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LEI Nº 3.739, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 
 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, SEU QUADRO DE 
PESSOAL - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
VENCIMENTOS, DESCRIÇÕES DOS CARGOS E 
ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA 
MUNICIPAL - SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE  TANGARÁ DA SERRA, REVOGANDO A 
LEI Nº 2.101/2003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
A Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato 
Grosso, tendo em vista o que dispõe o Artigo 63 da Lei Orgânica 
Municipal, aprovou de autoria do Executivo Municipal e,   
 
O Senhor Saturnino Masson, Prefeito Municipal de Tangará da 
Serra, Estado de Mato Grosso, sanciona a seguinte Lei: 

 
 
 

TITULO I 
 
DO REGULAMENTO DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO “SAMAE”. 
 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Organização 
Administrativa, seu Quadro de Pessoal, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, 
Adicional de função de confiança, Adicional de responsabilidade, Gratificações, 
descrições dos cargos, atribuições e competência dos Servidores Públicos do 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - “SAMAE”, conforme Anexos I, II, III 
e IV que fazem parte integrante desta Lei.  

                          
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
Art. 2º Este Regulamento rege a Organização Administrativa, o 

Quadro de Pessoal, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, bem como as 
atribuições e competências dos Servidores da Autarquia Municipal – SAMAE. 

 
Art. 3º Os cargos efetivos que compunham, o Quadro de Pessoal 

do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, bem como 
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cargos em comissão, passam a integrar a Estrutura Organizacional do SAMAE, e a 
obedecer a organização estabelecida pelo presente Regulamento. 

 
Art. 4º A Autarquia Municipal – SAMAE, na sua Organização 

Administrativa deverá manter estreita consonância com o que estabelece a Lei que 
a instituiu, e o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da 
Serra- MT.  

 
 Art. 5º Para efeito deste Regulamento consideram-se: 
 
I – estrutura Administrativa Organizacional, a descrita no artigo 6º 

e no Organograma constante do Anexo I, deste Regulamento; 
 
II – Quadro de Pessoal, o descrito no artigo 31, e organizado no 

Anexo II, do presente Regulamento; 
 
III – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, o descrito no 

artigo 35, do presente regulamento; 
 
IV – Descrição de cargos e atribuições, conforme o anexo III. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS 
 
 
Art. 6º A Autarquia Municipal – SAMAE, se organiza por unidades 

de direção, administração e execução, identificadas por siglas oficiais, dispostas de 
acordo com o parágrafo primeiro, e descrita no Organograma constante do Anexo I. 

 
§ 1º As unidades se organizam nos seguintes níveis hierárquicos 

decrescentes: 
 
I – GABINETE DO DIRETOR GERAL (GD) 
 
a) Assessoria Jurídica (ASJ)  
b) Assessoria de APLIC (ASAP)  
c) Assessoria de RH e Pessoal (ARHP)  
 
II – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GADF) 
 
a) Coordenadoria de Compras (CCOM)  
b) Setor de Licitações (SLIC)  
c) Setor de Almoxarifado (SALM)  
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d) Setor de Tesouraria (STES)  
e) Setor de Patrimônio, Transporte e Arquivo Permanente 

(SPTAP)  
f) Coordenadoria de Atendimento ao Consumidor (CATC) 
g) Coordenadoria de Leitura, Corte e Religação (CLCR) 
 
III – GERÊNCIA TÉCNICA (GTEC) 
 
a) Coordenadoria de Controle de Qualidade da água e esgoto 

(CQAE)  
 
IV- GERÊNCIA OPERACIONAL (GOP) 
 
a) Coordenadoria de Água e Esgoto (CAE)  
b) Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRS)  
 
 
 § 2º As Unidades Administrativas da Autarquia Municipal 

SAMAE, bem como os cargos que as compõem, poderão, através de lei, serem 
revistos, alterados, acrescentados e/ou suprimidos periodicamente, assim como os 
métodos e rotinas de trabalho, de modo a atender o interesse público e obter melhor 
rendimento dos diversos setores, objetivando a decisão ágil dos assuntos que lhe 
são peculiares, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. 

