LEI N. 11.426 -

DE 18 DE OUTUBRO DE 1993

Cria a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA;
cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - CADES, e dá outras providências
Paulo Maluf, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei.
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 13 de outubro de 1993,
decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
TÍTULO I

Da Constituição
Art. 1º Fica criada a Secretaria Mu?.licipal do Verde e do Meio Ambiente
- SVMA, órgão local do Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA, nos
termos dos artigos 1º e 23, incisos III, VI, VII, IX e XI, artigo 30, inciso I e
artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 6º da Lei
Federal n. 6.938m, de 31 de agosto de 1981, com as alterações das Leis ns. 7.804< 2 >,
de 18 de julho de 1989 e 8.028<3>, de 12 de abril de 1990; artigos 191 e 192 da
Constituição do Estado de São Paulo e artigo 181, incisos I a V ·da Lei Orgânica
do Munidpio de São Paulo.
TÍTULO li

Da Estrutura
CAPÍTULO I

Da Estrutura Básica
Art. 2º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente tem a seguinte estrutura básica:
-

SVMA

I - Conselho Municipal do lVIeio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
CADES;

II -

Gabinete do Secretário;

III -

Departamento de Parques e Áreas Verdes -

DEPAVE;

IV -

Departamento de Controle da Qualidade Ambiental -

V- Departamento de Educação Ambiental e Planejamento -

DECONT;
DEAPLA.

CAPÍTULO II
Gabinete do Secretário
Detalhamento da Estrutura
Art. 3º O Gabinete do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
constitui-se de:
I -

Chefia de Gabinete;

II -

Assessoria Técnica;

III -

Assessoria Jurídica;

IV -

Assessoria de Cooperação Externa;

V - Secretaria Executiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES;
VI -- Supervisão Geral de Administração, contendo:
a) Assistência Técnica;
b) Assistência Jurídica;
c) Seção de Expediente;
d) Centro de Convivência Infantil;
e) Divisão Técnica de Contabilidade e Finanças, com:
1 -

Seção Técnica de Contabilidade, com:

a) Setor Técnico de Escrituração Contábil;
b) Setor de Almoxarifado;
c) Setor de Bens Patrimoniais.
2 -

Seção de Empenho e Liquidação;

3 -

Seção Técnica de Controle Orçamentário e Licitações;

4 -

Seção de Compras, Cadastro e Documentação.

f)

Divisão Técnica de Recursos Humanos, com:
Seção Técnica de Administração de Pessoal, com:

1 -

a) Setor de Ocorrências e Controle de Pagamento;
b)

Setor de Controle de Freqüência;

c) Setor de Controle de Benefícios.
2 -

Seção de Controle Cadastral;

3 -

Seção Técnica de Desenvolvimento de Pessoal;

4 -

Seção Técnica de Treinamento e Capacitação.

g)

Divisão Técnica de Apoio, com:

1 -

Seção Técnica de Reprografia e Recursos Audiovisuais;

2 -

Seção de Transportes Internos, com Setor de Controle de Tráfego;

3 -

Seção de Serviços Gerais;

4 -

Seção de Protocolo.

VII -

Seção de Expediente.
CAPÍTULO III
Departamento de Parques e Áreas Verdes
Detalhamento da Estrutura

Art. 42
se de:

O Departamento de Parques e Áreas Verdes- DEPAVE compõe-

a) Gabinete do Diretor, com:
1 -

Assistência Técnica;

2 -

Assistência Jurídica;

3 -

Seção de Expediente;

4 -

Serviço de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal.

b) Divisão Técnica de Paisagismo, com:
1

Seção Técnica de Projetos;

2

Seção Técnica de Orçamentos;

3 grafia;

Seção Técnica de Obras e Agrimensura, com Setor Técnico de Topo-

4 - Seção Técnica de Desenho, com Setor Técnico de Programação e Co-·
municação Visual.
c) Divisão Técnica de Produção, com:
1 -

Seção Técnica de Produção de Mudas, com:

a) Setor Técnico Viveiro Manequinho Lopes;
b) Setor Técnico Viveiro Cotia;
c) Setor Técnico Viveiro Anhangüera;
d) Setor Técnico Viveiro Carmo.
2 -

Seção Técnica de Arborização e Ajardinamento, com:

a) Setor de Arborização;
b) Setor de Ajardinamento.
3 -

Seção Técnica de Pesquisa e Experimentação em Produção.

d) Divisão Técnica de Desenvolvimento de Tecnologia, com:
1 -

Seção Técnica de Pesquisas, Normas e Padrões;

2 -

Seção Técnica de Relações Institucionais;

3 -

Seção Técnica de Cursos.

e) Divisão Técnica de Manejo e Conservação de Parques e Recursos N aturais, com:
1 -

Seção Técnica de Administração e Manejo -

LESTE/NORTE;

2 -

Seção Técnica de Administração e Manejo -

SUL/OESTE;

3 -

Seção Técnica de Administração e Manejo -

IBIRAPUERA;

4 -

Seção Técnica de Administração e J\tlanejo -

CEMUCAM;

5 -

Seção Técnica de :Manutenção e Reparo de Obras Civis.

f) Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Biologia da Fauna, com:

1 -

Seção Técnica de Assistência Médico-Veterinária;

2 -

Seção Técnica de Medicina Veterinária Preventiva;

3 --- Setor Técnico de Biologia e :Manejo da Fauna.
g) Divisão Técnica do Planetário e Escola l\1unicipal de Astrofísica, com:
1 -

Seção Técnica de Operação e Programação do Planetário;

2

Seção Técnica do Observatório Astronômico;

3

Seção de Expediente.
CAPÍTULO IV

Departamento de Controle da Qualidade Ambiental
Detalhamento da Estrutura
Art. 5º O Departamento de Controle da Qualidade Ambiental compõe-se de:
a) Gabinete do Diretor, com:
1 -

Assistência Técnica;

2 -

Assistência Jurídica;

3 -

Seção de Expediente.

b) Divisão Técnica de Controle Ambiental, com:
1

Seção Técnica de Controle de Fontes de Poluição;

2

Seção Técnica de Apoio e Desenvolvimento de Tecnologia;

3 -

Seção Técnica de Recuperação Ambiental.

c) Divisão Técnica de Registro e Licenciamento, com:
1

Seção Técnica de Registro, Cadastro e Licenciamento;

2

Seção Técnica de Apoio e Informação.
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d) Divisão Técnica de Projetos Especiais, com:
1 -

Seção Técnica de Projetos em Substâncias Perigosas;

2 -

Seção Técnica de Projetos em Áreas de Mananciais.
CAPÍTULO V

Departamento de Educação Ambiental e Planejamento
Detalhamento da Estrutura
Art. 62 O Departamento de Educação Ambiental e Planejamento DEAPLA compõe-se de:
a) Gabinete do Diretor, com:
1 -

Assistência Técnica;

2 -

Assistência Jurídica;

3 -

Seção de Expediente.

b) Divisão Técnica de Políticas Públicas, com:
1 -

Seção Técnica de Políticas Ambientais;

2 -

Seção Técnica de Relações com Organizações não Governamentais -

ONGs;
3 -· Seção Técnica de Integração e Articulação.
c) Divisão Técnica de Planejamento Ambiental, com:
1 -

Seção Técnica de Desenvolvimento Ambiental;

2

Seção Técnica de Unidades de Conservação;

3

Seção Técnica de Análise de Riscos Ambientais.

d) Divisão Técnica Centro de Educação Ambiental, com:
1 -

Seção Técnica de Documentação e Projetos em Educação Ambiental;

2 -

Seção Técnica de Programas Institucionais;

3 -

Seção Técnica de Pesquisa, Publicação e Divulgação Ambiental.

TÍTULO III
CAPITULO I

Das Atribuições Gerais
Art. 72
compete:

À Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente -

SVMA

I - planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambien- ·
te no âmbito do Município de São Paulo;
II -manter contatos visando cooperação técnico-científica com órgãos e entidades ligados ao meio ambiente, do Governo Federal, dos Estados e dos
Municípios brasileiros, bem corno com órgãos e entidades internacionais;
III - estabelecer com o Órgão Central (Federal) e com o Órgão Seccional
(Estadual), do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, critério visando a otimização da ação de defesa do meio ambiente no âmbito do Município de
São Paulo.
CAPÍTULO II

Do Gabinete do Secretário
Art. 8 2 À Assessoria Técnica compete assessorar o Secretário nos assuntos relacionados com os Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto
Ambiental - ElA/RIMA, Estudos de Impacto de Vizinhança e Relatórios de
Impacto de Vizinhança - EIV/RIVI; avaliar ambientalmente as propostas de
desenvolvimento das políticas públicas nos envolvimentos com os Governos Federal, Estadual e Municipal; realizar inspeções e auditorias de natureza ambiental,
por iniciativa própria, ou ainda, quando forem solicitadas, elaborando os relatórios correspondentes e propondo, no âmbito do Município, medidas mitigadoras
nos empreendimentos dos setores público e privado; promover o gerenciamento
da automação e informatização; assessoria em programas e projetos especiais da
Secretaria.
Art. 92 À Assessoria Jurídica compete assessorar o Secretário nos assuntos
jurídicos, particularmente emitindo pareceres e apreciando a documentação correspondente; opinar sobre projetos de lei e decretos, cumprir outras tarefas afins.
Art. 10. À Assessoria de Cooperação Externa compete desenvolver mecanismos institucionais que atuem junto aos governos Estadual, Federal e a organismos internacionais, visando através de convênios, a obtenção e a alocação de
recursos financeiros para o Município de São Paulo, no setor de meio ambiente
e desenvolvimento sustentável.
Art. 11. À Secretaria Executiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável - CADES, compete, por meio do seu Coordena-

dor-Geral, organizar e garantir o funcionamento do Conselho, coordenando as
atividades necessárias para a execução das suas atribuições, cumprindo e fazendo
cumprir as determinações legais e as normas estatutárias e regimentais.
Art. 12. À Supervisão Geral de Administração compete:
I -

inspecionar e orientar a execução dos serviços financeiros e contábeis;

II - promover o entrosamento de suas atividades financeiras com o órgão
normativo central;
III - elaborar e aprovar os meios de controle e registros financeiros dos
Departamentos;
IV - centralizar e coordenar os elementos econômicos, patrimoniais e contábeis, fornecidos periodicamente pelos Departamentos, com a finalidade de apresentação de relatórios, com demonstrações parciais e gerais;
V - elaborar a proposta orçamentária da Secretaria Municipal do Verde e
do Meio Ambiente;
VI - fornecer subsídios para a elaboração de programas e projetos, dentro
de sua área específica;
VII Secretaria;

controlar a movimentação de papéis e documentos de interesse da

VIII IX X -

planejar e promover programas de treinamento;
suprir as necessidades de preparação de expedientes da Secretaria;

exercer o controle permanente do pessoal;

XI - assegurar apoio administrativo, material, de transportes e demais
serviços necessários ao desempenho de todos os órgãos da Secretaria;
XII - ministrar cursos de capacitação profissional, visando dar apmo técnico aos servidores;
XIII

cumpnr outras funções afins.

Art. 13. À Divisão Técnica de Contabilidade e Finanças compete controlar
a execução orçamentária e a aplicação das dotações; proceder, quando necessário, o levantamento do orçamento e a verificação ou fiscalização dos componentes
de custos previstos; manter atualizado o controle do almoxarifado e dos bens
patrimoniais; organizar e montar o controle do registro cadastral das empresas
individuais e sociedades civis e comerciais, capacitando-as a participarem de licitações da Secretaria; elaborar editais licitatórios; lavrar contratos; exercer as
demais atividades pertinentes.

