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“ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS DE 
ARQUITETO E DE ENGENHEIRO CIVIL, CONTIDAS NO ANEXO 
DA LEI Nº 1.052/11”. 
 

 
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados 
APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Altera as atribuições dos cargos efetivos de Arquiteto e de Engenheiro Civil, 

contidas no Anexo da Lei nº 1.052/11, que com esta se publica. 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 
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ANEXO 

 

Arquiteto 

 elaborar projeto de engenharia civil, assessoram na realização dos mesmos e supervisionam, 
planejam e projetam a construção de rodovias, aeroportos, ferrovias, pontes, túneis e outras 
obras de construção civil; 

 elaborar projetos e assessoram em problemas de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, 
planejam e coordenam o desenvolvimento de áreas urbanas, elaboram projetos de 
paisagismo e supervisionam sua execução;  

 planejar e projetar a construção de obras civis, orientam e controlam processos de produção 
ou serviços de manutenção desenvolvidos nas áreas da mecânica, eletricidade e eletrônica, 
metalurgia e outras e concebem e projetam a forma de produtos industriais;  

 projetar instalações e sistemas elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e supervisionam 
os processos de produção, montagem e manutenção referentes aos mencionados projetos;  

 desempenhar funções de direção técnica de operações de fabricação, montagem e 
funcionamento de instalações e equipamentos mecânicos e de produção química;  

 pesquisar e elaborar processos para levar a cabo as transformações químicas ou físicas de 
diversas substâncias;  

 elaborar e controlar os processos de obtenção dos metais a partir dos minérios respectivos; 
 estudar a propriedade dos metais, desenvolvem novas ligas e assessoram em problemas 

metalúrgicos;  
 efetuar projeções trigonométricas da superfície da terra e do subsolo; estudam e estabelecem 

métodos de utilização eficaz e econômica de pessoal, materiais e equipamentos; projetam, 
controlam e recomendam os processos e instalações para fabricação de materiais de 
construção, e produtos de cerâmica e de vidro;  

 efetuar levantamentos da superfície do terreno e de sua topografia, para lhe determinar os 
contornos e demarcações;  

 estudar e aperfeiçoar processos e instalações para a fabricação e controle de alimentos e 
bebidas; 

 planejar e assessorar a organização e controle do tráfego urbano, rodoviário e ferroviário; 
 realizar vistorias; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Engenheiro Civil 

 elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias, portos, 
aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e outros, estudando características e 
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e 
orientar a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões 
técnicos exigidos; 

 proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e 
examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado 
para a construção;  

 calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetam a mesma, 
consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga 
calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar 
a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção;  

 consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos, 
arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a 
ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a 
ser executada;  

 elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando 
tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra necessários e efetuando um 
cálculo aproximado dos custos, a fim de apresentá-lo aos clientes, diretores de empresa ou 
órgãos governamentais para aprovação;  

 preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do 
desenvolvimento das obras;  

 dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que 
avançam as obras, para assegurar o cumprimento;  

 realizar vistorias; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 