 
  Art. 7º As Unidades Administrativas componentes da Estrutura 

Organizacional do SAMAE serão dirigidas: 
 
I – o Gabinete do Diretor Geral pelo Diretor Geral; 
 
II – a Assessoria Jurídica pelo Assessor Jurídico com formação 

em Direito e registro na OAB; 
 

III - a Assessoria de APLIC, por um servidor efetivo pertencente 
ao Quadro de Pessoal do SAMAE; 

 
IV – a Assessoria de Recursos Humanos e Pessoal por Assessor 

de Recursos Humanos e Pessoal; 
  
V - as Gerências pelos Gerentes das respectivas Coordenações;  
 
VI - as Coordenadorias por Coordenadores; 
 
§1º As Assessorias, as Gerências, e as Coordenações são de 

livre nomeação e exoneração pelo Diretor da Autarquia Municipal – SAMAE.  
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§2º A Assessoria do Aplic, a Coordenadoria do Setor de 

Licitações, a Coordenadoria do Setor de Almoxarifado, a Coordenadoria do Setor de 
Tesouraria e a Coordenadoria do Setor de Patrimônio Transporte e Arquivo 
Permanente deverão ser ocupadas exclusivamente por servidores efetivos, 
pertencentes ao quadro de pessoal do SAMAE. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DO DIRETOR, DAS ASSESSORIAS E DAS COORDENADORIAS 
 
 
Art. 8º O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – 

SAMAE, será administrado por um Diretor Geral, nomeado pelo Prefeito Municipal. 
 
Parágrafo único. O Diretor Geral do SAMAE será nomeado em 

comissão para o cargo de confiança, de livre exoneração. 
 
Art. 9º Compete ao Diretor Geral (DG) do SAMAE: 
 
I - dirigir, orientar, controlar, e fiscalizar o SAMAE; 
 
II - representar o SAMAE, em juízo ou fora dele, pessoalmente ou 

por procuradores constituídos ou contratados; 
 
III - admitir, contratar, promover, movimentar, punir, demitir e 

dispensar o pessoal do SAMAE; 
 
IV - autorizar a realização de concorrências públicas, coletas de 

preços, ajustes e acordos para fornecimentos de materiais e equipamentos ou 
prestação de serviços ao SAMAE; 

 
V - assinar os contratos, acordos, ajustes e autorizações 

relativas à execução de obras e outros serviços, e o fornecimento de materiais e 
equipamentos necessários ao SAMAE, e autorizar os pagamentos destes; 

 
VI - promover a colaboração com a União, o Estado, o Município, 

entidades públicas e privadas, para a realização de obras e serviços, aprovando e 
assinando os respectivos contratos ou convênios; 

 
VII - a realização de concorrências públicas para a alienação de 

materiais e equipamentos desnecessários ou inservíveis; 
 
VIII – determinar e dirigir a execução dos programas de obras; 
 
IX – autorizar despesas e pagamentos decorrentes das 
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atividades da Autarquia; 

 
X – promover as desapropriações necessárias aos serviços e 

obras;  
 
XI – prestar as informações solicitadas pelo Prefeito Municipal ou 

Câmara Municipal; 
 
XII - praticar todos os demais atos, não ressalvados 

expressamente para outros órgãos.  
 
Parágrafo único. O Diretor Geral do SAMAE será diretamente 

responsável perante o Chefe do Poder Executivo Municipal por suas ações e 
atividades no SAMAE. 

 
Art. 10. O Diretor Geral do SAMAE se equivale em grau de 

responsabilidade aos Secretários do Município, tendo, portanto, os mesmos direitos 
e deveres.  

 
 

ASSESSORIA JURÍDICA (ASJ) 
 
 
Art. 11. Tem as seguintes atribuições: 
 
I – assessorar o SAMAE nos processos administrativos e jurídicos 

e demais serviços onde forem necessários serviços profissionais jurídicos; 
 
II – executar cobrança judicial da dívida ativa, expedir e assinar 

intimações, notificações, editais, avisos e outros documentos a ela relativos; 
 
III – exercer as funções de consultoria da Direção Geral e de 

todas as outras Unidades da Administração da Autarquia; 
 
IV – elaborar contratos, convênios, consórcios, distratos e demais 

atos administrativos afins que versem sobre matéria de interesse da Autarquia; 
 
V – elaborar ou apreciar minutas de atos administrativos sob o 

aspecto jurídico;    
VI – emitir pareceres sobre processos licitatórios e demais 

questões jurídicas de interesse da Autarquia; 
 
VII – elaborar relatórios e demonstrativos das atividades 

desenvolvidas e apresentar à Direção Geral com pareceres e recomendações; 
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VIII – atender ao público que tenha interesse vinculado às ações 

em andamento; 
 
IX – estudar matérias jurídicas e de outras naturezas, pesquisar 

códigos, leis, jurisprudências e outros documentos de modo a adequar os fatos à 
Legislação aplicável, informar e orientar a Direção Geral a respeito; 

 
X – promover e realizar continuamente palestras, reuniões de 

cunho informativo e orientativo, com os servidores da Autarquia Municipal – 
SAMAE, em assuntos de interesse e competência profissional.    