Art. 14. À Divisão Técnica de Recursos Humanos compete planejar e elaborar programas de treinamento e desenvolvimento do pessoal; manter atualizadas
as informações do pessoal; controlar a folha de pagamento; manter atualizado o
quadro funcional da Secretaria; manter os servidores informados de seus direitos e deveres; preparar e manter o prontuário do pessoal; elaborar folhas mensais de ocorrências; promover cursos de capacitação profissional destinados a
servidores; exercer outras atividades afins.
Art. 15. À Divisão Técnica de Apoio compete organizar e manter o acervo.
dos recursos audiovisuais da Secretaria; receber e distribuir processos e demais
expedientes; orientar e fiscalizar os serviços de frota; zelar pela manutenção e
limpeza das dependências e imrtalações da Secretaria; outros encargos que lhe
forem atribuídos.
CAPÍTULO III

Departamento de Parques e Áreas Verdes
Art. 16. Ao Departamento de Parques e Áreas Verdes- DEPAVE compete:
I - projetar e gerenciar obras e serviços de construção civil e ajardinamento para viveiros, parques~ praças, jardins e demais logradouros públicos ou
outras unidades a ele subordinadas;
II- promover a produção de mudas ornamentais em geral e a execução de
arborização e ajardinamento em vias públicas e de implantação de viveiros, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos;
III - promover pesquisa, estudo, experimentação e divulgação das atividades ligadas a suas atribuições, funções e objetivos, estabelecendo normas e padrões dos serviços a serem executados;
IV - promover a administração, preservação, conservação e manejo de
parques ou de outras unidades a ele subordinadas, com todos os seus equipamentos, atributos e instalações, provendo suas necessidades, dispondo sobre as
modalidades de uso e conciliando o manejo com a utilização pelo público;
V - orientar e supervisionar outros órgãos do Município, dando-lhes suporte técnico em matéria de sua competência;
VI -

executar a política referente ao Sistema de Áreas Verdes -

SAV;

VII - promover a preservação e a conservação da fauna, com acompanhamento médico-veterinário curativo, profilático, biológico, sanitário, nutricional e
reprodutivo;
VIII - estimular o reflorestamento, a arborização e o ajardinamento, com
fins ecológicos e paisagísticos, no âmbito do Município;

IX - promover, supletivamente, no âmbito do Município, a proteção e o
equilíbrio da paisagem e do meio físico ambiente, no que se refere aos recursos
naturais e demais fatores que, dentro do campo de interesse de suas atividades,
influam na qualidade da vida humana;
X - ministrar cursos de jardinagem destinados à população, incentivando-a
a participar da melhoria da qualidade do meio ambiente;
XI - planejar e executar atividades científicas, culturais e educacionais no
campo da Astronomia e Ciências congêneres;
XII -

cumprir outras tarefas afins.
CAPÍTULO IV

Departamento de Controle da
Qualidade Ambiental
Art. 17. Ao Departamento de Controle da Qualidade Ambiental compete:
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I - orientar, planejar, ordenar e coordenar as atividades de controle, monitoramento e gestão da qualidade ambiental, nos termos das atribuições da
Secretaria como Órgão Local do Sistema N acionai do Meio Ambiente- SISNAMA;
II- estudar, propor e avaliar e fazer cumprir normas e padrões pertinentes
à qualidade ambiental do ar, água e solo, ruídos, vibrações e estética, tomando
as medidas necessárias à sua implementação;
III - elaborar e manter atualizados cadastros e registros relativos ao controle ambiental;
IV - propor, executar e participar de projetos que visem o monitoramento
e o controle da qualidade ambiental;
V- orientar e supervisionar outros órgãos do Município, dando-lhes suporte
técnico nas questões ambientais;
VI -participar do sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos
e demais recursos naturais;
VII VIII verno;

participar do sistema de saneamento;
participar dos sistemas de Defesa Civil nos diversos níveis de Go-

IX - participar, juntamente com o Estado, no controle da produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias

que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e mew ambiente, com ênfase nos produtos químicos perigosos;
X - representar à Procuradoria-Geral do Município, da Secretaria dos Negocws Jurídicos. oara adoção das providências cabíveis, diante de casos, concretos de poluição ou degradação ambiental;

XI - promover o desenvolvimento de normas e padrões de controle da
poluição, em todas as suas formas;
XII - promover o acompanhamento, avaliação e controle da qualidade d'as
águaE, do solo, do ar e dos resíduos, em todas as suas formas;
XIII Município -

emitir, anualmente, relatório de qualidade do Meio Ambiente do
RQMA.
CAPÍTULO V

Departamento de Educação
Ambiental e Planejamento
Art. 18. Ao Departamento de Educação Ambiental e Planejamento DEAPLA compete:
I - coordenar e executar programas e ações educativos orientados para
promover a participação da sociedade na melhoria da qualidade ambiental;
II Governo;
III -

apoiar as ações de educação ambiental promovidas nos três níveis de

elaborar e divulgar ações pertinentes à preservação ambiental;

IV - planejar e executar atividades científicas, culturais
campo da Educação Ambiental;

e educacionais

no

V- manter serviços de arquivo, documentação e instrumentação científica,
na área de Educação Ambiental, promovendo intercâmbio com entidades congêneres;
VI- estudar e propor áreas de proteção ambiental no âmbito do Município;

VII - estudar e propor o desenvolvimento do Município de forma ambientalmente sustentada;
VIII- avaliar as políticas públicas com influência no Município, defendendo
o interesse ambiental;

IX - analisar e verificar os elementos faltantes nas políticas públicas
Estadual e Federal, visando ao atendimento da qualidade ambiental da Cidade
de São Paulo;

X - sugerir, no planejamento do uso do solo municipal, instrumentos de
melhoria da qualidade ambiental;
XI - promover a articulação e a integração dos diversos órgãos da Administração nos três níveis do Governo, no que concerne às ações de defesa -ao Meio
Ambiente;
XII -

promover estudos, normas e padrões de planejamento ambiental;

XIII- sistematizar as informações da Prefeitura do Município de São Paulo
na área do planejamento ambiental propondo alterações e estabelecendo normas
quanto aos Estudos de Impacto Ambiental - EIA, Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA e Estudos de Impacto de Vizinhança - RIV;
XIV - estabelecer os termos de referências dos aspectos ambientais para
os planos, programas e projetos de outras áreas da Administração Municipal;
XV - estudar e desenvolver, em cooperação com outros órgãos da Administração Municipal, a elaboração de normas e padrões ambientais a serem adotados nas demais Secretarias Municipais;
XVI - estudar os projetos da Administração, visando à integração entre as
diversas áreas e a questão ambiental e analisá-los, emitindo pareceres correspondentes ao objeto do projeto na área ambiental;
XVII- atuar como apoio técnico aos programas de Educação Ambiental de
1 e 2º graus, a cargo da Secretaria Municipal de Educação e demais instituições
públicas ou privadas, em todos os níveis de educação, mediante acordos formais
de cooperação.
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TÍTULO IV
Das Competências

CAPÍTULO I
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Art. 19. Compete ao Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente:
I -

decidir, na instância que lhe couber, assuntos pertinentes à Secretaria;

II - coordenar a Política Municipal do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável;
III - celebrar convênios de cooperação técnica, científica e administrativa
com outros órgãos e instituições;
IV - delegar competências, quando considerar necessanas, ao Chefe de
Gabinete, ao Supervisor-Geral de Administração e aos Diretores de Departamento.

CAPÍTULO II

Supervisor Geral de Administração
Art. 20. Compete ao Supervisor Geral de Administração:
I - assegurar, no âmbito da Secretaria, a perfeita tramitação de processos
e expedientes;
II - garantir a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria e ·a
execução do orçamento-programa;
III - assegurar os apoios ad1ninistrativo, material e de transporte necessários ao desempenho da Secretaria e seus órgãos;
IV - estabelecer, executar e controlar a política de pessoal e o gerenciamento do Quadro de Pessoal da Secretaria.
CAPÍTULO III

Diretores de Departamento
Art. 21. Aos diretores de Departamento compete:
I - responder, em suas áreas de atuação, pelo planejamento, execução e
operação das atividades e serviços pertinentes à Secretaria;
li - orientar e supervisionar outros órgãos e entidades, dando-lhes suporte técnico na matéria atinente às competências dos Departamentos;

III - apoiar as ações promovidas nos três níveis de governo, em matéria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
IV - orientar, coordenar, dirigir e fazer executar as atividades de controle,
monitoramento e gestão da qualidade ambiental.
TÍTULO V

Do Conselho Municipal do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável - CADES
CAPÍTULO I

Da Instituição e das Atribuições
Art. 22. Fica criado, junto ao Gabinete do Secretário J\1unicipal do Verde e
do Meio Ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável- CADES, órgão consultivo (vetado) em questões referentes à preser-

vação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural,
construido e do trabalho, em todo o território do Município de São Paulo.
Parágrafo único. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES terá Câmaras Técnicas, destinadas a apreciar as
propostas de resoluções, estabelecidas pelo Regimento Interno.
Art. 23. Ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES compete:
I - colaborar na formulação da política municipal de proteção ao Meio·
Ambiente, à luz do conceito de desenvolvimento sustentável, através de recomendações e proposições de planos, programas e projetos;

li - colaborar na elaboração de planos, programas e projetos intersetoriais, regionais, locais e específicos, de desenvolvimento do Município;
III -

(vetado);

IV - apreciar e pronunciar-se sobre Estudos e Relatórios de Impacto
Ambiental - EIA/RIMA(vetado) no âmbito do Município de São Paulo;
V - propor diretrizes para a conservação e recuperação dos recursos ambientais do Município;
VI - propor normas, padrões e procedimentos visando à proteção ambiental
e ao desenvolvimento do Município;
VII - opinar sobre os projetos de lei e decretos referentes à proteção
ambiental no Município de São Paulo, notadamente quanto àqueles relativos ao
zoneamento e planejamento ambientais;
. VIII - propor projetos de lei e decretos referentes à proteção ambiental no
Município de São Paulo;
IX - propor a definição e implantação de espaços territoriais e seus componentes, a serem especialmente protegidos;
X - propor e colaborar na execução de atividades com vistas à educação
ambiental;
XI -propor a realização e promover campanhas de conscientização quanto
aos problemas ambientais;
XII - manter intercâmbio com entidades, oficiais e privadas, de pesquisa
e demais atividades voltadas à defesa do meio ambiente;
XIII -

elaborar seu Regimento Interno.

Art. 24. Nos termos do artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição da
República Federativa do Brasil, os estudos e relatórios de impacto ambiental
(vetado) de empreendimentos localizados no Município de São Paulo, assegurado
o reexame de ofício, serão aprovados ou rejeitados pelo Secretário Municipal do
Verde e Meio Ambiente, ouvido o Conselho Mt:!:~cipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES.
CAPÍTULO II

Da Composição
Art. 25. O Conselho será presidido pelo Secretário Municipal do Verde e
do Meio Ambiente e integrado pelos seguintes membros:
I -

1 (um) representante da Secretaria do Governo Municipal -

II -

1 (um) representante da Secretaria de Serviços e Obras -

SGM;
SSO;

III - 1 (um) representante da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento
Urbano- SEHAB;
IV -

1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação -

SME;

V - 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Planejamento SEMPLA;
VI- 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Transportes- SMT;
VII -

-

VIII FABES;
IX X -

1 (um) representante da Secretaria de Vias Públicas -

SVP;

1 (um) representante da Secretaria da Família e Bem-Estar Social

1 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde -

SMS;

1 (um) representante da Secretaria das Administrações Regionais -

SAR;
XI XII -

1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura 1 (um) representante da Secretaria dos Negócios Jurídicos -

SMC;
SJ;

XIII - os Diretores dos Departamentos da Secretaria Municipal do Verde
e do Meio Ambiente;
XIV -

1 (um) representante do Ministério do Meio Ambiente;

XV- 1 (um) representante da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo;

XVI - 1 (um) representante da Companhia de Tecnologia e Saneamento
Ambiental - CETESB;
XVII São Paulo;

1 (um) representante das Universidades sediadas no Município de

XVIII- 1 (um) representante do Ministério Público do Estado de São Paulo;
XIX XX XXI XXII XXIII quitetura;

1 (um) representante da Câmara Municipal de São Paulo;

1 (un1) representante do setor industrial;
1 (um) representante do setor comercial;
1 (um) representante das Centrais Sindicais;

1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia e Ar-

XXIV - 3 (três) representantes das Organizações Não Governamentais ONGs com tradição na defesa do meio ambiente;
XXV -

1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil;

XXVI - 1 (um) representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do
Instituto de Engenharia ou da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental, sediadas em São Paulo ..
§ 1º Participarão das reuniões, na qualidade de observadores especiais, sem
direito a voto, 1 (um) representante da Guarda Civil Metropolitana, 1 (um) da
Polícia Florestal e de Mananciais, a serem indicados pela respectiva autoridade
hierárquica superior, bem como suplentes dos membros titulares.
· § 2º As designações serão feitas pelo Prefeito, mediante indicação dos órgãos representados; no caso dos incisos :1..rvn, XX, XXI, XXII, XXIV e XXVI os
conselheiros serão escolhidos mediante critérios estabelecidos no regulamento desta
Lei.

