
EMENDA MODIFICATIVA 

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 12/2018 

O ANEXO VII do Projeto de Lei Complementar n° 12/2018 passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 

AGENTE DE SANEAMENTO 
ATRIBUIÇÕES 

• Operar sistemas de saneamento (unidades de captação de água, estações 
elevatórias de água e esgoto, estações de tratamento de água e esgoto e 
reservatórios); 

• Acionar as válvulas e comandos dos sistemas mediante ordem da estação de 
tratamento ou do Centro de Controle de Operações (CCO), manipulando 
volantes para colocar as bombas em funcionamento; 

• Efetuar o controle do funcionamento da instalação, observando o desempenho 
de seus componentes e as condições apresentadas quanto à pressão nível e 
volume de água; 

• Acionar válvulas e bombas no controle de entrada da água para o 
abastecimento dos reservatórios; 

• Efetuar a manutenção dos equipamentos, procedendo a limpeza dos depósitos 
e tanques de filtragem para conservá-los em perfeito estado de funcionamento; 

• Efetuar a limpeza de reservatórios, elevatórias, unidades de tratamento de 
água, 

• Efetuar o tratamento de resíduos (lodo de ETAs e ETEs); 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
ATRIBUIÇÕES 

• Executar e supervisionar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação 
em geral de leis, decretos e normas administrativas; 

• Examinar e acompanhar processos; 
• Redigir pareceres, informações e expedientes administrativos, tais como 

memorandos, cartas, ofícios, relatórios; 
• Efetuar todo e qualquer atendimento ao público, exceto operar caixa de 

pagamentos e recebimentos; 
• Revisar a redação de ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, 

projetos de lei, minutas de decretos e outros; 
• Proceder ao controle sobre os bens patrimoniais da autarquia; 
• Realizar e supervisionar a conferência de cálculos relativos a lançamentos, 

alterações de tributos, controle geral de dívida ativa, avaliação de imóveis e 
vantagens financeiras e descontos determinados por lei; 

• Supervisionar e orientar o controle dos registros de estoque; 
• Operar microcomputadores fazendo uso do sistema operacional, de editores 

de textos de planilhas eletrônicas e de outros programas específicos de 
automação de suas tarefas; 

• Elaborar balancetes mensais com relação a receitas e despesas; 
• Proceder à elaboração e controle de orçamento da autarquia; 



• Assessorar o setor financeiro, quanto à programação de pagamentos, 
movimentação bancária e outros; 

• Prestar assistência quanto a balanços e prestação de contas junto ao Tribunal 
de contas, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e quaisquer outros órgãos 
de administração pública; 

• Proceder ao controle sobre os bens patrimoniais da autarquia; 
• Examinar os pedidos de compras dos diversos setores, verificando a 

possibilidade classificando nas diversas modalidades de licitação conforme lei 
vigente; 

• Organizar o cadastro de fornecedores da Autarquia; 
• Acompanha as licitações realizadas pela Autarquia, verificando se as propostas 

apresentadas, atendem aos requisitos e especificações pré-determinadas, 
quando às compras diretas; 

• Realizar a coleta de preços para aquisição de material e equipamentos 
verificando se os produtos e mercadorias estão com preços dentro do mercado; 

• Realizar a coleta de preços para aquisição de material e equipamentos 
buscando a maior economicidade possível ao serviço público, bem como 
verificando custo benefício da compra; 

• Realizar o atendimento aos fornecedores, orientando quando as normas e 
procedimentos da Autarquia; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÕES 

• Elaborar e definir rotinas de execução de serviços; 
• Prestar atendimento ao Tribunal de Contas; 
• Controlar o prazo, o andamento e a saída de processos administrativos; 
• Prestar atendimento e orientação ao público em geral; 
• Organizar, classificar e manter arquivos de documentos; 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional; 
• Receber e encaminhar de atestados médicos; 
• Responder administrativamente por documentos e serviços executados; 
• Manter rotinas financeiras controlar fundo fixo, verbas, contas a pagar, fluxo de 

caixa e conta bancária, emitir e conferir notas fiscais e recibos, prestar contas 
e recolher impostos; 