 
XI – cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC de acordo 

com as normativas do Controle Interno; 
 
XII – elaborar minutas de contratos ou de Atas de Registro de 

Preços para a aquisição de materiais e contratação de serviços. 
 
 

ASSESSORIA DE APLIC (ASAP) 
 
 
Art. 12. A Assessoria de APLIC (ASAP), é órgão de execução e 

tem competência de: 
 
I - supervisionar os dados completos de todos os setores desta 

Autarquia, individualmente e mensalmente, como Almoxarifado, Frotas, Compras, 
Pessoal, Contabilidade, Sad, Patrimônio, conforme o layout das tabelas do APLIC; 

 
II - gerar todos os relatórios, sem nenhuma inconsistência, pois 

os dados de todos os setores dos poderes do jurisdicionado devem estar 
interagidos por meio eletrônico; 

 
 III - localizar erros e desperdícios, promovendo a devida 

correção ao registrar as operações. Estas informações devem comprovar a 
veracidade dos relatórios contábeis, financeiros e operacionais; 

 
IV - contribuir para melhorar a interação entre município e 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE através do envio de 
informações via internet relacionadas à Auditoria Pública Informatizada de Contas – 
APLIC que serão analisadas pelo corpo técnico em tempo hábil. O Sistema APLIC 
foi desenvolvido pelo TCE para fortalecer o seu papel constitucional, ampliando o 
trabalho de controle externo e contribuindo para que haja um fortalecimento no 
controle interno dos jurisdicionados. 

 
 

ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL (ARHP) 
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Art. 13. A Assessoria de Recursos Humanos e Pessoal (ARHP) é 

órgão de execução responsável pelo Pessoal, diretamente subordinado ao Diretor 
Geral e ainda lhe compete:  

 
I - Compete planejar, organizar, promover, e supervisionar todas 

as atividades relacionadas ao Desenvolvimento do Potencial e relações Humanas. 
 
II - coordenar o sistema de avaliação do desempenho funcional; 
 
III - comunicar qualquer irregularidade relacionada com o pessoal 

a seu superior; 
IV - elaborar programas de treinamento e motivação para o 

pessoal; 
 
V - promover e realizar continuamente palestras, reuniões de 

cunho informativo e orientativo com os servidores da Autarquia Municipal- SAMAE, 
em assuntos de interesse e competência profissional; 

 
VI - Supervisionar as atividades que envolvem recrutamento e 

seleção, administração salarial, treinamento, folha de pagamento, benefícios, 
registros etc;  

 
VII - desenvolver e/ou participar de pesquisa salarial; 
 
VIII – Acompanhar a elaboração e aplicar o plano de cargos e 

salários; 
 IX - elaborar e acompanhar os programas de treinamento e 

controlar serviços prestados por terceiros (assistência médica, restaurante, etc.); 
 
X - quando necessário, participar e/ou acompanhar negociações 

de acordo coletivos de trabalho; 
 
 XI - atuar com avaliações de desempenhos e sistema de  

comunicação  interna; 
 
 XII - analisar e monitorar o clima organizacional da Autarquia; 
 
XIII - identificar os quantitativos necessários para o suprimento de 

pessoal nos órgãos da Administração indireta, e tomar as providências cabíveis 
para a contratação de estagiários, contratação temporária, de acordo com a 
legislação e demais normas pertinentes; 

 
XIV - supervisionar os Programas obrigatórios pelo Ministério do 
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Trabalho conforme NRS: PCMSO, PPRA, LTCAT, PPP; 

 
XV - supervisionar, organizar a uniformização dos servidores bem 

como a entrega dos EPI´S; 
 
XVI - atuar com planejamento e acompanhamento das rotinas de 

trabalho, elaboração de planos estratégicos e de ação, a fim de aplicar melhorias 
contínuas aos subsistemas da área; 

 
XVII - realizar atendimento individual e coletivo aos servidores a 

fim de contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional.; 
 
XVIII - orientar os servidores referente à conduta profissional; 
 
XIX - promover programas que visam à melhoria da qualidade de 

vida do servidor; 
XX- manter rigoroso controle da situação funcional de cada 

servidor através de dados atualizados;  
 
XXI- planejar, organizar, promover, e supervisionar juntamente 

com os Gerentes todas as atividades relacionadas à administração de Pessoal e 
relações Humanas no trabalho; 

 
 XXII- tomar as providências gerenciais e administrativas 

relativas aos direitos de férias, licença Prêmio e Afastamento dos servidores; 
 
 XXIII- elaborar teste seletivo quando necessário; 
 
 XXIV- trabalhar de acordo com a legislação Municipal (Lei de 

Criação, PCCV, Estatuto dos Servidores Públicos, RPPS e demais legislações 
pertinentes); 

