
LEI Nº 4.582, DE 14 DE ABRIL DE 2016.

ALTERA DISPOSITIVOS
DA LEI Nº 3739/2012, DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2012 - REDAÇÃO
DO ANEXO II (QUADRO DE
PESSOAL - EM COMISSÃO E
EFETIVO), QUANTO A CRIAÇÃO
DE UMA GERÊNCIA COMERCIAL;
CRIAÇÃO DE UMA
COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES
RURAIS; SEPARAÇÃO DA
COORDENAÇÃO DE ÁGUA E
ESGOTO; E REEDISTRIBUIÇÃO
DAS COORDENAÇÕES DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
E CORTE E LEITURA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

 Fica criada dentro da estrutura organizacional do SAMAE a Gerência Comercial
(GCOM), conforme descrição de cargo constante no Anexo I - A, relativo ao Grupo
Ocupacional IV, bem como acrescentando o cargo no Anexo I (Organograma) e Anexo II
(Quadro de Pessoal), da Lei nº 3.739/2012, para preenchimento de cargo de provimento em
comissão, passando a vigorar com a seguinte redação:

 A Coordenação de Atendimento ao Consumidor (CATC) e Coordenação de Leitura,
Corte e Religação (CLCR) passa a integrar à subordinação da Gerência Comercial (GCOM);

 A Gerência Comercial - GCOM - será administrada pelo Gerente Comercial,
diretamente subordinado ao Diretor Geral.

 Compreende como Marketing Institucional o trabalho da identidade do SAMAE, na sua
formação e consolidação da sua imagem. Na busca de uma sólida reputação, preservação e
melhoria de imagem e reconhecimento público para a Autarquia.

 A Gerência Comercial - GCOM é responsável pelo assessoramento e
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acompanhamento das funções de Marketing Institucional e Gerência Comercial da Autarquia,
e também responsável por assessorar o Diretor Geral na formulação e aprimoramento da
qualidade e excelência no atendimento ao público, e ainda lhe compete:

I - prestar informações, fornecer dados e estatísticas ao Diretor Geral, sobre todas as
questões pertinentes ao atendimento ao consumidor, sistemas, faturamento, adimplência,
inadimplência e baixas de faturas;

II - programar, organizar e supervisionar as atividades da Coordenação de Atendimento ao
Consumidor (CATC) e Coordenação de Leitura, Corte e Religação (CLCR);

III - desenvolver e analisar indicadores de faturamento;

IV - desenvolver e analisar indicadores de perdas de receitas;

V - desenvolver e analisar indicadores de satisfação e aprimoramento da qualidade e
excelência no atendimento ao público;

VI - desenvolver e analisar indicadores de perdas de receitas, tais como: materiais de
manutenção de redes de água e esgoto utilizados nas tarifas de serviços e mão de obra
inseridos nas Ordens de Serviços;

VII - criar alternativas e soluções de procedimentos de execução dos trabalhos, com vistas a
aumentar a arrecadação do SAMAE e melhoria na satisfação do atendimento ao consumidor;

VIII - elaborar e/ou supervisionar campanhas e projetos de conscientização, com o objetivo de
aproximar a sociedade junto aos trabalhos desenvolvidos pelo SAMAE;

IX - organizar os protocolos de solicitações de visitas técnicas aos departamentos do SAMAE;

X - elaborar e enviar mensalmente ao setor de contabilidade relatórios sobre faturamento,
adimplência e inadimplência e baixas de faturas, prestando informações e assessoramento do
que for necessário;

XI - controlar os lançamentos de eventuais dívidas ativas das Unidades Consumidoras,
fornecendo relatórios e prestando informações ao Diretor Geral e ao setor de Contabilidade;

XII - controlar o envio de remessa aos bancos, dos arquivos de débitos em conta e receber o
retorno dos mesmos;

XIII - supervisionar o encaminhamento ao Jurídico do SAMAE para elaboração de resposta
e/ou parecer, todos os Processos Administrativos e Judiciais recebidos, tais como: Defensoria
Pública, PROCON e outros, prestando as informações que se fizerem necessárias dentro do
prazo pré-estabelecido;

