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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Desenvolvimento de atividades conforme as atribuições profissionais, como exemplos: emissão de pareceres técnicos sobre todas as 

atividades potencialmente poluidoras, ou as de degradação ambiental, análise e licenciamento das atividades passíveis de degradação ambiental, análise e 

elaboração projetos de controle ambiental, análises de projetos e inventários florestais, licenciamento e monitoramento das atividades da flora, e dos recursos 

naturais, elaboração de projetos de arborização e de cultivo junto ao horto, bem como as demais atividades constantes no estatuto. Cumprir as determinações dos 

órgãos de direção. Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras. 

 

 

ENGENHEIRO CIVIL: Desenvolvimento de atividades conforme as atribuições profissionais, como exemplos: emissão de pareceres técnicos sobre todas as 

atividades potencialmente poluidoras, ou as de degradação ambiental, análise e licenciamento das atividades passíveis de degradação ambiental, análise e 

elaboração projetos de controle ambiental, fiscalização do controle da poluição de todas as suas formas no município, monitoramento, fiscalização das áreas 

protegidas, bem como as demais funções previstas no estatuto. 
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(R$) 

NÍVEL SUPERIOR 

06 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Diploma de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia e 

comprovante de registro no CREA e Carteira Nacional de Habilitação, 

categoria “B” 

 

CR 40h 5.362,02 

10 ENGENHEIRO CIVIL 
Diploma de graduação em Engenharia Civil e comprovante de registro no 

CREA e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” 

 

CR 40h 5.362,02 

08 GEÓLOGO 
Diploma de Curso Superior em Geologia com registro no CREA e 

Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” 

 

CR 40h 5.362,02 

11 OCEANÓGRAFO 
Diploma de Curso Superior em Oceanografia e Carteira Nacional de 

Habilitação, categoria “B” 

 

CR 40h 5.362,02 
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GEÓLOGO: Desenvolvimento de atividades conforme as atribuições profissionais, como exemplos: emissão de pareceres técnicos sobre todas as atividades 

potencialmente poluidoras, ou as de degradação ambiental, análise e licenciamento das atividades passíveis de degradação ambiental, análise e elaboração 

projetos de controle ambiental, fiscalização do controle da poluição de todas as suas formas no município, monitoramento, fiscalização das áreas protegidas, bem 

como as demais funções previstas no estatuto. 

 

 

OCEANÓGRAFO: Desenvolvimento de atividades conforme as atribuições profissionais, como exemplos: emissão de pareceres técnicos sobre todas as atividades 

potencialmente poluidoras, ou as de degradação ambiental, análise e licenciamento das atividades passíveis de degradação ambiental, análise e elaboração 

projetos de controle ambiental, fiscalização do controle da poluição de todas as suas formas no município, monitoramento, fiscalização das áreas protegidas, bem 

como as demais funções previstas no estatuto. 

 

 


