
LEI N.º 285, de 14 de fevereiro de 2008. 
 

ALTERA REQUISITO PARA PROVIMENTO DAS 
CATEGORIAS FUNCIONAIS DE ARQUITETO E 
FONOAUDIÓLOGO E, ALTERA REDAÇÃO DAS 
ATRIBUIÇÕES DA CATEGORIA FUNCIONAL DE 
ARQUITETO, NO ANEXO I, DA LEI N.º 025, DE 05 DE 
ABRIL DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
                   Art. 1.º – Fica alterado o item “a”, dos requisitos para provimento das categorias funcionais 
de Arquiteto e Fonoaudiólogo, constantes no Anexo I, da Lei n.º 025, de 05 de abril de 2006, que passa a 
viger com a seguinte redação: 
 

“REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: entre 18 e 60 anos. 
...........................................”. 

 
                   Art. 2.º - Fica alterada a descrição das atribuições gerais da categoria funcional de Arquiteto, 
constante do Anexo I, da Lei n.º 025, de 05 de abril de 2006, que passa a viger com a seguinte redação: 
 

“CATEGORIA FUNCIONAL: ARQUITETO 
ATRIBUIÇÕES GERAIS: 
a) Descrição Sintética: Projetar, orientar e supervisionar as construções de edifícios 
públicos, obras urbanísticas e de caráter artístico. 
b) Descrição Analítica: Projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo, obras de 
decoração arquitetônica e a construção de obras de arquitetura paisagística; elaborar 
projetos de praças públicas, parques, jardins, edifícios públicos e de urbanização; 
realizar avaliações, perícias e arbitramentos relativos a sua especialidade; colaborar na 
elaboração de projetos do plano diretor; fazer orçamentos e cálculos sobre projetos de 
construções em geral; planejar ou orientar a construção e reparos de monumentos 
públicos; efetuar estudos de layout dos diversos órgãos da administração municipal; 
projetar e decorar stands de mostras e exposições, analisar e selecionar espaços para 
exposições e certames; examinar projetos e proceder à vistoria de construções; expedir 
notificações e autos de infração referentes a irregularidades por infringência a normas e 
posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas 
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. ” 

 
                   Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA 
14 de fevereiro de 2008. 

 
 
 
 

LAURO MAINARDI 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se                                                       Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente livro,      em 
                                                                                               14 de fevereiro de 2008.                                       
MARCO AURELIO TREICHEL                                        ________________________ 
Sec.Mun.Administração                                                       AG.ADMINIST. AUXILIAR      
       e Modernização. 
 