XIV - supervisionar e controlar o funcionamento e fiscalização dos sistemas de informática
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instalados e/ou contratados para o atendimento da gerência;

XV - observar o que dispõe as Leis Federais, Estaduais e Municipais, bem como Resoluções,
Decretos e atos administrativos;

XVI - controlar o recebimento, responder e preparar ofícios, circulares e memorandos a serem
expedidos correspondentes a sua Gerência;

XVII - garantir EPI´s aos servidores que trabalham na execução dos serviços respectivos;

XVIII - controlar o consumo de energia e combustíveis;

XIX - conservar limpas as instalações de trabalho;

XX - executar outras atividades correlatas;

XXI - cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC de acordo com as instruções
normativas do Controle Interno.

 Fica alterado em todo o corpo da Lei nº 3.739/2012 e seus anexos o texto, onde se lê:
Gerência Técnica Operacional, pelos termos: Gerência Operacional.

 Fica criada dentro da estrutura organizacional do SAMAE junto a Gerência
Operacional a Coordenação de Operações Rurais (COR), conforme descrição de cargo
constante no Anexo I - A, relativo ao Grupo Ocupacional III, bem como acrescentando o cargo
no Anexo I (Organograma) e Anexo II (Quadro de Pessoal), da Lei nº 3.739/2012, para
preenchimento de cargo de provimento em comissão.

 Compreende como área rural os Distritos, Assentamentos Rurais e demais
Comunidades atendidas pelo SAMAE.

 A Coordenadoria de Operações Rurais (COR), é um órgão de execução, que
desenvolve atividades relacionadas com o abastecimento de água potável em áreas rurais, e
ainda lhe compete:

I - coletar amostras para análises e pesquisas das características físicas, químicas e
bacteriológicas das águas bruta, tratada nas zonas rurais;

II - monitorar as análises e pesquisas das características físicas, químicas e bacteriológicas do
esgoto bruto e tratado nas zonas rurais;

III - manter o controle de qualidade da água destinada ao abastecimento público localizado
nas áreas rurais;

IV - executar as obras de assentamento da rede de abastecimento de água nas áreas rurais;

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º
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V - efetuar manutenção nas redes e ramais de água e esgoto nas áreas rurais;

VI - efetuar manutenção ou trocas periódicas nos hidrômetros localizados nas áreas rurais;

VII - executar as atividades de inspeção, manutenção, conservação, limpeza e funcionamento
de máquinas nos setores de operação localizados nas áreas rurais;

VIII - verificar periodicamente os sistemas de segurança elétrica, fogo, bombeamentos e
outros;

IX - executar ou acompanhar obras de assentamento da rede de coleta de esgotamento
sanitário;

X - executar as atividades de manutenção preventiva, corretiva, visando manter o sistema de
captação, bombeamento, recalque, sistemas elétricos e outros equipamentos em condições
adequadas de funcionamento nas zonas rurais;

XI - executar os serviços de instalação, e manutenção de equipamentos diversos, tais como:
bombas d´água, bomba de esgotamento sanitário; quadros e redes elétricas; adequar o lay-
out e instalações eletro-hidráulicas, visando ampliar e melhorar a capacidade e produtividade
dos equipamentos;

XII - programar paradas de sistemas de bombeamentos e sistemas elétricos para manutenção
preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos;

XIII - executar os serviços referentes a pequenas instalações, serviços de manutenção ou
melhoria nas instalações prediais de todos os setores pertinentes a Autarquia SAMAE;

XIV - executar ou elaborar os procedimentos de trabalho para manutenção
corretiva/preventiva, fazendo as alterações e adaptações conforme necessário;

XV - coordenar projetos de instalações de melhorias elétricas para automação e distribuição
de energia nos poços artesianos, minas d´água e demais setores atendidos pelo SAMAE nas
áreas rurais;