§ 3º As funções do membro do Conselho serão exercidas pelo prazo de até
2 (dois) anos, permitida a. recondução por 2 (duas) vezes, por igual período.
CAPÍTULO III

Do Funcionamento
Art. 26. O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, na forma estabelecida em
seus estatutos e, em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo Prefeito
ou pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de, pelo menos
50% (cinqüenta por c~ . .lto) de seus membros titulares.

§ 1º As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença de membros
efetivos, seus suplentes e observadores especificados no § 1º do artigo 24 desta

Lei, com a presença de, pelo menos, metade de seus membros e as deliberações
serão por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.
§ 2º A critério do Presidente do Conselho, poderão participar convidados,

esclarEJcendo-se antecipadamente se lhes será concedido o direito a voz.
/

Art. 27. As funções da Secretaria Executiva do Conselho serão exercidas
por servidores municipais.
Art. 28. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente prestará ao
Conselho o necessário suporte técnico-administrativo e financeiro, sem prejuízo
da colaboração dos demais órgãos ou entidades nele representados.
Art. 29. As funções de membro do Conselho não serão remunerados, sendo, porém, consideradas como de relevante serviço público.
Parágrafo único. Será deliberada pelo Plenário a eventual exclusão do Conselho, de membro titular ou suplente que não comparecer a 3 (três) reuniões
consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem justificativa.
TÍTULO VI

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 30. No prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de publicação
desta Lei as disposições do Título V serão regulamentadas por decreto do Executivo.
Art. 31. No prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de sua regulamentação, o Conselho elaborará o seu Regimento Interno.
Art. 32. No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data
da regulamentação do Conselho, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente deverá apresentar, para apreciação do Conselho, proposta de lei instituindo o Código Municipal do Meio Ambiente.
Parágrafo único. A proposta de instituição do Código Municipal do Meio
Ambiente deverá prever, inclusive, a questão relativa às infrações e penalidades
em decorrência das disposições desta Lei e a forma de fiscalização e autuação
dos infratores.
Art. 33. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no artigo 32, as
Secretarias que detiverem competências relacionadas à fiscalização, autuação e .
aplicação de penalidades por danos ao meio ambiente continuarão exercendo tais ·
funções.
Parágrafo único. Através de atos administrativos internos, emanados conjuntamente pelas Secretarias Municipais envolvidas, serão definidos critérios de

cooperação mútua para aplicação da legislação vigente até a promulgação do
Código Municipal do Meio Ambiente.
Art. 34. Os cargos de provimento em comissão, da Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente, integrantes da PP-I, são os constantes das Tabelas
anexas, que integram a presente Lei, observadas as seguintes normas:

'
a) são criados os cargos que, não figurando na coluna "Situação Atual",
constam da coluna "Situação Nova";
b) são mantidos os cargos e funções gratificadas que figuram nas colunas
"Situação Atual" e "Situação Nova", com as alterações que constarem desta última.
Art. 35. Ficam mantidas as atuais funções gratificadas do Departamento
de Parques e Áreas Verdes.
Art. 36. Os cargos cujos provimentos exijam especialização na área ambiental e de educação ambiental, segundo os critérios do Ministério da Educação,
poderão ser preenchidos, durante 5 (cinco) anos, contados da data da publicação
desta Lei, por portadores de diploma de nível universitário da área específica.
Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido no "caput" deste artigo,
deverá ser exigido o comprovante de especialização na área ambiental ou de
educação ambiental.
Art. 37. O primeiro provimento dos cargos previstos nas Tabelas anexas
poderá ser feito, excepcionalmente, por servidores que, à data da publicação desta
Lei, venham exercendo as funções a eles correspondentes, ainda que não possuam
a escolaridade exigida.
Art. 38. As competências das demais unidades da Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente serão definidas em decreto.
Art. 39. O Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE, atualmente subordinado à Secretaria de Serviços e Obras - SSO, nos termos da Lei
n. 8.491(4), de 14 de dezembro de 1976, fica transferido para a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, com as atribuições e competências estabelecidas no artigo 15 desta Lei, com seus recursos humanos, patrimoniais, orçamentários, veículos e máquinas utilizados por aquele órgão, inclusive os recursos que,
pertinentes ao referido Departamento, estão alocados nas dotações do Gabinete da
Secretaria de Serviços e Obras.
Art. 40. A Guarda Civil Metropolitana, criada pela Lei n. 10.115<5>, de 15
de setembro de 1986, atualmente subordinada à Secretaria dos Negócios Extraordinários, nos termos do Decreto n. 28.113< 6>, de 28 de setembro de 1989, mantidas suas atribuições e competências, fica transferida para a Secretaria e compe-

tências, fica transferida para a Secretaria do Governo Municipal - SGM, bem
como seus recursos humanos, patrimoniais, orçamentários e veículos operacionais
de policiamento, inclusive os recursos
que, pertinentes ao referido órgão, estão
I
alocados nas dotações do Gabinete da Secretaria dos Negócios Extraordinários.
Art. 41. Vetado.
Art. 42. Vetado.
Art. 43. Fica extinta a Secretaria dos Negócios Extraordinários - SNE e
transferidos para a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente- SVMA~·
seus recursos humanos, patrimoniais, orçamentários e os veículos administrativos.
Art. 44. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 45. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, especialmente, a Lei n. 7.937< 7 >, de 2 de outubro de
1973; os artigos 27 a 34 da Lei n. 8.491, de 14 de dezembro de 1976; a Lei n.
9.893< 8>, de 24 de maio de 1985, com as alterações da Lei n. 10.678<9 >, de 11 de
novembro de 1988.
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res tunicipf\S portadores de
liquidaçao.. •
diplOJOa
de Ticnica de Contabi- dil Divisao Trcnica de
lidade.
Contabilidade e finanças
- da SGA
liyre provitento .. co•iss..,
DA-07
CHEfE DE SEÇoO 11
pelo Pr<tl~itQ, dentre servido- da ~eçao de Coll!>ras,.
.
res
.URJClPUS.
Cad" ro e. Docqunhç ao
I
da
Divisao
Tecnica
de
I
Conhbi lida de e finanças
- da SGA
livre proviaento et co•issaa
XVI!EHCARREGADO DE SETOR I!
lpelo Prefeito, dentre inte- do Setor de Al•orarlI
I
grantes da carreira de Altoralado
.. .
rile.
- da Se\ao Trcnic• de
Canhb1 idAde
- d• D1uisao Técnica de
Contabilidade e finanças
- da SGA
EHCARREGADO DE SETOR li DA-05 1 ·livre provitento •• co•issio
pelo Prefeito, dentro servido- do Setor de Bens Patrires ounicipais.
oanilis .. •
-)i_•.(J..SLJp .S }2,1 r.,-,
- da gnao Tecnica de ·
i'- •. ~up 2o~~·
Cantabi idade •
- da Divisao Tecnica de

I

I

I

I

I

f

I
I
I

~~ -

L-05

I

TABCLA DA SECRETARIA ~UHIC!PAL 00 VCROC E DO HCIO AhBICHT[
GABIIIrTC DO SECRCTARIO

SITUAÇoO ATUAL

CARGO

REr. QTDE.

PROVIHCiiTO

CARbO
Contabilidade e f1nan1••
- d• SGA
CIICARRCGA[IO DC SCTOR li
- da Selar de Ocarrin·
c1as e Controle de P•gaoenlo11)."
- do Setor de Contra le do
rrâquenti• lll
- a ~· ar de Contra Ie de
Benef~cias
l
· da e1aR ecnica de Ad1inistra~aR de Pessoal
- da Divisao Técnica de
Recursos Huaanos
- da SGA
Liure rroviaento ea coaissao
CllCARREGAOD DI: SETOR 11
entre itulares de carga de
- d~ Setor de Controle de
Oficial de Ad1inistr•1aa Geral
Tra e~a ..
111 ou I!
- da e1aa de Tronspartes
Internos
- da D1visac Têcnica d~
Apoio
- da SGA
Livr.:: provuento u cortis.sao XV[! I OriC!AL [I~ GAUilETC
p~lo Pr~f~ito, dentre s~rvi- da Gabinete do Stcrtl adores da Departaoento de Parrio
ques e Areas Vordes.

SI IUAC•O IIOVA
REr. QTH.

