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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 8.233, DE 31 DE JANEIRO DE 2003.

Altera a estrutura da Administração Pública Municipal, cria a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Fundo 
Municipal de Meio Ambiente e cria cargos de provimento efetivo na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM,

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente lei altera a estrutura da Administração Municipal por meio 
da criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente – CONSEMMA, bem como da extinção da Funda-
ção Parques e Áreas Verdes de Belém – FUNVERDE.(NR)

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

Art. 2º Fica criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, ór-
gão da Administração Pública Municipal Direta que tem por finalidade, planejar, 
coordenar, supervisionar, executar e controlar:

I – as atividades que visem à conservação, proteção, preservação, recupera-
ção e restauração da qualidade do meio ambiente; e

II – as áreas verdes públicas localizadas no Município de Belém.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, aos termos previstos no inciso I, deste 
artigo, aplicar-se-ão os conceitos da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.
(NR)

Art. 3º São funções básicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I – elaborar e implementar a Política Municipal de Meio Ambiente, oferecen-
do subsídios e medidas que permitam o desenvolvimento sustentável dos recursos 
naturais e a qualidade de vida do ser humano;

II – formular, coordenar e executar planos, programas, projetos e ativida-
des, de conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração do meio 
ambiente;

III – exercer a gestão dos recursos naturais localizados no território sob juris-
dição do Município de Belém;

IV – implantar e gerir o Sistema Municipal de Meio Ambiente, bem como o 
Sistema de Informações Ambientais, mantendo-os atualizados;

V – propor diretrizes, normas, critérios e padrões para a conservação, pro-
teção,

 preservação, recuperação e restauração da qualidade do meio ambiente;
VI – criar, implantar e administrar unidades de conservação da natureza, a 

fim de assegurar amostras representativas dos ecosistemas e preservar o patrimô-
nio genético, biológico, ecológico e paisagístico do Município de Belém;

VII – exercer o poder de polícia administrativa ambiental, preventivo, cor-
retivo e repressivo, através de aplicação das normas e padrões ambientais, do 
licenciamento e da autorização de atividades, obras ou empreendimentos poten-
cialmente poluidoras ao meio ambiente e da aplicação de sanções administrativas;

VIII – implementar o zoneamento ecológico-econômico elaborado para o 
Estado do Pará, dando cumprimento as suas normas, no Plano Diretor Municipal;

IX – promover a educação ambiental em todos os níveis e estimular a par-
ticipação da comunidade, nos processos de planejamento e gestão ambiental, 
conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração do meio ambiente;

X – propor, ao poder competente, normas suplementares às editadas pela 
União e pelo Estado do Pará, a fim de atender as peculiaridades ambientais locais;
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XI – zelar pela observância das normas de controle ambiental, em articulação com 
órgãos federais, estaduais e municipais;

XII – exercer a gestão das áreas verdes, localizadas no território sob jurisdição do 
Município de Belém, de forma direta ou através da contratação dos serviços de terceiros;

XIII – promover e incentivar estudos e pesquisas visando a conservação e implantação 
de áreas verdes, de vegetação de porte arbóreo, preservação e proteção de mananciais, iga-
rapés, fontes de água e rios no Município de Belém;

XIV – implementar e manter a vegetação de porte arbóreo, localizadas nas vias e logra-
douros públicos do Município de Belém;

XV – incentivar a arborização em terrenos particulares e públicos, bom como jardins e 
hortas nas residências existentes no Município de Belém;

XVI – fazer o registro, controle e fiscalização das empresas e atividades que manipulam 
substâncias químicas, agrotóxicas e outras potencialmente prejudiciais ao meio ambiente.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atuará como órgão local, responsável 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, no âmbito do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, nos termos da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do Sistema Estadu-
al de Meio Ambiente, de conformidade com a Lei Estadual nº 5.887, de 11 de maio de 1995.