XVI - selecionar e assessorar a coordenação de compras quanto à contratação de serviços de
terceiros para manutenção em equipamentos, mediante avaliação técnica, pesquisa de
mercado e análise da relação custo/benefício do trabalho;

XVII - pesquisar e cadastrar novos materiais de manutenção para inclusão nos itens de
estoque e sistema de compras;

XVIII - inspecionar o recebimento dos materiais para manutenção, assegurando sua
conformidade com as especificações;

XIX - controlar o consumo de energia e combustíveis;
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XX - obedecer ordens, prestar informações, fornecer dados, manter informado o seu superior
hierárquico Gerente Operacional sobre as ocorrências da sua coordenação;

XXI - conservar limpas as instalações de trabalho;

XXII - observar e atender às legislações pertinentes;

XXIII - executar demais atividades correlatas ao cargo nas áreas rurais.

 Fica alterada dentro da estrutura organizacional do SAMAE junto a Gerência
Operacional a Coordenação de Água e Esgoto, transformando-a em duas coordenações,
sendo: Coordenação Operacional (COP) e a Coordenação de Esgoto (COE), conforme
descrição de cargo constante no Anexo I - A, relativo ao Grupo Ocupacional III, bem como
acrescentando o cargo no Anexo I (Organograma) e Anexo II (Quadro de Pessoal), da Lei
nº 3.739/2012, para preenchimento de cargo de provimento em comissão.

 A Coordenadoria Operacional (COP), é um órgão de execução, que desenvolve
atividades relacionadas com o abastecimento de água potável na área urbana, e ainda lhe
compete:

I - executar as obras de assentamento da rede de abastecimento de água;

II - coordenar a manutenção nas redes e ramais de água e esgoto;

III - coordenar a manutenção ou trocas periódicas nos hidrômetros;

IV - coordenar as atividades de inspeção, manutenção, conservação, limpeza e
funcionamento de máquinas nos setores de operação de águas;

V - verificar periodicamente os sistemas de segurança elétrica, fogo, bombeamentos e outros;

VI - acompanhar obras de assentamento da rede de coleta de esgotamento sanitário;

VII - executar as atividades de manutenção preventiva, corretiva, visando manter o sistema de
captação, bombeamento, recalque, sistemas elétricos e outros equipamentos em condições
adequadas de funcionamento;

VIII - coordenar e/ou executar os serviços de instalação, e manutenção de equipamentos
diversos, tais como: bombas d´água; quadros e redes elétricas; adequar o lay-out e
instalações eletro-hidráulicas, visando ampliar e melhorar a capacidade e produtividade dos
equipamentos;

IX - programar paradas de sistemas de bombeamentos e sistemas elétricos para manutenção
preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos;

Art. 10

Art. 11
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X - coordenar os serviços referentes a pequenas instalações, serviços de manutenção ou
melhoria nas instalações prediais de todos os setores pertinentes a Autarquia SAMAE;

XI - elaborar os procedimentos de trabalho para manutenção corretiva/preventiva, fazendo as
alterações e adaptações conforme necessário;

XII - coordenar projetos de instalações de melhorias elétricas para automação e distribuição
de energia nos poços artesianos e demais setores atendidos pelo SAMAE na área urbana;

XIII - selecionar e assessorar a coordenação de compras quanto à contratação de serviços de
terceiros para manutenção em equipamentos, mediante avaliação técnica, pesquisa de
mercado e análise da relação custo/benefício do trabalho;

XIV - pesquisar e cadastrar novos materiais de manutenção para inclusão nos itens de
estoque e sistema de compras;

XV - inspecionar o recebimento dos materiais para manutenção, assegurando sua
conformidade com as especificações;

XVI - garantir EPI´s aos servidores que trabalham na execução dos serviços respectivos;

XVII - controlar o consumo de energia e combustíveis;

XVIII - obedecer ordens, prestar informações, fornecer dados, manter informado o seu
superior hierárquico Gerente Operacional sobre as ocorrências da sua coordenação;

XIX - conservar limpas as instalações de trabalho;

XX - observar e atender às legislações pertinentes;

XXI - executar demais atividades correlatas ao cargo.