• Realizar atividades de rotinas de Gestão de pessoas como folha de pagamento, 
organização de prontuários de servidores; escala de vencimentos e 
referências; evolução funcional; 

• Executar e supervisionar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação 
em geral de leis, decretos e normas administrativas; 

• Redigir pareceres, informações e expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios; 

• Revisar a redação de ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, 
projetos de lei, minutas de decretos e outros; 

• Proceder ao controle sobre os bens patrimoniais da autarquia; 
• Realizar e supervisiona a conferência de cálculos relativos a lançamentos 

alterações de tributos, controle geral de dívida ativa, avaliação de imóveis e 
vantagens financeiras e descontos determinados por lei; 

• Supervisionar e orientar o controle dos registros de estoque; 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

AUXILIAR DE ENCANADOR 
ATRIBUIÇÕES 



• Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para execução das tarefas, 
utilizando adequadamente os equipamentos de proteção individual (EPI), que 
lhe forem fornecidos pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a 
própria proteção e a daqueles que o auxiliam; 

• Carregar ou descarregar ferramentas, materiais, peças pertinentes de veículos 
ou caminhões; 

• Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos 
utilizados; 

• Executar demolições de alvenarias e peças estruturais; 
• Remover entulho e executar limpeza; 
• Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 

apropriada; 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

ENGENHEIRO 
ATRIBUIÇÕES 
Especialidade - Engenharia de Agrimensura 

• Responder pelo atendimento de funções básicas que visam ao bem-estar, à 
proteção ambiental a ao desenvolvimento da sociedade através de uma 
atuação científica, tecnológica e administrativa em obras de sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 

• Orientar e coordenar estudos, planos e pesquisas de interesse público, 
garantindo continuidade do processo de planejamento; 

• Planejar, orientar e controlar a execução de programas, obras e serviços 
propostos no plano de desenvolvimento urbano; 

• Elaboração e revisão de documentação técnica para processo de licitação 
pública e acompanhamento das empreiteiras na execução de obras públicas 
na sua área de atuação o e demais atividades correlacionadas; 

• Orientar equipes internas e em campo e acompanha a execução dos serviços; 
• Acompanhar e controlar e execução de obras tanto da empresa como de 

contratados; 
• Realizar levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e 

aerofotogramétricos, sensoriamento remoto, loteamento, desmembramento e 
remembramento, agrimensura legal, elaboração de cartas geográficas e 
locações de obras de engenharia; 

• Elaborar de cadastro técnico das redes de água e esgoto, e demais unidades 
do sistema de saneamento básico; 

• Elaborar documentos cartográficos; 
• Realizar aquisição, processamento, análise, representação e uso de modelos 

precisos de representação da superfície da Terra; 
• Realizar projeto, estabelecimento e monitoramento de sistemas de informação 

geográfica; 
• Elaborar desenhos de plantas, cartas e memorial descritivo, bem como outras 

atividades afins; 
• Determinar, medir e representar o território, objetos tridimensionais, 

georreferenciamento de posições e trajetórias; 
• Reunir e interpretar informações territoriais e geograficamente relacionadas; 
• Usar as informações para planejar, projetar e administrar de forma eficiente o 

território e espaços afins; 
• Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento; 
• Emissão de laudos e pareceres na área de especialidade; 
• Realizar projeto, estabelecimento e monitoramento de sistemas de informação 

geográfica; 
• Administrar pesquisas nas práticas anteriores e as desenvolver; 



• Gerenciar e fiscalizar contratos de fornecimento de serviços, materiais e 
equipamentos; 

• Executar outras atividades correlativas, determinadas pelo superior 
hierárquico; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
Especialidade - Engenharia Agronômica •/. 