§ 2º. As funções previstas neste artigo incidirão sobre as zonas urbana e rural e de 
expansão urbana e rural do Município de Belém. (NR)

Art. 4º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA terá a seguinte estrutura 
administrativa:

I – Gabinete do Secretário;
II – Diretoria Geral;
III – Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos;
IV – Núcleo Setorial de Planejamento Estratégico;
V – Assessoria Técnica;
VI – Coordenadoria de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário;
VII – Departamento de Controle Ambiental;
VIII – Departamento de Áreas Verdes Públicas;
IX – Departamento de Projetos, Orçamento e Acompanhamento de Obras;
X – Departamento de Gestão de Áreas Especiais;
XI – Departamento Administrativo e Financeiro;

Parágrafo único. No prazo de trinta dias, contados da data de publicação desta lei, o 
Chefe do Executivo Municipal, por meio de decreto, detalhará a estrutura de organização 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, fixará as atribuições gerais de cada 
componente dessa estrutura e definirá as competências delegadas aos seus titulares.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA é dirigida por um Secre-
tário Municipal DAS 201.10, nomeado em comissão por livre escolha do Chefe do Execu-
tivo Municipal e auxiliado pelos ocupantes dos cargos no quadro de Direção e Assessora-
mento Superior a seguir especificados:

I – Diretor Geral: DAS 201.9;
II – Diretor de Departamento: DAS 201.8;
III – Chefe de Núcleo Setorial: DAS 201.8;
IV – Chefe de Gabinete: DAS 201.7;
V – Chefe de Divisão: DAS 201.7;
VI – Chefe de Coordenadoria: DAS 201.7;
VII – Assessores: DAS 202.8, DAS 202.7 e DAS 202.6.

Parágrafo único. O quadro de Direção e Assessoramento Superior – DAS da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA fica assim constituído:

DAS – 201.10: um;
DAS – 201.9: um;
DAS - 201.8: sete;
DAS - 201.7: dezesseis;
DAS - 202.8: um;
DAS - 202.7: oito;
DAS – 202.6: trinta e cinco;
Total: sessenta e nove.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CONSEMMA

Seção I
Das Finalidades

Art. 6º Fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMMA, órgão de 
atuação colegiada, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 7º O CONSEMMA, tem caráter deliberativo, consultivo e normativo, cabendo-lhe:
I – propor alterações na política municipal de meio ambiente, com o objetivo de com-

patibilizar o crescimento sócio-econômico com o desenvolvimento sustentável no uso dos 
recursos naturais;

II – especificar normas, contidas em decretos do Poder Executivo;

III – opinar quanto aos padrões, parâmetros e critérios de avaliação e controle, relati-
vamente à conservação, proteção, preservação, recuperação e restauração da qualidade do 
meio ambiente;

IV – emitir parecer prévio sobre o licenciamento de projetos públicos ou privados, 
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de atividades, obras ou empreendimentos, que apresentem aspectos potencialmente 
poluidores ou causadores de significativa degradação do meio ambiente, como tal ca-
racterizados em lei;

V – decidir, como última instância administrativa, em grau de recurso, sobre as 
multas, mediante depósito prévio e outras sanções impostas pelo órgão ambiental com-
petente;

VI – promover a participação comunitária, seja através de audiências públicas, 
seja por meio de campanhas locais de educação e conscientização;

VII – assessorar o Secretário Municipal de Meio Ambiente;

VIII – acompanhar e apreciar os licenciamentos ambientais, nos casos em que 
haja a necessidade de elaboração de EIA/RIMA na forma da legislação em vigor.

