabelecida a seguinte Estrutura Administrativa para a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade; 

I – Gabinete do Secretário - GABSEC; 

a) Gerência de Protocolo e Atendimento - GEPAT; 

b) Coordenação Administrativa e Financeira; 

c) Consultoria Jurídica e Institucional – CONJUR.  

II – Departamento de Análises de Projetos e Licenciamento Ambiental - DAPLAM; 

a) Setor Análise de Geotecnologia e Regularização Ambiental no âmbito do CAR e PRA; 

b) Setor de Análise de Projetos, Rural e Agroindustrial; 

c) Setor de Licenciamento Ambiental Rural e Autorização Ambiental – Agenda Verde; 

d) Setor de Licenciamento Ambiental industrial, comercial e Mineração. 

III – Departamento de Fiscalização Ambiental - DIFISC 

a) Setor de Fiscalização Florestal; 

b) Setor de Fiscalização Urbana; 

c) Setor de Fiscalização de Atividades Rurais; 

d) Setor de Fiscalização de Atividades Minerárias; 

e) Setor de Fiscalização de Pesca e Aquicultura; 

f) Setor de Monitoramento e Controle Ambiental; 

IV – Departamento de Conservação e Controle de Reservas - DECOR; 

a) Setor de Conservação e Manutenção de Praças e Jardins; 

b) Setor de Conservação e Controle de Parques e Reservas; 

c) Setor de Conservação e Controle de Recursos Hídricos; 

d) Setor de Controle e Gestão de Resíduos Sólidos. 

V – Departamento de Educação Ambiental - DEAM; 

a) Setor de Educação Ambiental Formal; 

b) Setor de Educação Ambiental não Formal. 

VI – Unidades Avançadas de Atendimento e Protocolo; 

a) Sede; 
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b) Distrito de Nova Esperança; 

Art. 5°. Cada Departamento, previsto no art. 3°, terá um (01) Diretor com competência 

administrativa e responsabilidade jurídica pelos atos praticados por ele (a). 

§ 1º. O Diretor do Departamento responde, civil e criminalmente, pelas ações do seu cargo. 

§ 2º. Cada Unidade de Atendimento terá um Coordenador Local subordinado ao Gabinete do 

Secretário. 

Art. 6°. Ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade compete: 

I. Contribuir para formação do Plano de Ação do Executivo Municipal, propondo 

programas setoriais de sua competência e colaborando para elaboração de programas 

gerais; 

II. Cumprir e fazer cumprir políticas e diretrizes definidas no Plano de Ação do Executivo 

Municipal inerentes a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade; 

III. Participar na elaboração do orçamento anual e plurianual, propondo quando for o caso 

alterações e ajustamentos necessários; 

IV. Promover e articular com órgãos e entidades da administração pública e privada, 

visando a integração e participação na consecução das atividades da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade; 

V. Exercer atividades de expediente, representação social, relações públicas e outras 

atribuições que lhe forem atribuídas pelo Executivo Municipal; 

Art. 7. À Gerência de Protocolo e Atendimento compete: 

I. Entrada e saída de documentos; 

II. Entrada e saída de processos de licenciamento ambiental; 

III. Receber e despachar correspondências inerentes a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade; 

IV. Organizar arquivos e controlar numeração de documentação. 

Art. 8. A Consultoria Jurídica e Institucional compete: 

I. Orientar e responder consultas de interessados quando ao cumprimento de normas e 

diretrizes da Política de Meio Ambiente; 

II. Assessorar o Secretário no controle interno da legalidade dos atos da Administração 

mediante exame prévio de propostas, projetos e minutas dos atos normativos, contratos, 

convênios, regimentos e outros instrumentos reguladores das atividades, direitos e 

obrigações inerentes à Secretaria; 
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III. Orientar os procedimentos licitatórios necessários à execução das ações desenvolvidas; 

analisar processos administrativos e consultas formuladas no âmbito da Secretaria; 

IV. Emitir pareceres jurídicos relativos a questões e assuntos encaminhados à apreciação, 

observada as competências da Procuradoria Geral do Município; 

V. Realizar a análise jurídica de documentos e processos que necessitam de manifestação e 

Parecer Jurídico. 

Art. 9. À Coordenação Administrativa e Financeira compete: 

I. Coordenar as atividades de administração geral, logística, financeira, orçamentária, 

contábil, tecnologia, informação e recursos humanos, alinhando suas estratégias e 

diretrizes com a Secretaria de Finanças; 

II. Coordenar, formular e monitorar a execução de convênios, contratos e projetos na área 

socioambiental, com foco na operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente;  

III. Coordenar, com foco na gestão ambiental, economia sustentável, gestão de ação de 

mitigação e redução de impactos em empreendimentos produtivos e na 

operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

IV. Coordenar o planejamento estratégico, a proposta orçamentária e a programação 

executiva e financeira da Secretaria. 