[IA-OS

J

f'ROVIHI:IIlO

L1vre pro\•Utlnlo

pelo

f'r~f~it9,

rf!s aunlClPil!i.

~~~

coa1 s.uo

dentre •ervlda-

p

ENCARREGADO DE SETOR li DA-05
- do Eetor Adlinistraliva
-.da entra Hunitipal de
Cupisaa
!lei 9.406/81. 9.726/84
Dec.18.241/82 e Lei
10.430188)

I

ormAL DE GA~IIIETE
[IA-OS
- da C~ntra Tecnico de
Educat•• Aobienlal
- do EPAVE
(lei 10.344/87-10.4301881
EllCA~~EGADO DI: SETOR 11
DA-05
-do Setor de Editais e
Contratas 11 l
- do Setor de Protocolo lll ..
- da Seçaa de Expediente
- da Diuisao Adoinistrativa
(Lei 9.40&/91, 9.726/84
10.430198 • 0.18.241182) I
EHCARRI:GADO DE SETOR li DA-05
- do Setor de Ç>pediente
- ~ Divisao Tecnica de
Pradutao e..Exeçu1ao 11 l
- da iuisao Tecnica de
Experiaeota~ão, !reinaoenta e Diuulga~aa 11 l
ilel 9.~06/81, .72618~
0.430/ 9 ê 0.19.241/8 )

3
'
2

3

Lil.trt:: provilflento

t:Gt

(OUss'âo

pela f"rduto entre l!tulares
de cargR de Oficial de Adainistra1aa G•ral 111 ou 11

Livre prouiaento ea coaissao

pela Prefeito entre titulares
cargQ de Oficial de Adoinlslraçao Geral 111 ou li.

de

DA-OS

1 Livre provuento t:!l COIIIlssd.o
pelo Prefeit~, dentre serv1da·
res aun1CIPHs.

[IA-05

J

OfiCIAL !1E (iABIIlCTE
[IA·05
- do Gab1nete do S.cre\ario

2

OriCIAL DI: GABIIICTt
DA-05
- da Gabinete do Secreta-

J

rio

LHJre prot.Jillu:-nto u (OfllSSao

pelo Prefeito.

Livre provhento u coaiisia·

pela

res

XIX AUXILIAR DI: GABIHETC
DA-02
- do Gabinete do Secreta-

3

AUXILIAR DE GAB!IiETC
DA-02
- da surerUl&aa G•r•l de
Adainis ra1aa

2

ria

'

L1t1r.: prot.Jil!!c=nto .::r. COD'1I'isào

pelo f·rehito.

Pr~f~i\9, dentre
IUR1C1Pal5.

Livre:

pravi•~nto ~ ..

pela Prefeito.

servido-

co• i ssao

Lh•r&: proviaenla ti co11iss:ão

pela Prefeito.

TABIJ.A DE CARGOS DO DEPARTA"EHTO DE PARQUES t AAEAS VERDts - DEPAVE
SITUAÇoO IIOYA
SITUAÇiiO ATU AI.
PROVIttEHTO
Rtr. QTDE.
CARGO
CARGO
REr. QTDE.
PROVIHEHTO
IDjRETOR ÕE DEPARTAHEHTO DA-14 I Livre proviaento •• coolssia
D1retor ~. Deport ..ento DA-H I Livre proviHnto e11 co.ousao
pelo Prefeito, dtntrt.PortaTtCHICO
pelo Prtleito, eli9ioo dlplou
Tecnico
doret de 4iploaa de n\uel .
- do Depart•aento de
.Je "l·vel super~or ou habili\a- do DtPirt•IOnlo de
uniutrsitario ou habi itaçio
Parques e.Areas Verd•s
110 egal correSPondente.
P•r~ues o Areas Ver~es
lega corresr.ondtn,e, ca
lle1 ?.?04/95-10.430/SS·I
tiPKÍiliZISiO na area
I
illbitnhl •
.j
\ô
Livre prouiaento•ti coaissia,,
I'
DA-12
l.InjREIDfl
DE
DIVISaO
L1ure prouiaento e1 coussio
pelo Prefeito, dentre int~
TtCHIEA .. ,
dentre lituliru -de corgos de
grantes d•s carrtiriS de
-·da Divisao Trcn1c• do
En9enheiros IV ou !11, ou
- ~i Div1s~o Té,nJca d~
Ar•uiteto,
Engenheiro ou
Arquiteto IV ou lll.
PaluBisao
Projetos e rue ali u~ao.
&ngenhtiro A9ranooq coe
- do EPAVE
- ,Jo DCPAVC .
especialiuçiO
na aru
!Lu 9.497/B~l .
.
allbienhl •
Livre proujaento eo coaissio
DA-12
DIRETOR DE DIVISAO .
L1uro proviaentà eo coíisslo ·
Diretor de OIVIHO
DA-f2
polo Proft1to, dtntr~ inteTtCIIlCA .
,
dentre titularts de car9os de
hcn1c•
grantes d• carretr• dt
- dl Divisao Tocnic• de
En9tAheiro Agron..o IV ou Ill.
- ,Ja D1v1uo lecn1c. de
En9tllhtiro A9rcin'*l , ..
Produ~j!l
Produ'f•o e [ucuç•o
tSPtclllt·l.ÇIO
na area
- do DEPAVE
- do DEPAVE
•lllienh •
<Lei 9.110/80-10.430189>
DjRETOR DE DIVISAO
DA-12 I Livre proviaento ea coaissia
Li~re provi.ento e. COI15Sio
pelo Prefeito, dentre portapelo
Prefeito,
elig1do
d1plou
TtCHI~ . ..
.
.
d•
. I de nível super1or ou habilita®res de dip loaa de nível
- da DIVIsao Tecn1c• de
coa
uniuers1\ar1a
Desenvolvioonto de TecnoI ao le9d correspondente.
[xp~rltent•~~o. Tr~ln•
f!'IP«U iuç.a U Be•
logia
ltn-to t (11vul~•ç•o
allbienhl. .
- do D&PAVE
00 DCPAVE
i
I
-llel
9,904/85 - :.26~/6911
Liun prouiatnto H. coeinio
M-12
DjRETDR DE DIVISAO
1Diretor de D1v1sao
DA-12 1 · IL1vre proultento •• cao1ssio
pelo Prefeito, dentre inteTtCHICA ..
dentre liluhrts do c•rgos do
Tecn~ca
dls car.roiras de ,
grlntes
- d1 Diuiuo Técnica de
Engenheiro Agronooo IV ou III.
- d• Dtv1sao T!o:n1c• de
EA9t11he1r9 Mt"anOIO ou ,Bial09C>
"'nejo t Conserva~ .. de
l't•ne 10 e Conserv1ç •a de
COI
espl<lilliiÇID
na ...a
P.r~ues e Recur!CK
Porques
lllliltllll.
HltUrliS
- oo DEPAVE
- do DEPAVE
<Le1 9.1701801.
Livre prQOI~Mftto Q CMitsio
DA-12
DIRETOR DE DIVISAO
pelo Prefe1to, dontre lnt.TtCHIEA
~r.antos diA çar~eiriA dt
- da Diuis~ Técqica de
ftidico
Vttertnírio ou ~ioiDtO
"edlcinl Vetr,inArla t
COI eQeçialhiÇID 111 irli
8io ogjj dl auna·
illbilntil.
- do DU'AVE

/m~;;~ ';.,~·:~. :., . ·~-~~~-;~I,:1

l

!l~~:E.::.:~~:::ca

o

I

,DA-1~

I

,..,., ...

DIRETOR DE DIVISAO ..
. DA-12 1"1'"
TtCHlCA .
- da D'uisio TicnJci do
Planttario·e Escol•.
ltuniCi!~l de Astrofnica
- do IID'AVE
DA-11
lllASSlSTEHTE ytCHlCO,Il
- da Ani1trncia Tecuc1
- do DEPAUE

3

ASSISTEIITE TiCHICD 11
DA-11
: ~~ G~l3lencia T!cnica

1

ASSlSTEIHt fiCIIICO li
DA-11
D~r•tor de D•••••o
. DA-li I Livro proviaenlo u cooiuio
\ - do PlanetáriO e E1col•
- d• Assistencia Tócn1ca
pelo Prefeito.
da
DEPAVt
!Jtvn•o~al de Astrof.tSICi
' - do DEPAV[
lle1 8.204/7~-10.4]0/888.210175-8.491/1& e Doer.
112.H6/151
I
I
I
I
IV ASSISTEHTE JURIDICD ;
DA-11
L1vro prov11ento to c.. lSS.iO
Asst>tenle
. - di Assistrnc1a Jundic•
- do [I[PAVE Jurídlc~/· DA-11 1 I pelo Prefeito.
- do DEPAVE
llel 8.491/16) ~

I

DA-111 3 · livre prov1oento ea coo1ssio
ASSISt•nte TécnicO li
pelo Prehito.
- do DJ:PAVE
<Lei 8.491/7& - 1Q.430/88
Assutenh Tócn~<o li .·
- do DEPAVE
<Lei 8.191!7&-10.4l0t88l

DAd.~

Dtretor de .Dlvisao

DA-11

9,170/80-9.4 &/811

.

I

I

lI~~~i·~~;;~;:8~:::::;~:~ . ,. , .;.,i -

Livre provuonio eo cooi .. io
pelo Preluto.
. ·; .-. ·

Livre prou11ento e• coa1ssio

Pelo Prefejto, dentro intoFantes da e~rre>r• Adoinistraliua prolerenteoonte portadores de diploea dQ.,nlvel ,uni,,
VW'Sitiilrio. ou dentr4t inte-gr•rltes da carreira de Adainistra00..

ASSISTEIITE [URíDICO
DA-11
- d• Assistrnci• Jurídica
- do OEPAVE

~!W',fJ:iff.'3ê:fr~~_..a

wuicloru auniciPth port,oorts dt diPlOI4 dt AI\~OIINII,
rtslc•,
•ticl, &tolVtil
011 Çeo91:1fta• co• IIPtriincia
llftl .. dt rtS.IIIOS
ir14
dt Astrllltc•~• 4141 ee P •n•t.,ia
livro prouiMnta u coabsc
pelo Prefeito, dontrt,Port•doJ:es dt di,lau de n1vel

"•t..

ftt

unJuernhr~a.

Livre proui1011ta ae cooissio
pelo Prefe!tg, d~tre tnt~.
gr1ntes das ~arre1r1s ft lialogo ou tnjenheiro A9ranoao
COI tiPtritnCÍI na Artl AobiOll\al. ·
Livro proviaonta •• coaiss._
pelo Prefeito, dtntre servidores •uucip•is..

Liyre prqujaenta •• coeissiQ
pelo Prefeito, dentre servidores IUnlCÍPiiS portadoreS de
diP lou dt Direito.
Livre Proviaento e• coaissio
pela Prefeito, dentre servidores ouniciPtis partidores de
dip lou de D>r01to.

TABELA DE CARGOS DO DEPARTAHEHTO DE PARQUES E AREAS VERDES - DEPAVE
SITUACoO liOVA
SITUAÇÂO ATUAL
REf. QTDE.
CARGO
REr. QTDE.
PROVJMEHTO

CARGO

..

l1vre provuento· eÍ"~co1n~sao . 'V
dentre titulares de ur9os de
En9enheiro I!! ou I!, ou Arquiteto li! ou li.

CHErE DE StÇoO TéCIIICA
- d• Seçao Técn1c• de
Projetos ..
- da Divisao Técn1ca de
Paisa9is10
- do DEPAVE

DA-10

Livre pro1i1ento e1 coaissio
pelo Prefeito, dentre.intogr~ntes da carreira de Arquiteto ou Engenheiro
·

I I

L1ure proviaento ea coa1s~ao
h tu lares d~ car'3os d~
:~n9~nhe1ro III ou II, ou Arlqul\e\o Ill ou !1.

CHEft Dt.SEC~O TiCHICA
- da Seçao l•c'nica de
Drçaoentos.
- dà Divisao TEr:ntcd de
Paisagis•a
- do DEPAVE

DA-10

~ivre proutoento eo cooissao
pelo Prefeito, dentre inte?rantes da Carreira de Engenheiro ou Arquiteto

I

I

CHEFE DE .. SEC~O [iCIIICA
- da Seçao hcn1ca de
Obras e A•Jrueqsura
- da Dlvisdo Tecn1ca de
PaisaglSID
- do DEPAV[

DA- !OI

Chefe de.Se~ jo I icn 1ca . D.A~10
- da Se~ao lecn1ca de
froJetos
- dil Div1sao Técmca de:
Projetos e ftscalt!açao
- do DCPAVE
<Lel9.49T/B2-9.170isoi' 1

IOrço•~nto

Chde •J• S•llO Ticn1ca
- ,jo 5~~ ao feCnlCd

I[IA-10

dl?:

1

TP·:ntcd
Ilf·ro).tos
e ftscalllaçao
- do [li:PAVC
- ,j,~ DlVPHO

~e

(L<t 9. 4?1/.82-9 .110/80 I
Chefe •Je 5e' ao Te•:nlca
1E'O:n
I- •ia
S~ç: dO

rls•:<lllZ.JÇ~O

l-

I

Ja D1111~~o T~cn1ca ~e

·~

~ r1s·:~l\:J~ao
1-lf'r'l)~l.os
Jo [lêf'HVC
,:Lol ;,41718:·'.1"0'801

!

I

i

I

'

I

'!

!

!

I

I
I

!Chef• do Seçao li·n:ca

![IA-10 1 1 !L1vre

1, - do !IEPA1!E
<Lel 9.!10/S0-10.4J0/8SI

1

1Pr~~~~S~6ao:~r._?(fli•;_:t .j>'!· .. ~.. ;
- rJil ll~•lS.lO ieo;,;.;,; ojt;:o
d-:: Pro.:l~l"O ,:. (J~UJ~!CO
['

I

--~:'•:>'

;~~:~:.:::::0 ·~:.:::.::'·.:.:

(

I

I

!

,·

- do IICPAV[
I
< Lei 9 .1?~/80-Io.n~/~81

1

f·rodu}.a.O

I! [;~;~·:uç~tl

I

i.

:[~~-101

Cheh le '"'fJO fE.:nli:a
I-Pesquu,
dd St:Ç.lO E'O:flEci

>lt!
Eap.::r:~t~~nt.Jçaa

- ,jcJ n1v1sdo leo:nl(d ·1-=
Lxp~r lll~ntqç "o. Jr~Hld-

~ento < Dio.:ul9a1ao

:

- d.a Se:ç.o1o

·I

Lstudo~

Te.:ntc~ ,jt

'

DA-l 0·1

I
'

l

Educaçao Aotnenldl
- do [•EPAVC
I
( <L•• !O.J44IB7-!0.4lOtBB>I
Ie(nlci

- do G,Jt•lneh:

- do OCPAV[

·

.

•I

prmruenlo e11 ccmtssao

n

j

\uvre proua(:-nto ~~~ com1s~ao
.pelo Pr.!f~1to.• dentre t;~rt.'tdo-

res

porta~ore~ .j~ niv~l

uni-

'-'trsitario, lotados. ·no D~par
lalenta de Parqu~s ~ Ar~as

I

I

IL1vre provuento ee cor111ssdo·
~~~ntre tltular~s •:Jt: car·:Jos dl!
Cn·Jenhuro 11! ou 1!.