Parágrafo único. A participação no Conselho de que trata este artigo, constitui 
serviço relevante, não cabendo à atribuição, qualquer remuneração.(NR)

Seção II
Da Composição

Art. 8º O CONSEMMA, tem composição paritária, com representantes do poder 
público e da sociedade civil, sendo um de cada qual, assim discriminados: 

I - do Poder Público: 
a) o Titular da SEMMA, membro nato e Presidente do CONSEMMA; 
b) um (a) representante da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara 

Municipal de Belém; 
c) um (a) representante da Secretaria Municipal de Urbanismo; 
d) um (a) representante da Secretaria Municipal de Saneamento; 
e) um (a) representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-

brapa); 
f) um (a) representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente; 
g) um (a) representante do Conselho Regional de Engenharia; e
h) um (a) representante da Universidade Federal do Pará; 
II - da Sociedade Civil: 
a) um (a) representante da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados 

do Brasil - Seção Pará; 
b) um (a) representante da Federação das Indústrias do Estado do Pará; 
c) um (a) representante da Federação da Agricultura do Estado do Pará; 
d) um (a) representante da Associação Comercial do Pará; 
e) um (a) representante de Instituição Privada de Ensino Superior, com atuação no 

Município de Belém, e reconhecida pelo MEC; 
f) três representantes de organizações não governamentais - ONGs - que desen-

volvam atividades na defesa do meio ambiente no Município de Belém. 

§ 1º. As organizações não governamentais que terão assento no CONSEMMA, 
serão escolhidas, mediante critérios estabelecidos em resolução do Conselho. 

§ 2º. Os membros do Conselho, cujos representantes faltarem injustificadamente 
a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, serão desligados automati-
camente do CONSEMMA, devendo seu Presidente comunicar ao gestor da respectiva 
entidade, e solicitar a indicação de novo representante. Até indicação e posse do novo 
membro, a entidade não configura como quórum nas reuniões do Conselho. 

§ 3º. Os representantes dos órgãos e entidades de que trata este artigo, serão indi-
cados conjuntamente com um suplente. 

§ 4º. As normas contidas neste artigo serão regulamentadas em Decreto do Poder 
Executivo Municipal. 

§ 5º. As normas de organização interna e de funcionamento do CONSEMMA, 
constarão de regimento interno, aprovado pelos seus membros. 

§ 6º. Os membros do CONSEMMA, condenados em processo judicial, na esfera 
criminal, eleitoral ou improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado, 
serão substituídos.” ( NR).

Art. 9º (REVOGADO)

Art. 10. (REVOGADO)

Art. 11. (REVOGADO)

Seção III
Do Funcionamento

Art. 12. O Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMMA se reunirá 
ordinariamente na forma estabelecida em seu regimento e, em caráter extraordinário, 
sempre que convocado pelo Prefeito ou por seu Presidente, por iniciativa própria ou a 
requerimento de pelo menos cinqüenta por cento, mais um de seus membros titulares.

§ 1º As reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMMA se-
rão realizadas com a presença de pelo menos cinqüenta por cento mais um de seus 
membros titulares ou, na sua ausência destes, dos respectivos suplentes, e sua delibe-
rações serão por maioria simples.

§ 2º A critério do presidente, por iniciativa própria ou atendendo a solicitação de 

qualquer dos membros, será admitida a participação de convidados nas reuniões do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMMA, esclarecendo-se antecipada-
mente se lhes será concedido o direito à voz.

§ 3º Será deliberada pelo plenário a exclusão, do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – CONSEMMA, de membros que não comparecer, sem justificativa, a três 
reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas.

Art. 13. (REVOGADO)

Art. 14. (REVOGADO)

Art. 15 (REVOGADO)

CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FMMA

Seção I
Da Natureza e Finalidades

Art. 16. Fica instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, com a 
finalidade de mobilizar e gerir recursos para o financiamento de planos, programas e 
projetos que visem ao uso racional dos recursos ambientais, à melhoria da qualidade do 
meio ambiente, à prevenção de danos ambientais e à promoção da educação ambiental.