Art. 10. Ao Departamento de Análise de Projetos e Licenciamento Ambiental - DAPLAM, 

compete: 

I. Acompanhar e analisar os estudos de impacto ambiental local e análise de risco das 

atividades que venham a se instalar no Município;  

II. Proceder com o licenciamento ambiental para a instalação das atividades 

socioeconômicas utilizadoras de recursos ambientais e com potencial poluidor; 

III. Autorizar, de acordo com a legislação vigente corte e a exploração racional ou quaisquer 

outras alterações de cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada, nos limites do 

Município. 

Art. 11. Ao Departamento de Fiscalização e Vigilância Ambiental – DIFISC, compete: 

I. Participar do zoneamento e de outras atividades de uso e ocupação do solo; 

II. Exercer Poder de Polícia; 

III. Fiscalizar o cumprimento das normas técnicas e padrões de proteção e Conservação do 

meio ambiente; 
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IV. Cadastrar as atividades poluidoras objetivando o controle ambiental. 

Art. 12. Ao Departamento de Conservação e Controle de Reservas compete: 

I. Identificar, implantar e administrar Unidades de Conservação e outras áreas protegidas, 

visando a conservação de mananciais, ecossistemas naturais, flora, fauna, recursos 

genéticos, obedecendo a legislação estadual e federal existente; 

II. Arborização e ornamentação de logradouros Públicos; 

III. Podas de árvores; 

IV. Cultivo e conservação de espécies vegetais destinadas a arborização e a ornamentação 

de logradouros públicos; 

V. Inibir e monitorar queimadas. 

Art. 13. Ao Departamento de Educação Ambiental compete: 

I. Propor, implementar e acompanhar, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Educação, os Programas de Educação Ambiental para o Município. 

Art. 14. Ficará desde já o poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a abertura de 

crédito especial para a dotação orçamentária que se fizer necessária. 

Art. 15. O quadro de servidor em comissão, organograma e fluxograma da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade, estão contidos nos anexos I, II e III desta lei. 

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, alterando as disposições contidas 

na LC 011/2021, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

QUADRO GERAL DE CARGOS EM COMISSÃO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  

CARGO EM COMISSÃO VAGAS REMUNERAÇÃO 

Diretor do Departamento de Análise de Projetos e 
Licenciamento Ambiental –DAPLAN 

1  R$ 3.200,00  

Diretor do Departamento de Fiscalização e Vigilância – 
DIFISC 

1  R$ 3.200,00  

Diretor do Departamento de Conservação e Controle de 
Reservas - DECOR 

1  R$ 3.200,00  

* Diretor do Departamento de Educação Ambiental -
DEAM 

1  R$ 3.200,00  

* Coordenação Administrativa e Financeira 1 R$ 2.100,00 

Assessor Administrativo – Nível I 2  R$ 1.350,00  

 

 * Cargos criador por esta lei 

 

  



 
 
 
 

GOVERNO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 

 
Avenida Rui Barbosa, nº 01, Centro, Santa Maria das Barreiras – PA, CEP: 68.565-000 

P
á

g
in

a
 8

 

ANEXO II 

 

DESCRITIVOS, ESCOLARIDADE E FUNÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
NIVEL DE 

ESCOLARIDADE FUNÇÃO 

Diretor de Departamento  Segundo Grau Completo 

 

Dirige as operações da empresa, desenvolve o 
planejamento estratégico, orçamento econômico-
financeiro e plano de investimento empresarial e 
implanta o projeto de negócios para alcançar os 
objetivos de rentabilidade, custos e crescimento. 

Monitora a implementação e aplicação de políticas, 
processos e procedimentos organizacionais. 

 

Coordenador 
Administrativo e 

Financeiro 
Segundo Grau Completo 

 

CBO - 4101-05 - Supervisor administrativo 

Supervisionam rotinas administrativas em 
instituições públicas e privadas, chefiando 

diretamente equipe de escriturários, auxiliares 
administrativos, secretários de expediente, 

operadores de máquina de escritório e contínuos. 
Coordenam serviços gerais de malotes, 

mensageiros, transporte, cartório, limpeza, 
terceirizados, manutenção de equipamento, 

mobiliário, instalações etc.; administram recursos 
humanos, bens patrimoniais e materiais de 

consumo; organizam documentos e 
correspondências; gerenciam equipe. Podem 

manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo 
(pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de 

caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas 
fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo 

impostos. 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
 

Fluxograma - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
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