• Responder pelo atendimento de funções básicas que visam ao bem-estar, à 
proteção ambiental a ao desenvolvimento da sociedade através de uma 
atuação científica, tecnológica e administrativa em obras de sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 

• Orientar e coordenar estudos, planos e pesquisas de interesse público, 
garantindo continuidade do processo de planejamento; 

• Planejar, orientar e controlar a execução de programas, obras e serviços 
propostos no plano de desenvolvimento urbano; 

• Elaboração e revisão de documentação técnica para processo de licitação 
pública e acompanhamento das empreiteiras na execução de obras públicas 
na sua área de atuação e demais atividades correlacionadas; 

• Orientar equipes internas e em campo e acompanhar a execução dos serviços; 
• Acompanhar e controlar e execução de obras tanto da empresa como de 

contratados; 
• Elaborar projetos de reflorestamento e programas de recuperação ambiental; 
• Promover o reflorestamento, conservação e proteção das matas e áreas de 

proteção permanente; 
• Realizar fiscalização de empresas agrícolas ou de indústrias correlatas, assim 

como empreendimentos e loteamentos; 
• Determinar valor locativo e venal das propriedades rurais, para fins 

administrativos ou judiciais, na parte que se relacione com a sua profissão; 
• Avaliação e peritagem das propriedades rurais, suas instalações, rebanhos e 

colheitas pendentes, para fins administrativos, judiciais ou de crédito; 
• Elaborar relatório, parecer e laudo técnico em sua área de especialidade; 
• Gerenciar e fiscalizar contratos de fornecimento de serviços, materiais e 

equipamentos; 
• Executar outras atividades correlativas, determinadas pelo superior 

hierárquico; 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
Especialidade - Engenharia Ambiental / Sanitária 	/ 

• Planejar, executar, analisar, pesquisar e elaborar pareceres técnicos, projetos 
e execução de trabalhos especializados referentes ao saneamento ambiental 
e estudos referentes à elaboração de normas e execução de obras; 

• Efetuar análises, estudos e vistorias relativas a projetos que se utilizem 
recursos ambientais ou que tenham potencial poluidor, de acordo com a 
legislação ambiental vigente; 

• Elaborar, implantar, monitorar e avaliar programas e tecnologias voltadas à 
prevenção e controle de poluição ambiental (caracterização, monitoramento, 
remediação entre outros); 

• Elaborar planos e projetos de gerenciamento de resíduos (segregação, 
coleta/transporte, tratamento, valorização e destinação final), bem como 
implantá-los e fiscalizá-los; 

• Elaborar e executar projetos de instalações hidro sanitárias, bem como orientar 
equipes de instalação, montagem, operação e reparo de equipamentos; 

• Projetar, executar e prestar assessoria aos serviços de saneamento básico e 
ambiental, no que diz respeito à proteção e gerenciamento dos recursos 
hídricos, coleta/transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos e 
controle da poluição do ar, da água e do solo; 



• Elaborar de Termos de Referência, Planilhas de Orçamentos e Cronogramas 
para obras e serviços de saneamento básico. 

• Gerenciar e fiscalizar contratos de fornecimento de serviços, materiais e 
equipamentos; 

• Orientar e coordenar estudos, planos e pesquisas de interesse público, 
garantindo continuidade do processo de planejamento; 

• Planejar, orientar e controlar a execução de programas, obras e serviços 
propostos no plano de desenvolvimento urbano e no plano municipal de 
saneamento básico; 

• Formular diretrizes de sistema de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário; 

• Analisar e emitir pareceres sobre projetos de sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, observando as leis, decretos e normas civis 
e ambientais vigentes; 

• Elaboração e revisão de documentação técnica para processo de licitação de 
obras públicas na área de operação de saneamento básico e demais atividades 
correlacionadas; 

• Planejar, projetar, especificar e analisar sistemas de captação, adução, 
tratamento e distribuição de água e sistemas de coleta, afastamento e 
tratamento de esgotos, equipamentos e matérias pertinentes a operação dos 
mesmos e ter conhecimento de legislação vigente correlatas ao assunto; 

• Elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, 
coletando informações, analisando dados, elaborando e definindo 
metodologias, diagnósticos, técnicas, materiais, orçamentos, entre outros, para 
os sistemas de saneamento básico. 