I

I
I

1

1

I

l.·oA-10 1

1

cHm

I
Livre

1vA-to

port~dores

1L1vre

provta~nto em co•issao
pela f·refoito, dentre integr-antes· ,da carreira d': Engenhelro A~rôno~ao ou Biologo.

I

provtaento -e~r coaissao
llgrantes
pelo Prefeito, dentre inteda carreira de tnge-

I

lit.lfll?

l

.

0::111 Produ~

- da

aa

Di~nsao

Produ~ ao

..
coaissao -

pelo fNfe1to, d.entre servido-

I

I

prov1a~nto ê~

res 1Un1cipa1s
dê
!1periêncu
dip lo•• unl\lers~tono co• ~·na area de atuaç~,

nheiro A·~rônoeo.

Livre provil~nto u coainao

pelo Prefeito, dentre inte1rantes da .o:arreira d~ [ngenh~iro Agri>noao ou Diologo ou
Geologo.

- ,j.t Seçao lecn1ca de
. 1
P~sgUlSd t EJp~rim~ntaçao

Ti!.:nlca dl?:

llvre pro•.11•ento em .:oussao

lpelo Prefetlo.

lívr~

provieenta ea coaissao
elo Prefetlo.

PA-10

CHEfE DUEC~O TiCII!CA
- da Seçao Tecn1ca d~
f'e~quisd, llor~as e f·•droes
- da Divhâo Té·:ntca ,j~

I

logld
- do DEPAVt

II

[!es~n'.'Oll.'l•e:nto •jo! T~cno-

11,~·10

Depav~

S[Ç~O TiCIIIC~

1 ,.Livr. e prouioento •• cooissaa
• pelo-Prefeito, d~ntre inte~r~nte~ da (arreira d~ Engenheiro Agrônooa ou ~iologo.

1
1

CHEfE DE .. StCijO TiCIIICA
- ·ia Sti.tO teo:ntc.a d-:
Rehç 9es I~sll\U·:tonai>
- lja Dí•.liSdO Teo:n1u .jo:DI?SM\IOlUiM:nto d~ Te.:nalogu
'
- do

.

DA-10

cHtft DUtc;;o TiCIIICA
- ·1a s~r;:ao Tecntca ·1.:Arboruaçilo.,.:: ·AJardinaoento
- da Divisao Técnica d•
Produ~ ao
- do (I[PAVE

PUEC~o rWttcA

l

- •Jo VEPAVt

I

,DA-10!

- •Jo Curso llllh~ c flií:l::lJe~·
.
.Tu•:hneuos. ~ . . ~
1
- •Ja D1v1<ao TecnJ\:a[~de

1Chefe de Seuo Tecn1ca
1- •Ja Se ao Tecn"' de

ll tt.1re

I·1entre lttuloros :;le cor·1os

:

1. ·
'

J.ardlM.trO

txper~oenlaçao, !-r~l!la'-

I

llvre provuento e1 coussâo
pelo Prefe1to, dentre 1nte·
•Jrontes do carre1ro de [ngelnhuro ou Arquiteto.

IDA-10\

IDA-lo!

I

l•Jerdes.

::::l::l::/:::::·::0/881 IDA-10\i

oento e D1vu l9ai ao: ..
- do l•EfAVE
- · ·
(Lel 8.491/76-10:430/881

Ide Engenheiro Agrânooo ll ou
li.
.

1

de. F\(!:cur'iDI.i rlat11-

Ch~f~ d~ S~~~o

i

eJ ccr:xsscio
•j-: c.arjos

I

I· I

CHtrt Dt SEÇ<iO TiCIIICA
- da S~çao T2cntca de
Produ~ao de Huojas
- ·1a. DJ,vtsao Te<ntca dl!:'
Produ~ ao
- da D[PAV[

I

ll.j~ntre
1\lrl!! pro\•tmento
tttular~s

1

lrdiS e ~lvul~aç.ao Ct~ntlf lO: a
- do C~nlro Tecn1co d~

':_,Ja ~.çao le<:n~ca •J"
Of1c1nas e Subfrota

co~1ssao

jfi."""~""""""

'I

- do OEPAVE
<L•• 9.170:ao-ro.4JOiBBl 1
Ch•fe de Se>4o Ticn 1 ca

prov;~~nto

en
I,J.;ntr• ll1ulares •J• '"los ..
!·J~ l:n'3'!nheuo A·~ri:inorm·. II oi{ '•

1

l: (IA -1" !

Chel< de Se\jO r..:n I'"
- dd S~?çao ,e-o:;.E; 1:.
1

1

CH[rt Dt .5rCqO T[CIIICA
- da Seç:ao Tecntca de
Desenho .
- da [11u1sao licntca do:
Patsagtsma
- do ll[f'AVE

I

'i

I

I

,,

i

I.

.

,.j~ntre

ltvre provaf!ntn ea co11ssao
dentre \1 tu lo r e; de car9os
l.de
En·Jenhuro 111 ou li. ou
IArquiteto.III ou I!.

!j[IA-101!

lO: .i ,j~

PROVIHENTO

I

I
i'

I

I

!
1

1

CHEFt Dt.
DHO
- •1a Seç:ao Tecnt<a ·doe
1
~rws.
.
I'
- da D1visao Tecnica
d~
Desenuolu•o•nto de Tecnalogu
- do DEPAVE
.
CHEfE DE..SEC~O T[CHICA
- da Seçao Tecn1c~ de

lj.

DA-10

I
I

Liur'!' provi•ento em t:DIDit:.sàa

I

pelo Prefeito, dentro. portadores de dtplo~a de nlve1 univ.::rsttaiia.

I
I

prQvioento e1 co~issiQ
pelo Prefeito, dentre portadollhlre
..
dtploma dt niv.el uni~~ d~
'-'~r s 1t.J.r 10.

Livre provi1ento tm coaissao
pelo Prefeito dentre inle-

TABI:LA DE CARGOS DO DEPARTAHEIITO DE PARO.UES E AREAS VERDES - DI:PAVE

•

SITUAC.O ATUAL
CARGO

RCr.. QTDE.

Ad•1n1straçáo
!8!RAPUERA.

fcon lro le do U\Q .

~- ,jd íl1Vt'5a.o Tecnt~a~ d~

- .ja Diui5jO

f: Con_'5trv.n.da de:
P.Jrquo::s
·
IL<l 8.491/16-10.130/88'1

MaM:JO

rus

~~ (~ntro
- •10 C~ntro· t1unlC1P'dl

di!

jCaoplSOO .
.
- do [II:f'AVE ·
.
·
I.L•l, i. 265/69•10; 130/88 I

I'

I
...

I

I

IChd~ ·J·~-'Sr?"po Tecn:r:a

t·- ·1a

~~çao

IJ'II.tAI5!JO

· 1-

'

I

·1.J

1ê·:ntC:d

II

DlulsJ.o

Tf.:n:cil •H

- dd

!

S~çao

er:ntcd d~
d~ Obras

Hanutenç~o
- de~ DtvlSiO hcnF.::a

•Je-

ManeJO .;: Conservaçao ·l~
f' arques
~- •lo OEPAVE

I

llle1 !.I:Q/60-10.430/881

I

I

'I

I

i

I.

I

.

CHEfE DE SEC~O liCIIICA
~ •1• Stç:ao hc:ntca dE!

•:oatssao

Arl11n1straçao e

I
i

I

HanelO e

I I

Parques e R'ecursos. Hatu-

II

I

CHEft DE S[Ç~O TiCttl CA

CHEfE DE. SEC~O TiCtiiCA
- da Se:çao ·hcnica doi!:
Hanutent.JO e Re:paros de

Obras

I

·.

Livre prov11ento e1 co1issio

pelo ProfoJto, dentre Jnte11rantes dacarreira de Enge. nhêiro t!~JrDnoao.

'

I I

~--

ILivrePrefeita,
prou11ento eo cousüo
dl!!ntre ute ..

IDA'IO I
I
I

p~lo

. I
I

\'-lraQ\o< da. carre~r• de In1e·
nhetro Agronoao.

I I I
I

I

I
!Uvr.e pro,Jiaii!ilto e1 co•issâo
peJo f'rer!llo, dt!:nlre- mh•Jrantes da carreira de En~e

[IA-10

I

nhetro.

Con~ervaçao d~

- do DEPAVE

- ·1a S~çao feçn1ca de
· Ass1 stenoa Ker,hco-Vetertn.Jria ( 1)
- o1a Seçao T1knír.::a dl?
ttE>dicina V-eh:r1nar1a f'rl!•,entlva <ll
- oja Dtvisao Técntca de
11.edtctno~ IJ~hrtnaru e
81DlD9ia da rauna
- do DCPAV[

I

I

I

I

li

~

I

Livre pro•JIIiH'to

2

(!•

coa1nio •

P!lo Prli!fo!a.'.o, dtmtre &n\t·3rantes dd urreua de Medico

I

IJebrindrto •

CHCrE
![CHICA
DA-10
- da S•çm ttnico dt
~l!r•t•o e Pro-va•aç.a do
ane ar lO q I
- d• Stff'l Tecnico ~·
Obwva orlO AstronooJ- -1
co(!~
. • .
- d• iUISIO hcnJCO do
Pl•nehno e Esçola l!unJciPd dt Astrohs1co
- do DEPAYE
·
DA-09
'H ASSISTEHTE JitHICO I
· - di Assnttnoa Tet:ntc•
- •lo DI:f'AVE

I

Arou

DA-lO

z

DE.SEfijO

I

I

I !

CltJi~

-da Dt•IISáo TécniCd de

'

rais

IDA-09\'

Allu"'lt

·1•

rats
- do DI:PAVE

ltvrt prov1aento 1!1 coauuo
AssiStente {rcnl<o I
·DA-091 :
polo Profuto.
- IJ• Asusttncu h-:ntu
1
~- •lo C•ntro "unl<IP~ 1 de
- D AV[
·'Ltl 8.183/H. Jo.creto
\14.516117.D•croto l4,bllil
71 o L•• 10.430/881
Asusltnte l'cnJco l
2 llurt prov1oento eo , .., ....,
- do Asst>lencu TocnJc•
oolo PrtftJlo, dentre seru1do·
Ires do nível. uni~~truhrio;
- do Ctntra de EducaçoJO
I
~otados na Dourta-to de
·
- do O AVt
arques •
Vorclfl,
(Ltl IO.J44/87-10.4JO/B8l

";J'"

~aot)O

I
lllvrl.:! proui ..ento e-a coatssdo
peJo Prefeito. dentre t1tul•·
r.;:; d'! car'jOS dE! En·~~nhuro
!Ir ou [[,

I

··~

t:~~~;

~EPAVE

SUL/OESTE
- da Divisao Técn1ça

I
'

- •lo

.I

ManeJO e ConseriJ.Jç:ao de
Parque; t Recursos rtatu-

.I I
I I I
I
I

ra-u

[IA· IO

'

I

I!CfllCi ·de

Adunntra>ao • Manejo
CEHUCAM
- da Diu!Sao Trcnica de
ManeJo e Conser'.'iÇ-.10 tJe
· .. P·arqu•s • Recursos ll•tu-

I

I

I

- da Seç,.10

I

II

~

CHrrE DE SE~~O iiCII!CA

(elo ·Preluto.

i

I

I

jL1ure prov11enta E:ll <DilSÜO

I

· 1ManeJo ~ (onstrv•ç.a.ó ljf!
IPdrquo:!.
I
- •lo [1Ef'AVE
lle! 8.491/16-10.430/88 I
1
I
I
I
Chefe d< Sej~o Ticntca
IDA-101

I

d~

rau
- do DEPAVE

~

Uvre prr/~•e:nt~;~··u· coa1fs.;.\o
pela Pre '!lt-o, ·<~entre in -e.;.
~rante> da carre1,. de Engenheiro A9rOno1o.