Seção II
Dos Recursos

Art. 17. Constituirão recursos do FMMA aqueles a ele destinados provenientes de:
I – dotações orçamentárias e créditos adicionais;

II – taxas e tarifas ambientais, bem como penalidades pecuniárias delas decor-
rentes;

III – transferências de recursos da União, do Estado ou de outras entidades pú-
blicas e privadas;

IV – acordos, convênios, contratos e consórcios, de ajuda e cooperação interins-
titucional;

V – doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, 
recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou interna-
cionais;

VI – multas cobradas por infrações às normas ambientais, na forma da lei;

VII – rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração 
decorrente de aplicações de seu patrimônio;

VIII – outros destinados por lei.

Art. 18. São considerados prioritários para a aplicação dos recursos do FMMA os 
planos, programas e projetos destinados a:

I – criação, manutenção e gerenciamentos de praças, unidades de conservação e 
demais áreas verdes ou de proteção ambiental;

II – educação ambiental;

III – desenvolvimentos e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamen-
to e controle ambiental;

IV – pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico;

V – manejo dos ecossistemas e extensão florestal;

VI – aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas;

VII – desenvolvimento institucional e capacitação de recursos humanos da SEM-
MA ou de órgãos ou entidade municipal com atuação na área do meio ambiente;

VIII – pagamento pela prestação de serviços para execução de projetos específicos 
na área do meio ambiente;

IX – aquisição de material permanente e de consumo necessário ao desenvolvi-
mento de seus projetos;

X – contratação de consultoria especializada;

XI – financiamento de programas e projetos de pesquisa e de qualificação de re-
cursos humanos.

Parágrafo único. Os planos, programas e projetos financiados com recursos do 
FMMA serão periodicamente revistos, de acordo com os princípios e diretrizes da 
política municipal de meio ambiente.

Seção III
Da Administração

Art. 19. O Fundo Municipal de Meio Ambiente possui natureza contábil e finan-
ceira e é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, competindo 
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a sua administração ao respectivo secretario.

Art. 20. São atribuições do administrador do FMMA:
I - gerir o fundo e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em con-

formidade com a política municipal de meio ambiente e as prioridades estabelecidas  
nesta lei;

II - ordenar empenhos e pagamentos das despesas executadas com recursos do 
fundo;

III - fazer a prestação de contas dos recursos arrecadados e aplicados.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 21. Fica extinta a Fundação Parques e Áreas Verdes de Belém - FUNVER-
DE, sendo seu patrimônio, direitos e obrigações incorporados ao Município de Belém.

Parágrafo único. A transferência de patrimônio de trata esse artigo será realizada 
com base em balanço patrimonial encerrado na data de início da vigência desta lei, 
respaldado por inventários de bens móveis e imóveis, de materiais em estoque, de seu 
acervo físico, documental, contratos e convênios, e outras demonstrações elaboradas 
pelo Poder Executivo que se façam necessárias a precisa definição do patrimônio a ser 
transferido.

Art. 22. Os processos judiciais em que a Fundação Parques e Áreas Verdes de 
Belém - FUNVERDE seja parte interessada, como autora, ré ou interveniente, serão 
transferidos para o Município de Belém, na qualidade de sucessor.

Art. 23. Ficam redistribuídos para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMMA os cargos de provimento efetivo da Fundação Parques e Áreas Verdes de 
Belém – FUNVERDE, nos termos do art.46 da Lei municipal n. 7.502, de 20 de de-
zembro de 1990.

Art. 24. Ficam extintos os Departamentos de Paisagismo e de Meio Ambiente da 
Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB.

Parágrafo único. A Divisão de Educação Ambiental do Departamento de Meio 
Ambiente da SEURB passa a constituir a Coordenadoria de Educação Ambiental e 
Desenvolvimento Comunitário, vinculada ao Gabinete do Secretário de Urbanismo.

Art. 25. Ficam criados, no quadro de provimento efetivo da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SEMMA, as seguintes categorias funcionais;

I - analista ambiental, integrante do Grupo Ocupacional de Nível Superior, Sub-
grupo I, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei municipal n.7.507, de 14 de janeiro 
de 1991;

II - geólogo, integrante do Grupo Ocupacional de Nível Superior, subgrupo I, nos 
termos do art.7º, inciso III, da lei municipal n. 7.507, de 14 de janeiro de 1991;

III - técnico ambiental, integrante do Grupo Ocupacional de Nível Médio, subgru-
po I, nos termos do art.7º, inciso II, da Lei municipal n. 7.507, de 14 de janeiro de 1991.