• Desenvolver cálculos e projetos hidráulicos, hidro-sanitários e de saneamento 
ambiental, utilizando ferramentas de apoio como sistemas CAD, SIG, 
Modelagem Matemática de Redes, entre outros. 

• Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca 
de cadastros técnicos, imóveis, loteamentos, logradouros, redes de água e 
esgotos e demais unidades do sistema de saneamento básico. 

• Orientar equipes internas; 
• Realizar análise de desempenho técnico e operacional dos sistemas de 

saneamento básico e propor ações de melhoria e correção; 
• Elaborar laudos, informes e/ou pareceres técnicos em sua área de atuação. 
• Executar outras atividades correlativas, determinadas pelo superior 

hierárquico. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de cq.mplexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 
Especialidade - Engenharia Civil (Fiscalização e Obras) 	/ 

• Responder pelo atendimento de funções básicas que visam ao bem-estar, à 
proteção ambiental a ao desenvolvimento da sociedade através de uma 
atuação científica, tecnológica e administrativa em obras de sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 

• Atuar nas fases de concepção, construção, operação e manutenção de 
edifícios e de infraestrutura em geral; 

• Fiscalizar edificações e implantações de infraestrutura de loteamentos, 
condomínios e obras públicas; 

• Fiscalizar dados técnicos e operacionais em obras, analisando materiais 
aplicados, medições, entre outros, bem como programando inspeções 
preventivas e corretivas, com o intuito de conferir a compatibilidade da obra 
com o projeto e/ou memorial descritivo. 

• Acompanhar a execução de projetos, orientando as operações à medida que 
avançam as obras, visando assegurar o cumprimento dos prazos e padrões de 
qualidade e segurança preestabelecidos. 



• Orientar e fiscalizar a equipe de trabalho nos métodos e planos de ações, 
referente às atividades de saneamento básico e ambiental, transmitindo 
informações e procedimentos inerentes aos serviços; 

• Promover educação ambiental, efetuando palestra e avaliando resultados de 
acordo com os planos de ação e diretrizes institucionais para saneamento 
ambiental; 

• Avaliar projetos de sistema de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário e de drenagem pluvial para desvios próprios que atendam às 
necessidades do município; 

• Prestar atendimento e orientação ao público; 
• Desempenhar atividades correlatas de coordenação, fiscalização, análise e 

elaboração de pareceres técnicos; 
• Elaboração e revisão de documentação técnica para processo de licitação 

pública e acompanhamento das empreiteiras na execução de obras públicas 
na área de saneamento básico e demais atividades correlacionadas; 

• Exercer a função de gestor e fiscal das obras; 
• Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multiprofissionais com 

atividades de avaliação de impactos, monitoramento e recuperação de 
passivos ambientais; 

• Orientar e coordenar estudos, planos e pesquisas de interesse público, 
garantindo continuidade do processo de planejamento; 

• Orientar equipes internas e em campo e acompanhar a execução dos serviços; 
• Formular diretrizes de sistema de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário; 
• Elaborar documentação técnica, preenchimento de formulários, protocolo e 

acompanhamento de todas as etapas de licenciamento ambiental, e obtenção 
de outorgas. 

• Elaborar laudos e relatórios para licenciamento ambiental de projetos; 
• Realizar e avaliar estudos de impacto ambiental, executar tarefas de mesma 

natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e área de 
trabalho; 

• Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional; 
• Executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato; 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional 
Especialidade - Engenharia Civil (Planejamento e Projetos) 

• Responder pelo atendimento de funções básicas que visam ao bem-estar, à 
proteção ambiental a ao desenvolvimento da sociedade através de uma 
atuação científica, tecnológica e administrativa em obras de sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 

• Atuar nas fases de concepção, construção, operação e manutenção de 
edifícios e de infraestrutura em geral; 

• Elaborar projetos, e implantações de infraestrutura de loteamentos, 
condomínios e obras públicas; 

• Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de 
construção, reformas, sistemas de abastecimento de água, tratamento de 
esgotos, entre outros, com o intuito de aprovar os mesmos, esclarecendo e 
orientando sobre possíveis dúvidas com relação às obras públicas e 
particulares. 

• Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos e das condições requeridas 
para o funcionamento das instalações de tratamento e distribuição de água 
potável, sistemas de esgoto e outras construções de saneamento, investigando 
e definindo metodologias de execução, esboços, cronograma, desenvolvendo 
dimensionamento da obra, bem como especificando equipamentos, materiais 
e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a qualidade da obra dentro 
da legislação vigente. 



• Orientar e controlar a execução de programas, obras e serviços propostos no 
plano de desenvolvimento urbano e no plano municipal de saneamento básico; 

• Auxiliar na formulação de diretrizes de sistema de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário; 

• Analisar e emitir pareceres sobre projetos de sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, observando as leis, decretos e normas civis 
e ambientais vigentes; 

• Elaboração e revisão de documentação técnica para processo de licitação 
pública e acompanhamento das empreiteiras na execução de obras públicas 
na área de saneamento básico e demais atividades correlacionadas; 

• Analisar sistemas de captação, adução, tratamento e distribuição de água e 
sistemas de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, equipamentos e 
matérias pertinentes a operação dos mesmos e ter conhecimento de legislação 
vigente correlatas ao assunto; 

• Orientar equipes internas e em campo e acompanhar a execução dos serviços; 
• Realizar análise de desempenho técnico e operacional dos sistemas de 

saneamento básico e propor ações de melhoria e correção, bem como fazer e 
acompanhar serviços de vistoria técnica; 

• Acompanhar e controlar e execução de obras tanto da empresa como de 
contratados; 

• Gerenciar e fiscalizar contratos de fornecimento de serviços, materiais e 
equipamentos; 

• Permanecer na obra, se necessário, durante toda sua execução, fiscalizando e 
elaborando diários de obra, e auxiliando na solução dos impasses que 
ocorrerem no dia a dia dos serviços; 

• Executar outras atividades correlativas, determinadas pelo superior 
hierárquico. 

• Executar outras tarefas de mesma natureza- ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e ambienteanizacional 
Especialidade - Engenharia Elétrica 

• Planejar, programar e orientar a execução de serviços elétricos em baixa e alta 
tensão, serviços de telecomunicações e dados, serviços de alarme e 
monitoramento, serviços de áudio e vídeo; 

• Analisar propostas técnicas, projetos e memoriais descritivos; instalar, 
configurar e inspecionar sistemas e equipamentos, executando testes e 
ensaios; 

• Planejar, projetar e especificar sistemas elétricos em baixa e alta tensão, 
telecomunicações (telefonia fixa e móvel e radio comunicação) e dados, 
telemetria e ar condicionado, alarme e monitoramento, áudio e vídeo; 

• Elaborar documentação técnica, memorial descritivo, relação de materiais, 
detalhes técnicos construtivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico e 
financeiro; 

• Coordenar empreendimentos e estudar processos elétricos, eletrônicos, 
telecomunicações e dados, alarme e monitoramento, áudio e vídeo; trabalhar 
de acordo com as normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental; 

• Dar suporte técnico a manutenção eletromecânica; 
• Analisar e emitir pareceres sobre projetos de sistemas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, observando as leis, decretos e normas civis 
e ambientais vigentes; 

• Elaboração e revisão de documentação técnica para processo de licitação 
pública e acompanhamento das empreiteiras na execução de obras públicas 
na área de saneamento básico e demais atividades correlacionadas; 

• Orientar equipes internas e em campo e acompanha a execução dos serviços; 



• Supervisionar atividades de servidores, administrando e orientando equipes de 
vários setores, assegurando a observância das especificações de qualidade e 
segurança; 

• Realizar análise de desempenho técnico e operacional dos sistemas e propor 
ações de melhoria e correção, bem como fazer e acompanhar serviços de 
vistoria técnica; 

• Acompanhar e controlar e execução de obras tanto da empresa como de 
contratados; 

• Participar da elaboração de sistemas automatizados e robotizados; 
• Atuar com manutenções e vistorias preventivas em equipamentos 

automatizados; 
• Atuar em parceria com a concessionária de energia elétrica para tratar do 

pagamento de contas e/ou multas, alteração e manutenção de contratos de 
demanda, e definir as melhores opções para obter eficiência energética; 

• Analisar propostas técnicas de equipamentos e sistemas na sua área de 
atuação. 