I

4 Han~JO

Parques e R'!:c:ursos ttatu-

ipl!'lo Prefe-1to4

1

racaa

Maneja e Conservtçao

1

1

--·

Adllftl!i

LESTWIORT

DA-10

- da Dtvtsaa T!cn1'a de

I !Lwre
. provuento
.
IDA-101
i

_rjt,:

!

•

.

CHEfE DUE~:a HCH!CA
- •Ja Sef~o tnico d•

..

-

I

1

DA-101

nheiro A9r-ono1o.

Técn1~a d~

- db DEPAVE

'

I11re:tor

PROV!HEtiTO
1rante:s da,..:.arrf!ir• de tnge-

t "an~;d

ManeJO·~ Conservo~ç:do d':
Parqu~s e Recursos tlatur-

I
I
'
I
I!

.

REr. QTIIE,

CARGO

PROV!HCIITO

Ílivre pr011i1enlo eo co•issio
pelo Proftilo, dontre urvJdoris •uni<iPti• porhdfres de'
diP 01fll de irncus Eu n -ou 1
Geociinci•~·
I

,I
2

I
I

ASSISTtHTt {iCtiiCO .I
- da Assistenc11 Ttcnic•
- do DI:PAVE

DA-091

I

Livre praui•l!'nto ll!a coainlo

pelo Proleito, dentre str'IJ·
dorts aunlctpus.

I
2 ll1vre prov!lltllla eo caainO!I
pela Profulo, dontre serv1ounicipus.

l<lar"

I

I
I
I

I

I'
I

I

I

TABEI.t\ DE CAFOOS DO DEPARTAIItiiTO DE PARQUES E AREAS UERDES - DEPAVE
S!TUAÇOO HO\IA

SJTUAÇMJ ATUAI.

REF. QTDE.

CMIOO

~c.-rogldo do Subunidlde M-09
. ToQ!ic•
- di Sabunid•de de
O,trit."'
- di ll<Jn ad•de do

4

REr. QTDE.

tM60

I'RO\IIIUliTD

DA-OI'

4

DA-09
PJÇIIRREGI\DD. DE SETOR
TtCHJ~
,
- do etor hcn&co de Topor.lfil .. ! 1 I,
- 1 SOI'olll Jecnic• dt.
-Agrdá. lllf. Tócnico do ..

2

.V!I~r DE SETOR

livre prreieenta " ca.íssM
Ptlo Pro eito.

TtcHI

-do Setor Ticnico-Viveiro
Min"1:inho ~OIIts 111
-do
T nico-Viveiro

ff'i

I

'-

'

1'1::'""

·cr:r.rttr ~
.-

..
Chefe de Seç oo 11 .
- da Seçao de Ar~UIVO
- do Curso ltun•c••• t de
Jlrdlneuo,.

l I.. ..
r

._

0A-Q7

..
1

- di DJun.,ao de [rPtrl-

1entaçao, Tré1nnenlo e
Divulaa~ ao
- do E AVE
<Leis 6.491/76J 9.406/81,
9.726/84i210.4 0/88 e
Decreto ,837192 l

, ,,;·

Livre \roviaento @a

''"

c~iss~o

entre itulart5 de cargo de
Oficiil de Adlinistroçlll
6eral lll

Livre· proui•ento H c.. hs;;.,
pelo Prefeito;. dentre servi-

®r e~ IU_Ifidpoi s.

·

eo.uni<'Ç ...
- d• Stç.., Tocniu de ,
Desenho .. •
- dl Diuisoo Tecnic1 de
P•iu!iisao

I

Livre prouf-to ft c•iss;;.,
pelo Preft to, dentre servidores ounici,iil parbdorn lle
d1PID1i de n&vol universiUr&o

Coth I
-do Setor Técnico-Viveiro
Anhinguer• li I
-do Sõtor Tecnico-Viveiro
Cor10 IIJ ,
c di S!lçia hcnici de
Produ~IO dt ltu<joo
- di j,vis10 Tecnici do
Pro(Nçoo

DPm~oo

- d• ubunididt do
-DPer'i'"
di abunidldt do
Oper'i'o:
- di oç_.ío Tokn1u de Arborilifia. 1 A~~rdlniMftlo
- do hvi"i ecntco de
Prodvç~o e &tcu~oo ·
!leis .491/7<1, 170180
e 10.430/881.' '·

PROIIIIIEitTO

CljCARRtGADD DE S[TOR
TrCHICO ·
'
' ' IDA-o9
- dy s,tor Técnico do
Bio ogu e Hine_JO di. .
· raun•
.. , . . ..
- di Divisao Tecnic• de
Hedicini Voterinoru e
Biolo!li• di fauna
DA-Q7
VlllCHtrt Dt .. StÇiiO 11
- UI seg .. de Clpedionte
- do Ga inete. do D&PAVE

I

I

lliuro
prouioento e• coliss;;.,
pelo Prefeito, dontre ••rvidores •uniciP•is..

-

..
1

Livre prOYioonto H c..iss;;.,
pelo Prefeito, dentre inter.;antes di c•rr.eira de Dficid
e Adtínistr.çao Geri!.

l

Livre proui1ento ea coliss~
pelo Ptefeito, dentre inte3rantes da carr.eira de Oficial
e Adoinistraçao G<!ral.

2

Livre provjtento e• coaiss~
pelo Prefuto.

..

DA-07
CHEfE DE. SECiíD 11
- di S".io .. de Ç•p~diente
- d• D1viuo Tecn1ca do
Phnet.rio • Esçoh ltunicipal de A5troflsic•
. . -. do
. DEPAVE . , .
IX ADHIHISTRADDR DE PARQUE DA-Q6
- do Gabinete
- do DEPAVE

Chef o de Seç ao 11
DA-071 1 Uvre Provuenta u co11isslo,
- da Seçao.de Qesenho
dentre titulares do car9o de
- da Olvuao r.cn1c1 ~e
Desenhuta 1!1 ou li
Proje\Ds e fisc•luaçao
- do -DEPAVE
(Lei 9,405/91-10.430/881
·,:Assistente Adoin&strativo DA-oó " livre proviaento ea c01issao
-do P anehr1o e Esçola
pelo Prefeito.
Muni<ltal de AslroiiSica
- do D PAVE

.

IDec~eto 32.8~7/921

A•sistente Ad.íni•tr<tivo DA-oó
- do C~ntro r~·cn&co do
. ·
Educa~ao Aobunt.•l
- do EPAVE
.
(Lei 10.344/117 I

3

livre prouJaento u COI15siío

ADHIHISTRADOR DE PARQUt
• do G•binete
- dó DEPAVE

DA-06

3

Livre provjoento u cooiss;;.,
pelo Prefeato.

DA-Q6
Cheh de Se;10 I
- da Se;10 de Controlo e
Proteg•• de Pr~us

I

livre provi•ento ea cotis5do
pelo Prefeito.

ADMINISTRADOR DE PARQUE
- do G~inete
-doD AVE .

DA-Q6

1

livre: proviaento
pelo Prefeito.

2

livre provitentD ea
pelo Prefeito.

co1iss~

ADftiHISTRIIDCR DE PARQUE
- do G•binete
- do DEPAVE

DA-06

2

I ··

~

da

pelo Prefeito, dentre serv&dores lotados no Departneoto do..
Porques e Artn Verdes.
·

e1

coaissaa

ivisao lrcn1c• de

Produ~•o 1

Exeocuç.lo
- do EPAV[
<Lel 8.491/76-9.170/8010~430.88 I

DA-Q6
Chefe- de Se~ iio I
- da SOI'~D ascuhn• lll
- di Seç•o Ftttinua (I I
- do Centro ltuniClpal de
CiiPI510
- da Diuislo Técnica de
Experi ... taç;;.,, Irein•oento e Divulgoçio
- do DEPAVE
<Lei 7.239/69-14.611/771

l

.

-

I

Livra prouíaento et ca•issjg
pelo Prehito.

I

TABELA DE CARGOS DO OEPARTAftEHTO DE PARQUES E AREAS VERDES - DEPAVE
SlTUAÇoO lfOVA

SlTUttÇiiO ATUAL
CARGO

Adu;,~trad~r ói"• Parqüe

DA~o6

- dd Secretdru de Serviços e Obras
(Lei 8.491/76! Lei 9,234/
81, Le1 10.65 /88 • Doc.
28.484/90 l

I

30 Úvre proviunto
pêlo Prefeito.

I

2

tncarre1•. do de Setor. l! IDA-oS
- do Setor de [rpediente
- do Gdblneh do Departa..nto n l ·
·
- da. Divisao Ticnic.a de
Manejo e Conservaçaa d~
Parques 11 l
- do Dl:t'AVE
<Leis 9.406/81, 9.726/84,
10.430/88 e Decreto
18.2411821

l

I I

Auuliar

d~ Ga~1note

DA-Q2

- dil Dtuuao hcn1ca dê

l1dR@JO e Conseru•çAo de

4

II
··I

Aun lur de G•buete
LlA~2
- do Gab1Mte
- do Dl:t'AVE
!lei 8.491/76-10.430/881
Encorri!gado do SerVIÇO de
Trtlna•tnto t -Dtsenvolvl•ento de

Pesso~

- do DEPAVE
ILel 8.4911761

1

Encdrregado de Serv1ço de FG"2

ADHJHISTRAOOR DE PARQUE
- do Gabinete
- do DEPAVE

d11issia"

I
L1vre prouiaento e1 cali§sia

REF, QTDE.

2

X EHCARREGADO DE SETOR li DA-05
- do Setor de Ar bor lldçao o 1
- do Setor de Ajardin•aonto ( l.l
- da Sesao Técnica de Arboriuçào e Aj'4rdinuento
- da D}.uisao ecnic• -de
Produçao

entre titulares do cargo de
Oficial de Adainistraçoo Geral
IJI ou li

Livre proviaento ea coeissao
pdo Secretorio.

XI AUXILIAR DE GABINETE
- do Gabinete
- do Dl:t'AVE

DA-02

J

I

!Livre prov1aento ta coalss;lo

pelo Secretano.

AUXILIAR DE GABUIETE
- do Gab10ete
- do DJ;PAVE

DA-Q2

. XHEncorregado do s•rviço
Desi9naçlo pelo Se:creto~~iof
de Trunaaento e Des'"dentre ·servidores auníClPil$
uoluilenta de Pes,od
porhdares de dip1ooa de Ps1".
- do Dl:t'AVE
cologu ou Pe<lagogia
1

- da <ey ao de Contro 1e de
"ater ,ali
- da Jtvl'io Adaiustraltva
I Lei 8.491176 l

PROVIHEHTO

30 Livre rrouj,ento e• cooissao
pé lo Pr@"tel to.

DA-06

Livre proui1ento e• c.oaissio

pelo Prefeito, dentre sorvido·

res IUnlClPillS •

livre proviaento e1 coaisslo
pelo Pr~f~i\q, dentre servido·
rt5 IURlClPUS.

I

rr.

AllOUrl f ado

ti

.

Projetos e fiscaliuçao <ll .. .
·
- da D1u1~ao Tecnica de
de ProduçoQ e ~·ecuç .. ( 1l
- d4 Dluls~o .. Tecntci de
Experuentaç jo, lrunaoento • D1uu ~~çao <11
- da DlvlllaD Tecnu:a de
Parques <I l
- •:10 DEPAVE
!Lo1 8.491/76-10.430/BSJ

CARGO

PROVIHEifTO

REr. QTDE.

3

I

livre pravuento ti coaissao

Pelo Prefeita, d>ntre •ervido·
res 1uni.cipais.