§ 1º A descrição das atividades e atribuições das categorias funcionais criadas por 
força deste artigo, bem como os respectivos requisitos para provimento e enquadra-
mentos na referência salarial são os constates do anexo I desta lei.

§ 2º Por sua Secretaria Municipal de Administração, o Poder Executivo procederá 
à  codificação das referidas categorias funcionais, mediante aplicação dos critérios e 
seqüência adotados pela Lei n. 7.507, de 14 de janeiro de 1991.

Art 26. Ficam criados, no quadro de provimento efetivo da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SEMMA, os cargos de provimento efetivo constantes do anexo 
II desta lei, a serem providos através de concurso público, na forma da legislação em 
vigor.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, nas mesmas condi-
ções especificadas no caput deste artigo, o remanejamento das doações orçamentárias 
atualmente destinadas aos setores dos demais órgãos da Administração municipal que 
exerçam atribuições na área ambiental, as quais, por força de lei, passem à competência 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.

Art. 28. No prazo de trinta dias, contados da data da publicação desta lei, o Poder 
Executivo a regulamentará.

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.30. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n. 7.700, de 06 
de maio de 1994, e a Lei n. 7.729, de 09 de setembro de 1994.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2003.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

ANEXO I
Atividades, atribuições e requisitos para provimento e referência salarial das 
categorias funcionais de Analista Ambiental, Geólogo e Técnico Ambiental.

I – Analista Ambiental

1. Grupo Ocupacional: III-Nível Superior

2. Subgrupo Ocupacional: I-escolaridade 3º grau completo ou registro no órgão 
de classe

3. Síntese das atividades: Atividades de elaboração e execução de planos, progra-
mas, projetos e ações de gestão ambiental no âmbito municipal e das demais atividades 
vinculadas às competências legais e regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes 
da política municipal do meio ambiente.

4. Atribuições: Elaborar o planejamento organizacional e estratégico afetos à 
execução das políticas municipais de meio ambiente; executar as políticas de meio 
ambiente; executar as políticas municipais de meio ambiente relativas a: a) normati-
zação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambientais; b) monitoramento 
ambiental; c) gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos ambientais; d) or-
denamento dos recursos florestais; e) conservação dos ecossistemas e das espécies, 
incluindo seu manejo e proteção; e g) estímulo e difusão de tecnologias, informação e 
educação ambientais; executar planos, programas, projetos ações de gestão ambiental 
no âmbito municipal e das demais atividades vinculadas às competências legais e regu-
lamentares do órgão ambiental e as diretrizes ad política municipal de meio ambiente; 
emitir pareceres sobre assuntos relativos a sua área de atuação; elaborar relatórios esta-
tísticos e de análise sobre suas atividades; executar atribuições correlatas.

5. Requisitos para provimento:
a- Escolaridade: nível superior,
b- Habilitação: cursos da área de Ciências Geofísicas e Geológicas (Geologia, 

Geoquímica, Geofísica, Oceanografia, etc.), de Ciências Biológicas (Biologia, Medi-
cina, Biomedicina, etc.), de Exatas e Naturais (Engenharia Ambiental, Engenharia Sa-
nitária, Engenharia Civil, Engenharia Química, Química Industrial, etc.) e de Ciências 
Agrárias (Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia de Pesca, etc.).

c- Documentos comprobatórios: diploma expedido por instituição de ensino supe-
rior, registrado no órgão de classe.

d- Forma de recrutamento: concurso público ou ascensão funcional.