• Instalação, configuração, inspeção, execução de testes e ensaios de 
equipamentos e sistemas elétricos; 

• Elaborar de Termos de Referência, Planilhas de Orçamentos e Cronogramas 
para obras e serviços de saneamento básico, em sua área de atuação; 

• Analisar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de 
geração, distribuição e utilização de energia elétrica, decidindo as 
características das mesmas, para determinar tipo e custos dos projetos; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e ambiente ganizacional. 
Especialidade - Engenharia Química 

• Prestar parecer técnico, na área química, dos licenciamentos ambientais, 
tratamento de efluentes, pintura, emissões atmosféricas, gerenciamento de 
resíduos, entre outros; 

• Análise de processos de licenciamento e emissão de documentos; 
• Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e 

comercialização no âmbito das respectivas atribuições relacionadas com a 
atividade de químico, implantar e coordenar programas de qualidade; 

• Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de 
pareceres, laudos e atestados no âmbito das respectivas atribuições 
relacionadas com a atividade de químico; 

• Realizar ensaios e pesquisas em geral, pesquisas e desenvolvimento de 
métodos e produtos; 

• Realizar, coordenar e fiscalizar análise química e físico-química, química 
biológica, bromatológica, toxicológica e legal, padronização e controle de 
qualidade; 

• Realizar condução e controle de operações e processos industriais, de 
trabalhos técnicos, reparos e manutenção no âmbito das respectivas 
atribuições relacionadas com a atividade de químico; 

• Promover pesquisa e desenvolvimento de operações e processos; - Estudo 
elaboração e execução de projetos de processamento; 

• Realizar estudo de viabilidade técnica e técnica-econômica de equipamentos e 
instalações industriais no âmbito das respectivas atribuições relacionadas com 
a atividade de químico; 

• Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
Especialidade - Engenharia de Segurança do Trabalho 

• Elaborar, supervisionar, avaliar e realizar estudos, projetos ou pesquisas que 
objetivem o gerenciamento da segurança do trabalho e do meio ambiente; 



• Identificar, controlar e determinar causas de perdas potenciais e reais dos 
processos produtivos da organização, analisando causas, estabelecendo 
planos de ação preventivos e corretivos e ajustando processos que objetivem 
sua redução ou eliminação; 

• Participar das atividades administrativas de controle e apoio referentes à sua 
área de atuação e dos trabalhos realizados por Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes; 

• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de seus 
colaboradores, tanto em serviço quanto ministrando aulas e palestras para 
contribuir com o seu desenvolvimento profissional; 

• Supervisionar e exigir o uso de equipamentos de proteção individual - EPI; 
• Propor e supervisionar programas de controle médico de saúde ocupacional; 
• Supervisionar edificações e programas de prevenção de riscos ambientais; 
• Fiscalizar Instalações e serviços em eletricidade; 
• Fiscalizar transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 
• Fiscalizar máquinas e equipamentos; caldeiras e vasos de pressão, fornos; 
• Fiscalizar atividades e operações insalubres; atividades e operações 

perigosas; 
• Responsabilizar-se pelas normas de segurança dos trabalhos a céu aberto e 

trabalhos subterrâneos; 
• Efetuar e responsabilizar-se por projetos de Proteção contra incêndio; 
• Fiscalizar as condições sanitárias, e de conforto nos locais de trabalho; 
• Acompanhar os destinos dos resíduos industriais, químicos, físicos e 

biológicos; 
• Efetuar projeto de sinalização de segurança; 
• Gerenciar e fiscalizar contratos de fornecimento de serviços, materiais e 

equipamentos; 
• Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2018. 
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