' Designaçio pelo Secretario,

rG-5

dentre servidor,s ouniciPi 1$
porhdoros do d1p lot~ de Psicologia ou Podagogu

Livre pravi1ento ea coais,ao

Pelo Secretario, dentre servi-

dores 1unicipais.

I

Encarre?ado de Serviço de FG-2

1

Apropru~ao ~·Custos

- d• Se~ •o hcn JCa de
Conhb1lldõde

livre provieento ea co1issio

pelo Secretario, dentre sorvi-

,jarts tunJ.ctpais.

- da Divisao Adainistraliva
I Le1 8.491176)

Encorregado de Serviço de FG-2
Cartografia
- d~ D_iulS•o Técn1ca de
Projetos • F1scalizaçao

1

Liurt provtaento e• cDa~is1iio
pelo Secrttario, dentrt servidores IUntciP•is.
·

· ncotrreg.ado de Se~v.iço de rG-2

1

Livre pravi•eOto ·ea coain:io
pela Secrehrio, dentre servi-

~

Lu

8. 4911761

.

oaun1c.aç:ao ·• Lnnquec1~
.... ta V1~ual
da Se1ao Técnlta de Hae)o

!

Par~uu

Conserutç:aa de

Lu 8.491176 l

·

ldores IV~ICIPiÍ~..

.

·

Encorregado de Seru1yo de FG-2
Controle de Dl~tnbvtçoo

1

- di Diviuo hcn1c• çle

Encll're?adQ de Serviço de 1"&-2
DocuaenliHO

Projetos e fiscilfuçao
ILe1 ~,491/761

\

1

·

\1\

pelo Secretario, dentre servidores •uni.cipai".

Projetos e riscalluçao
ILu 8.49lf761
:.. d.1 Divhio lécnica <te

L1ure prou1..enta ee co•issio

Livre prouiaento ·u cooíssao ·

pelo Secrehria, dentre servidotes. 1unici.pais.

v

:: .....

.

- -·

.-

...

TABELA DE CARGOS DO Dl:t'ARTAHEHTO DE PARQUES E AREAS VERDES - Dl:t'AVE

•

•

SITUAç·o ATUAL

CARGO

Rtr. QTO[.
fG-2

[ncdrreogadQ de SE!'ru11o Je

Contab1
-da Se\ao Tócnica de
Contabi idade
- ~a DivJsao AdllnlslraEscr~tur•çao

l

SITUAÇ""O IIOVA

dorts aunicipais.

t iva

d~ S~rHlÇO

de rG-2

Escnturii!UD do:! ,dlenns I

- da S•j•o ,je Controle d•l
Materia
·
- ,ja DliJls.ta Ad11n1strGhva

!
!

LiVl'e proui1ento 11 (Oit~sao
pe-lo S~cret•rio, dentre s~rvi-

<Lei 8.491/761
tncarre-1adD

PROVIHEIITO

Rtr. QTDE.

CARGO

PROVIHEIITO

l
I

I l
I
I

I
( Le1 8.491176 l
Encarr•·JadQ de S•rv!Ço de FG-2
l
[scnturd.çao P"dtnaonul
I
- da Se\'" de Controle .jel
I
Mater10
- d• 01v1SOO AdolnJSt"llva
ILe1 8.491/761
1

i

'Livre prova•nto •• coousao
P~lo Str.:retario, do2ntre: servi.jore!S.

I

'I·
!

IUntop.ns~

''
lt!Jre prov11enta e• comissii.o

pelo Se:(rehrio, dentre
•jores IUOiClP.atS.

I

I

I

~erv1-

!

[ncirre1ida de S•rvi<O deiFG-2
Folii'JI'i u e Arlts Vi·
5Uil5o

~

1

ILLvre proviiE.il.to -.u coausln
••lo Secret•n9, dentre serut·

I
I I
I

dA St:!i aa Te·:nLu .je Dl-

vul9ii .. e ~ut•h_.çoes
- d• Dtvtuo h.:ntcJ d-e

[xptnlt:nhç•o. TrtJu-

oento e Dlvulgiçoo
Clei 8.491/76 l

ojaru aunJ.:IPJlSw

.

L1vre provutntD ti COIIi.nia
pt-lo Secr•t•no. dentre servl-

Encittt9idO de Str\0110 .de FG-2

lnstruçoo' lloro•tuaçiO
- do Oiuuoo lócn•c• do
Projetos e Fiscolu•u•

•Jores auniup,is.

Cltl 8.491174!

Enc.ur~'da dt· Sotruao de FG-Z
loPII'JI'illi
- di OIUiiiO lócn•c• de
Projetos e ruuluaçill

Lure. prouioenlo u cooiuio
pelo Secrehno, dentre S*f"I.Jil-

'

dores aunictPüs.

lle• 8.491176!

liur~ prouiHIIID

Encorregido de !itru1ço dt FG-2
Lev•nh..nto de Dados
- di Stçm li·:RLu de

Controle d~ USo
- d• D1u1UD Ticn"ô de
KintJO e Conseru1çoo de
•r11uttt
Clel 8.49!176 l

I

e

Sti'ul·

L1ure prDPloeftto to c..isslo
pelo Secrotiria, dentre ....,.
dores -•ciPih.

tnc1rrtgido de Sfru110 di f6-2
Rocrttlill

ee c..issiio

polo Secretor1o, dentre
dores HnlciP•is.

~n~

- di lieÇiO lecntco de
Colltro lo di Usq
- di Diuiuo Ttcn1" dt
p•ne1o e·Cons~uoçoa de

<~l'r.mml
Encorregodo de S.ruiço de fG-2
. rtocolun ..
. - di Stuo Ticntcl de

Controlo de

u~

40 Ltyre prouutftlo .. ç.. hsiio
pelo Secretario, dentre servidores IIIDÍCÍPIIS.

- di DIUIUO frcni'l de

lO • CDOIStrUiÇill de

1

•r•u•s ·

i <Lei 9.491176 l

I

Encurtt•do de Struiço de FG-2
V19i !~cu.
.
• de D1u1uo Ttcnico de

lllatlo e Coouru11 10 de

27 Llure prouiltlftto n c..inlo
pelo Stcrtlirio, dentre servidoriS. ltiUCÍPUS.

'·-,.-:

Por,aes. ,
(Lu 8.491176!

tnc•rr"-do de Struiça dt F6"2
IIKIIWII h
- di $tçill Ticnie~ dt DiuvltiffO o .l'ubli~DH
" oü •••iuo:.TIC!JiC4 de
ErPtrlMIIbÇIO,

lrtlfti•

atftto • liuul~çôo
lleí 8.491/761

TABELA Dt CARGOS DO Dti'MlltlltiiTO DE PMQUtS E AREAS \IERO!S - DEPAVE
SITUAÇjiO ATUIIL

REr.

CAA60

Enc•rreiido de Serui;o de rG-2
~u~~~

..

.

QTDE.

"-

PROIIlliDITO

18 LiUI't praui ...to ee Clllliniio
pelo Secrehria, dentro serui•
dortS lllliCÍPÜS.

Diuuj lr<Al<i de
Pr:M~ y ·~·,..,
lltt • ' I 6
f:i'"li'do de Serviço de fG-2
odor I~
- d• Stçllll Kiscuh•• UI
- d~ $tçi0 -Fttintno 111 I
- do Centro llllntCIPil de
Ciopi~
.
(~ei 7••39168-14.516117I ,611/77 l
v

ltc'

2

Liurt prout ... to tt caeissôo
pelo Prefeito, dentre H!'uidor os Mtaicipois.

1

.

SITIMCMJ ltOVA

CARGO

REt. QTDC.

PIIOII[IIDITO

.

CARGO

TABELA DE CoWIGS DO DEPMTAIIDITO Dt ~ WIDITAI. t l'lAIIEJMIDI'I1 • DWU
Sil'UAÇMJ Al'IML
SITIMÇjiO ltOVA
PIIOfiJIDffO
REI'. QTJII,
CM80
PAIWIIIEIITO
REI'. I!TDt.
M-1. 1 u ..... pravi-to • <eaissio
r
BEPNITAitDITO
pt]e Prd~tt..~N,PDI'h·
tall
WK 6t dll
nanl uai·
-do
.
.
..
.
Edyc~lll
1 t Pllutnihl'lo
~~-

VlRBE

=:r.tci•

ftt)-tO -

11 ljREYllll llt: DIV!Siio TiCIII- DA-12

2.

-Polft ticu
Divh~ rta~tcr dt
e.;.hl us 1 l
- di Divisia Tec8ICI fr
PliOt~O AabitAll lll
ljRETOR DE DIVISAO TtCH!-r-12 l
- do centro Ti<:•if de
1
E®CI~oiO Aoblet1h
- do ti'IWt
I
ILei O. 344/87 e Lti
10.~ /88)

:J

livre prouiMnto H c..iss~
pelo Pr~tilo, clefttre serutdores dt nl~ ••i-rihri~ lot•dos no
11'11111 a dt
ques t Aren VerdH

DIRETOR DE DIVISAO TtcHI- M-12 1
CA
Divi•~Ticnicl.b·
Ctn ra dt
CIUD
a.
enhl
- da DEAPI.A

- :f

•r-

IV

li W't prcw~to e11. COIIÍSSM
pela_,
Prffi!T'
...
• s •t~servido.. dt .
d1Plal . ~aveFunw.,-sat•ria, ca ISPeci•lillfiD ••
,.., • Educ:.ar• AllbitAhl.

Livre prcwillftto • c•ilsio
pela l'r1ftit9, deftl~wuidorts IIIAlCÍPI'S tCII'
K 6t
d~PIDII de ftlvt ~ivtrsitl·
rta, cn :feculuaroo na
.,.., Hbiea d

DA-li

I

li'fat
"r.t~t~,~erva
C..ÍSI~-·
pe a ,.,
I'K IUhlC Pl I por
tS de
dip 1011 de Direita

DA-10
DE.~ Tí:CitiCA
- di Sts.io ICIIÍCI de Pa·

3

Livre PI'CW~~t:!.,• c•issio
pelo Pi'eftl o,
tre strvidorn -lcipats partldCII'n de
diPIDII de n utl uaiuersit1rio
e ::recilliZI'iD AI lttl 11•
bien 11.

DA-10
CHti'E DE SEVfc TiCHICA
- d1 s:y:ia ecnie~ de De5e~UDIV -to Aabientil (ll .. .
- da ~ID TecniCI de
Analise de Riscas Albienllis O l
- da Divis~ Ticnic1 de
~ l:•âmtlo Albienh 1

2

livre prOIIi-ta • caaissio
pela Pr,f ,ita, dentre servidares -ICIP.JS ~DI'~~~ de
dlpiDtl de uutt uftivernhria
:·~•liuç.a na lttl M- ·
leR I t,

CIIEI't Dt ~ TtaiiCA
-·da Stsio cnica de ..
~~di~ de cnHI'UIÇID
- di Dtvisaa tcnica de
PIIIIIAI-tO Albitnh I
- do EAPI..A

1

Livre provi-to tt c..issla
pela P,.dtita, dtfttre iate-,
~t~s e~rreiras.dt IID"
,
loto, En!*ll)flro..
•
-aebienh
- ts~~etilluaçoo
na .,...
I.

lURiDI~ ,
:ASSIS~E
t DWZ1111ci1
ur tdic:.a

v CHEI'E
.

y

I

ftWtl
-da

I I
j.
I

.

li'fa•wt~
cahfio
Pt
o
~
•r,:'i una1•.
dares
dt
&.i Nn1v.
vvsihrio CJIII HPeeidh~•
•• ~rea allbitAtd.
·

-do

"-

DA-11
JU ASS!STD!Tt ~IC11 11
- di
il Tkniu

I

· · - · u.

liticn 1\ebi .. his (I l
- da Seuo ;l,.knicl de ReIIÇ~
t!AÍIIrotl
n10
u-tns

0116's 111
- di Str:.O

f y•

I:""i" de la-·

lVÍI~ l''"~";jgf
tenlCI de I)
Poht~ú.b icn

t1f'Kfll ...