6. Referência salarial: 21 a 39.

II-Geólogo

1. Grupo Ocupacional: III-Nível Superior

2. Subgrupo Ocupacional: I-escolaridade 3º grau completo ou registro no órgão 
de classe

3.Síntese das atividades: Atividades de nível superior de grande complexidade, 
envolvendo a execução de trabalhos relacionados com estudos e projetos pertinentes à 
geologia, geoquímicos, geodésicos, geofísicos e hidrogeológicos.

4. Atribuições: Elaborar estudos relativos às ciências do solo e perícias envol-
vendo as ciências geológicas e engenharia de minas; promover estudos de viabilidade 
técnica de projetos  relacionados com sua especialidade; realizar, quando designado, 
inspeções em implantação de serviços no campo da geologia; opinar sobre aquisição 
de materiais ou equipamentos de uso no campo da geologia; efetuar levantamentos ge-
ológicos, geoquímicos e geofísicos; participar de estudos que visem ao aproveitamento 
de recursos minerais do Município; efetuar perícias e arbitramentos referentes à maté-
ria de sua competência; promover o reconhecimento das características geológicas do 
Município, tendo em vista seu estudo aplicado às vias de rolamentos; emitir pareceres 
sobre assuntos relativos a sua área de atuação; elaborar relatórios estatísticos e de aná-
lise sobre suas atividades; executar atribuições correlatas.

5. Requisitos para provimento:
a- Escolaridade: nível superior;
b- Habilitação: curso de Geologia;
c- Documentos comprobatórios: diploma por instituição de ensino superior, regis-

trado no órgão de classe.
d- Forma de recrutamento: concurso público ou ascensão funcional

6. Referência salarial: 21 a 39.

III-Técnico Ambiental

1. Grupo Ocupacional: II-Nível Médio

2. Subgrupo Ocupacional: I-escolaridade ensino médio completo

3. Síntese das atividades: Atividades de planejamento e coordenação das ações 
de controle ambiental.

4. Atribuições: Proporcionar suporte e apoio técnico especializado à execução 
das políticas municipais de meio ambiente; executar atividades de coleta, seleção e 
tratamento de dados e informações especializadas e voltadas para as atividades am-
bientais; orientar e controlar processos voltados para as áreas de conservação, pesqui-
sa, proteção e defesa ambiental; elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre suas 
atividades; executar atribuições correlatas.

5.Requisitos para provimento:
a- Escolaridade: ensino médio;
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b- Habilitação: curso técnico nas áreas de saneamento, mineração, meio ambiente, 
mecânica diesel, agrotécnica, agrimensura e laboratório.

c- Documentos comprobatórios: certificado de conclusão do ensino médio ou par-
ticipação em treinamento especializado.

d- Forma de recrutamento: concurso público ou ascensão funcional

6.Referência salarial: 16 a 34. 

ANEXO II

Cargos de provimento efetivo, criados para a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente – SEMMA.

Grupos Ocupacionais Auxiliar e Nível Médio

Subgrupo Categoria/Cargos Código Qtde.cargos

  Grupo Auxiliar                                                          166

I Agente de seviços Gerais FV.Aux.01                  11
I Agente de Serviços Urbanos FV.Aux.02                  73
I Auxiliar de Manutenção FV.Aux.03                   6
II Agente de Portaria FV.Auxil.04               18
II Eletricista FV.Auxil.05                 2
II Encanador FV.Auxil.06                 2
II Motorista FV.Auxil.07               23
II Operador de Máquinas Pesadas FV.Auxil.08                 8
II Pedreiro FV.Auxil.09                 4
III Auxiliar de Administração FV.Auxil.10               15
III Telefonista FV.Auxil.11                 4

                                       Nível Médio                                                        57

I Agente de vigilância sanitária e 
ambiental FV.NM.01                14

I Assistente de administração FV.NM.02               11
I Desenhista FV.NM.03                 2
I Técnico Agrícola FV.NM.04                6
I Técnico em Agrimensura FV.NM.05                1
I Técnico em Computação FV.NM.06                2
I Técnico em Contabilidade FV.NM.07               2
I Técnico em Edificações FV.NM.08               1
I Técnico em Laboratório FV.NM.09               1
I Técnico Ambiental FV.NM.10             15
I Técnico em Saneamento FV.NM.11               2

