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LEI Nº 982/2017 

 

 

 

Define atribuições do Assessor Ambiental e 

Sanitarista da Prefeitura Municipal de Chalé e 

dá outras providências. 

 

 

     O povo do Município de Chalé, Estado de 

Minas Gerais, por seus representantes legais aprovou e eu Prefeito 

Municipal de Chalé, sanciono a seguinte Lei: 

      

 Art. 1º - Ficam definidas as atribuições do Assessor Ambiental e 

Sanitarista: Desempenhar, não elencadas no art. 4º da Lei 976/2017. 

 

Art. 2º. Caberá ao Assessor Ambiental e Sanitarista da Prefeitura 

Municipal de Chalé, exercer as atividades próprias de sua habilitação, 

principalmente nas áreas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos e 

drenagem), saúde pública, controle e remediação ambiental, gestão ambiental 

e licenciamento ambiental. 

 

 Art. 3º - Compete, ainda, ao Assessor Ambiental e Sanitarista da 

Prefeitura municipal de Chalé, o desempenho das atividades elencadas no art. 

1º. Da Resolução 218/73 do CONFEA, a saber: 

 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 

técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 

técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;  

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
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Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 

reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

 Paragrafo único: Além das atividades descriminadas no caput deste 

artigo, fica incluído as atividades referente a: Sistemas de abastecimento de 

água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de 

água;  Sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em 

soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento; Coleta, 

transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo);  Controle sanitário do 

ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental;  Controle de vetores 

biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de importância 

para a saúde pública);  Instalações prediais hidrossanitárias;  saneamento de 

edificações e locais públicos, tais como piscinas, parques e áreas de lazer, 

recreação e esporte em geral;  Saneamento dos alimentos.  

 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário esta lei entra em vigor 

na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º. De maio de 2.017. 

 

   Chalé, 01 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

    

 