-do

DA-10

..

DA~lO

·

liyre prqvieenta •• a.iS~M
Ptla Pr~ei\a, doftt,_. servido' " dt ftlvt vftiuernhrio,
latidos no Dopirlioento dt

Ptr'IUH e Artn Vti'dts

CHti'E DJ: .. StcjjO TiCIIICA
- d1 StHII ..Iecnic• de
Docv...,hUD t Prol· etos
•• EduCif~ A!llien •1
- doi DivlltQ T~ic• Cen~ra dt Educl~ .a

DA-10

Cllti'E DE..SECAo Tí:I:Hl CA
-·doi Stuo TiÇJJja dt
Progi'IUS lnstjtucianlís
- di Diui11o Ttclliei Centro dt Educ•~.a
Aobilllhl
- do llEIII'U

~-lO

.. T
~ DE111

011-10

li'll't proviJIOIIIQ te ClllliKfo ,
pela Pi-•f•l~o •. dtntre \trvt· ·
dOrH IIUOIClflll parhCIIJI'ti·dt•
diPllllli dt ftlutl uniuer•ihrio•

e estecbliuç.a •• •ru
enhl.

Nobaenhl
- do DW!./1
livre pravi..ata ee coaissio
!llllre tilul~r~ dt <ir'IM dt
EAtlllhtlra Atron- 11 I ou 11

~\/

:J·
I

.

'i··
,._~::. ~-Cit:1

liCIIlCA
iu ..dt

*i· I
'

b
t
Dtwl
~·-· T en ic1
• •
- dl ltvis•

TABELA DE CARGOS DO DEPMTMEHTO Dt tlUAÇiiO AIIJIEIITAL E PLAIIEJAIII:HTO - .DEAPLA

~~

Rtr.

QTDE.

PRO\IIIIEHTO

CARGII

~\riltJ
liA li Educi~O.

- da

tolo).

LA

DA-ot
Vl ASSISTEIITt JtCHII:p
- doi ~rncü ecnic•

2

L1vre p~i-to ea cCGiissM>

I

Li~re
P~ÍMrt~
pe a Pr.
uta,
IreCoauiM
IR rftinltS d• Clrt.tíri ~ ichl
t AdtinillrtUII Geri

-do

.

l

VIIICHtrt DE,.SEÇiiO 11
- doi ~ dt Em:diente M-07
-da
IX AUXIL~ GIIBI"Elt

-do

PIIIPo'IItEHTO

REI'. QTDE.

DA-Gll

.
~

pelo Pr tito.

''f':l-to
ee coaissM>
t to.

livre
pe to Pi-o

.

TABELA· DE

,.

'

CARGO

'<c i"·'

..

CARGos

51 TIJtiÇjiO ATUAl; :~ •
'"

00 DEI'AIITtrii.EIITO DE toHTROI..E DA QUALIDADE MtiOOAL- DtCDIIT
.,

-· ' !

.

5I TUAÇjjo IIOVA

.

Rtr. QTDE • PRD'I IIIEIITD
Livre Prt~~~i-to tto coaiuO.
DA-14
I
-QlllfTDII
DE
DI:PAIITAHEHTD
I
def>tre nu,.
pqrtr
TECit
• s dtplow.dt
-.do
~rUMnto de Cone
uniyersit io, coa esptci~litrolt de Qudi.Wdo fuobiu~oa .•~ .,.., ubientil
bienUI
•
- Dtt1JIIT
li -DIRETOR Dt DIVISAo Ttc- DA·IZ z li'l",;e Prr.i-to ee cQioinO.
po o Prt tlto, dêfltrt pqrhHICA
hdoi'K
diplou dt ntvel
- d• Divis~ Tecniu de
uni~~Usit io, coa ospechliCoatrgle Albi~t•l <ll
IIHO Ri irti ubientd
- di iviuo Ttcniu de
Proiet~ topeci•i• (!)
- do D Olfl
-DIRETOR DE DIVISAo TiC- DA-12 I livre Provi-to u coaissO.
pelo Prtftito, dentre ser~iHICA
... ,
dores lltlntafds ~hclores de
- di Divboa Ttcniu de
diplw dt u~~el iutrsihR1!stro e licencuoento
rio, COI tSPK,Ilili~ilO fti
DEtOifl
•ru ubiernh,
DA-11 I livre Provj-ta to coaiss0a
1II ·ASSISTtHTt TtCHICQ 11
pelo Prtfotto, dentro ser~i-·d• AssMtitlcii Ttcntti
1111niarail r:t•wos c1e
- do DI:C
lP - do ftlvtl ivtrll brio, c01 o~ociJ!iiiÇIII ••
. .,.., übun J!.
CAR6Q

Rtr. QTDC, PRO\IIHEIITO

t

('l:,.!"''"'l9.
n,.

tir

''

:lr.t:

DA-11
IV -ASSISTEI!Tt JUkiDJCD,
- di
UrtdlCI
- do

I

v •Cf'LDE ~ TttHJCA
- di Çi10 caiu dt

2

ftttàMtnCU

I

Cont~olt

DA-lO

luiç.io <ll ,

- ~ Stç~

-

CDIÍSSOa

viwts -ie~;li• port,...
dt óiP 1- dt i.rtito.

dt rontts dt po-

Apoio o

lirat
P~iNIIt3.n'T
pt o Pr tito,
re ser-

Tecn1c1 dt

v1-t~

Li~t p~j-lo ll CDIÍSIOa

f'

:fv"

lo Pr 11 tv, IMIIlrt
adortt c1t dtp laaa de n \lt I
unllltl'sihrlo, ca.
IIÇ i10 AI lrU loiiUII I

:r,yctili·

dt tKIIOIHif (1)
-di DivililO ÍCIIiCI dt

Conlr!HJtitnUI
•do

_,

-CHEI't DE S~ TtCitiCA
- di StUG cniCI dt
Recvp itÇill
itntl
- di fl~nilO rente• de
tontr~it11U
-do

D/1-10

-cHEF~ Dt SfiAG TtCitlCA
- df ua ecnict dt
Retu ro, tadistr~~c·e

DA-lO

I . LIYI't p~j-ta te CIIIIÍst...

pelo Pr. •1to, defttr=vidarts IIIIII~P~Por
dlPlON
J0to • ,es I O,
Ar••iltta au.. g:nç,.iro, c1111
•:t:1ialiuuo ~• .,., aolli1ft ••

1:

·:f

Uurt provi-to
c1111i11t3.- .
pela Prtfrtl den ,. serv1
rts IIIIIÍC pl $ orhdoi'H de
dipl011 ~ n ueLunivtrdhrio
CDI,
I hllfolll ftl lttt
llbltll •
.

I

li~jh..ato.
•
iuii.MJ Ttenic. dt
R'3!1 ro i Licencia-to
BECOIIT

:TI.
DE SijiiG Tiéíi!CA
- I
de
tcni~l

UO

:t:'i

Dil-10

"r.l-tL.a

l

Livre
pelo Pi'e t to,
trecoeisslo
servidoru 1111niciPiiS ~orhdores· de
dlploa.a de Dl\lt univenih-

Apoio e ln{GrMçilO
- da Divisao TtcniCI de

,.io.

R,istl:&mlicenciuer~to

- oD

.

.

-tHF.f:
- da DI:,.,~
cnltTtCitiCA
dt
~roje
os
bat~las
trltoUR I
- d1 Stço~~. Ttcniu de·
Projetos " Are•• dt

DA· IO

2

'f

Liurt provtwnto H cDiifl-..

feio Prtfe to, dtfttre pqra40tu

t: diPlde ••••)
coe esptcil 1-

UDI!Itl'li ~rio,

II!ID ftl artl ilbitnlll

""····~(!),
d' iui~;g lft~ÍCI dt
PrOJt o it~Kllll
-dO
..

'
VI

EE DE COIIT1IOU Mil-

"limlt;u,
r
dt

- do

DA-lO

Pw.ir:!tL.,

80 Li '(a'
(GIÍ5St&,Pt o Pr 11 o,
tt serv
ru IIIIRicipals parhdorn :f

Enfrt''i'· llu~
r:tt-

Tkniu
Mbltnhl
.

dtpl~
Ir
UI

D

Cilr

iotit OU •. Ar.U tefura CGI
chl IIÇIII na
1ollienh ,

•r••

TABELA DE CAA60S DO DEPAIITAJICHTD Dt COHTROI.t DA QUALIDADE AIIBIOOAL - DtCDnT

SITUACo(J ATUAL
CARGO,

Rtr. QTDE. PRO\II"OCTD

SITUAÇiiG IIOIJA

CARGO

Rtr. QTDE. PROVIIIEIITO

VII AS~ISltliTt ItC~Icyét .
- • !sMhncu cn1ct1
-doDC T
VIIICHETE DE .. SEÇ~D li
. DA-o7
- da S~ de EJPediente
-doD
T
·
M-o?

~I

IX AUXILIAR Ot GABIHCTC
- do DEf.OHT

DA-02

2

Livre 'W.i-1~ ee coaissao
pelo Pr 'itq, entre servidores_ MIUC1P~U.

liyre prOViHnlo to COtiSSOD
pe o Prefoilo, dentre iat•~rantes da carreir~ de ficial
e Adtinistr.ç.;. &era!
2 livre proviHnto •• ·coaiss~
· pelo Prefeito
I

-
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Na

Tabela~

Onde se lê:

TAIIl.A DA stcRETARIA IIUitiCJPAl. DO VERDE E DO llt10 M81DITE .
SI~ ATUM.
. &AlltttlE DO SECRETARIO
..
. SI fUAÇMt HOVA
.....

RtJ'. QTDE.

.

-i
ft111YIIIDITO
Rtr. QTDE.
CNI60
- ...
M-05 3: l.ivrt proui•.. to e a.in• ;
ortcrAL JE &MliiETE
~tlo rr,f,itq, clentr.e wriclo:
- ciD kbiHte ciD Secreh-

PROUJIIDfTO

CMI60
DDIIRE8Aio DE SE11M 11 ~ . 3
- do
~tdi•te
~vi:\ T ic• ôe
1111 •• ~· (1) •.
- ~ ui111 Tec~tc• de

Livre 'roui~t~to te a~~~iuia .
"lo Prtftito •tre titul•res
dl CM'91l de
MURistr•~• &tr• 11 01 11.

lt!..-·

-

Ofici•f•

rio

..

ru •••c••us.

-

Ex[;i:-lh~io. Ir•tu·- .. ·
.. o
1)
1
i~
1 l!t

. ;f.ll"t•
.
:IWtU)

:Leia-se:

TABELA

DA

BECRETARZA MUNZCZPAL DO VERDE E
BABZNETE DO BECRETARZO

11~1\a

_]-AEF.:_L~·I.
ENCARRESADO DE SE··

TDR l.l
- do S.tur

~

EMP•-

di•nt•

- da

.Oiviai<~

Tírc:ni-

ca ~ ProJet<~• • Fia
c:allzaç;io UI
- da Oiviwio Tírcntc:a d• Produc:io • EMa

~udo c11
-

ca

da Oiv:l•io Tírc:niO. EKP•ri.vntac:ic

·Tr•t~•nto

• Oivul-

il&t;;lo C11
CL.9~0b/8i, 97E61B4
104aQ/B8 0.1Be411821

I DA·-0~1

3

PROVIIENTO

Livr• prov1••nto •• cp
~1••io •ntr• titulare•
de cargo• de Ofic:ial de
Admini•trac:io Geral 111
QU li.

I

CAR60

OFICIAL DE GA

BINETE
-do G•btnet• da
Secr•t•ria

DO

MEXO

ISI~;[
RÊFOÔóE
I DA-0:51 3

AMBZENTE

PAOVJftENTD

Livr• pravi . . nta . . c:o•1~siu P•lo Prefwita,
!Mntr• ••rvidor•ll IIUni-·
c:ip&i•