ANEXO II

Cargos de provimento efetivo, criados para a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SEMMA

Grupo Ocupacional  Nível Superior

Subgrupo Categoria/Cargos Código Qtde.cargos

                           Nível Superior                                                65

I Administrador FV.NS01           1
I Arquiteto FV.NS.02           5
I Assistente Social FV.NS.03           2
I Bacharel em Direito FV.NS.04           3
I Bacharel em Turismo FV.NS.05           1
I Bibliotecário FV.NS.06           1
I Biólogo FV.NS.07           2
I Contador FV.NS.08           1
I Economista FV.NS.09           1
I Engenheiro Agrônomo FV.NS.10           8
I Engenheiro Civil FV.NS.11           3
I Engenheiro Florestal FV.NS.12           8
I Engenheiro Químico FV.NS.13           2
I Engenheiro Sanitarista FV.NS.14            5
I Estatístico FV.NS.15           1
I Médico Veterinário FV.NS.16           2
I Meteorologista FV.NS.17           1
I Pedagogo FV.NS.18           3
I Pisicólogo FV.NS.19           1
I Químico Industrial FV.NS.20           1
I Analista Ambiental FV.NS.21           8
I Relações Públicas FV.NS.22           1
I Sociólogo FV.NS.23           2

I Geólogo FV.NS.24           2

III - Resumo

Categoria/Cargos Quantidade
Grupo Ocupacional Auxiliar 166
Grupo Ocupacional Nível Médio 57
Grupo Ocupacional Nível Superior 65

SOMA 288

Republicada com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.486/2005 e  
9.208/2016, e ainda conforme determinação do at. 2º da Lei nº 9.208/2016.

LEI Nº 9.226 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Denomina “Praça Camilo Vianna” o espaço livre localizado na Avenida Marquês 
de Herval entre as Travessas Antônio Baena e Curuzú, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica denominada “Praça Camilo Vianna” o espaço livre localizado na Ave-
nida Marquês de Herval entre as Travessas Antônio Baena e Curuzú.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 02 DE SETEMBRO DE 2016

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Belém 

LEI Nº 9.227 DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a denominação do Logradouro Público Passagem Sueli e altera para 
se chamar de Rua Pr. Francisco Alves Ribeiro, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica denominada de Rua Pr. Francisco Alves Ribeiro, a Passagem Sueli, 
localizada no Bairro do Una em Belém, que tem seu inicio na Rod. Transcoqueiro e 
término na Rod. Mário Covas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 02 DE SETEMBRO DE 2016

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Belém 

DECRETO Nº 86.542/2016-PMB DE 13 DE SETEMBRO DE 2016

Abre à Unidade Orçamentária-Secretaria Municipal de Saúde, Órgão da Adminis-
tração Direta, pertencente ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Suplementar 
com recurso proveniente de Excesso de Arrecadação do Sistema Único de Saúde-SUS, 
no valor de R$11.107.745,13, para reforço de dotação consignada no vigente orça-
mento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei e da autorização contida no art. 6º, inciso I, letra a, da lei nº 9.180, de 
18 de dezembro de 2015.

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto à Unidade Orçamentária-Secretaria Municipal de Saúde, Órgão 

da Administração Direta, pertencente ao Orçamento da Seguridade Social, o Crédito 
Suplementar com recurso proveniente de Excesso de Arrecadação do Sistema Único 
de Saúde-SUS, no valor de R$11.107.745,13 (ONZE MILHÕES, CENTO SETE MIL, 
SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), para re-
forço de Dotação Orçamentária indicada no anexo deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da fonte e nos montantes especificados no anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 13 de setembro de 

2016.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Belém

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
Secretária Munic.de Coord.Geral do Planej.e Gestão

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA
Secretária Municipal de Finanças
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