 A Coordenadoria de Esgoto (COE), é um órgão de execução, que desenvolve
atividades relacionadas com o funcionamento das Estações Elevatórias de Esgoto e Estação
de Tratamento de Esgoto, e ainda lhe compete:

I - coordenar e/ou executar as atividades de manutenção preventiva, corretiva, visando manter
as estações elevatórias de esgoto e de tratamento de esgoto, bombeamento, recalque,
sistemas elétricos e outros equipamentos em condições adequadas de funcionamento;

II - coordenar e/ou executar os serviços de instalação, e manutenção de equipamentos
diversos, tais como: bomba de esgotamento sanitário; quadros e redes elétricas; adequar o
lay-out e instalações eletro-hidráulicas, visando ampliar e melhorar a capacidade e
produtividade dos equipamentos;

III - coordenar a operação do sistema de coleta e recepção de esgoto, supervisionando o

Art. 12
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funcionamento das bombas, motores e quadros de comando elétricos, coordenando a
inspeção de recebimento de resíduos domiciliares;

IV - coordenar os projetos de instalações de melhorias elétricas para automação e distribuição
de energia, instalações de melhorias nas estações elevatórias de esgoto, e de tratamento de
esgoto e demais setores pertinentes ao setor;

V - selecionar e assessorar a coordenação de compras quanto à contratação de serviços de
terceiros para manutenção em equipamentos, mediante avaliação técnica, pesquisa de
mercado e análise da relação custo/benefício do trabalho;

VI - pesquisar e cadastrar novos materiais de manutenção para inclusão nos itens de estoque
e sistema de compras;

VII - inspecionar o recebimento dos materiais para manutenção, assegurando sua
conformidade com as especificações;

VIII - garantir EPI´s aos servidores que trabalham na execução dos serviços respectivos;

IX - controlar o consumo de energia e combustíveis;

X - fornecer dados para relatório;

XI - conservar limpas as instalações de trabalho, coordenando a limpeza e manutenção das
bombas, das tubulações, filtros e demais equipamentos da estação elevatória de esgoto e de
tratamento de esgoto, dos acessórios e ferramentas;

XII - obedecer ordens, prestar informações, fornecer dados, manter informado o seu superior
hierárquico Gerente Operacional sobre as ocorrências da sua coordenação;

XIII - observar e atender às legislações pertinentes;

XIV - executar demais atividades correlatas ao cargo.

 O cargo de Operador de Elevatória de Esgoto passará a responder a subordinação
imediata da Coordenação de Esgoto, e consequentemente pertencendo a Gerência
Operacional.

 Todos os cargos finalísticos dos Grupos Ocupacionais I, II e III, passarão a ter como
Subordinação direta o Coordenador de cada respectiva Gerência, que também é superior
hierárquico dos cargos que se encontra alocado o servidor para o exercício das suas
atribuições, caracterizados a subordinação nos Anexos como: chefia imediata, chefia setorial
ou chefia de departamento.

 Alteram-se em Anexo: a descrições de cargos constante no Anexo I - A, relativo aos
Grupos Ocupacionais, bem como acrescentam-se os cargos no Anexo I (Organograma) e

Art. 13

Art. 14

Art. 15

7/8
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 4582/2016 (http://leismunicipa.is/prklu) - 12/07/2021 14:19:12

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/prklu


Anexo II (Quadro de Pessoal), da Lei nº 3.739/2012.

 Aplicar-se-á a todos os cargos criados na presente Lei o regulamento da organização
estabelecida pela Lei nº 3.739/2012.

 Nos casos de vacância de cargo, o SAMAE fica autorizado a realizar Processo
Seletivo, nos termos da Lei Complementar 103/2006, de 09 de março de 2006, para suprir a
deficiência, dado a essencialidade dos serviços prestados pelo SAMAE.

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos quatorze dias do mês
de abril do ano de dois mil e dezesseis, 39º aniversário de Emancipação Político
Administrativa.

Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de
costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

Art. 16

Art. 17

Art. 18
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