 
 XXV- elaborar corretamente as folhas: mensal, férias, 13º salário 

e de rescisão estando atento a todos os benefícios e descontos pertinentes aos 
servidores; 

 
XXVI- providenciar a formalização dos atos necessários à 

admissão, dispensa, promoção e punição dos servidores; 
 
 XXVII- cumprir com as obrigações legais, mensais e anuais de 

entrega dos arquivos tais como: SEFIP /GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações Sociais, RAIS- Relação Anual de Informações Sócias e DIRF – 
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, demais programas relacionados 
ao setor; 
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XXVIII - controlar e elaborar todos os documentos necessários 

para o setor, bem como: Memorandos, Ofícios, Portarias entre outros; 
 
XXIX - enviar mensalmente relatórios da folha de pagamento 

para o TCE e alimentar o sistema com as informações necessárias; 
 
XXX - prestar informações sobre direitos e deveres do servidor; 
 
XXXI - realizar escala de trabalhos quando necessários;  
 
XXXII – cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC de 

acordo com as normativas do Controle Interno; 
 
XXXIII - implementar e zelar pelo programa de gestão da 

qualidade do SAMAE; 
 
XXXIV - realizar outras atividades correlatas a Recursos 

Humanos e Pessoal. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DA GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – (GADF) 
 
 
Art. 14. A Gerência Administrativa e Financeira – GADF – será 

administrada pelo Gerente Administrativo e Financeiro, diretamente subordinado ao 
Diretor Geral. 

 
Parágrafo único. A GADF - é responsável pelo assessoramento 

e acompanhamento das funções Administrativas da Autarquia e também é 
responsável por assessorar o Diretor na formulação da política econômica e 
financeira da Autarquia Municipal - SAMAE, e ainda lhe compete:  

 
I – prestar informações ao Diretor Geral, sobre Decretos, 

Regimentos, Portarias e outros atos normativos baixados pelo Prefeito Municipal; 
 
II – programar, organizar, supervisionar e controlar as atividades 

relativas à administração econômica, fiscal, contábil e financeira; 
 
III – acompanhar a elaboração e execução do orçamento; 
 
IV – observar o que dispõe as Leis Federais, Estaduais e 

Municipais, bem como Resoluções e atos administrativos;  
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V – gerenciar o recebimento, expedição e registro da 

correspondência; 
 
VI – preparar ofícios, circulares e memorandos a serem 

expedidos; 
 
VII – acompanhar e supervisionar as atividades relativas a 

pessoal, material, patrimônio, arquivo, protocolo, conservação, segurança e 
vigilância do bens móveis e imóveis do SAMAE, bem como o funcionamento dos 
sistemas de informática; 

 
VIII – examinar as fases de execução da despesa, inclusive 

verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade;  

 
IX – prestar informações à diretoria sobre a execução 

orçamentária do seu setor; 
 
X - representar o Diretor Geral quando este estiver ausente; 
 
XI - dirigir a execução da política financeira, coordenar e 

promover a execução das respectivas atividades;  
 
XII - elaborar a proposta orçamentária, segundo as diretrizes 

fixadas pelo Núcleo de Planejamento e Coordenação; 
 
XIII - acompanhar a execução do orçamento; 
 
XIV - promover a aplicação financeira dos saldos bancários; 
 
XV - promover a apuração de fraudes; 
 
XVI - tomar conhecimento, diariamente, do movimento contábil e 

financeiro; 
 
XVII- promover a prestação de contas; 
 
XVIII– elaborar criteriosamente o boletim diário de caixa e de 

movimentação bancária, de modo a Ter informações fiéis sobre os saldos;     
 
XIX – controlar e acompanhar a evolução da arrecadação de 

receitas e despesas;   
 
XX – elaborar controle de custos;  
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XXI – fornecer dados para o Diretor Geral, estabelecer taxas ou 

tarifas;  
 
XXII - executar outras atividades correlatas. 
 
XXIII – cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC de 

acordo com as instruções normativas do Controle Interno. 
 
Art. 15. As Coordenadorias que compõem a Gerência 

Administrativa e Financeira (GADF), poderão ser implementadas à medida que se 
fizerem necessárias.  

 
 
DA COORDENADORIA DE COMPRAS (CCOM) 
 
 
Art. 16. A Coordenadoria de Compras (CCOM) é órgão de 

execução e tem competência de:  
 
I- planejar, coordenar, instruir e supervisionar a execução de 

todos os procedimentos legais e administrativos relativos às contratações de bens e 
serviços na Administração Municipal, correlatos à gestão de compras;  

 
II- executar as atividades utilizando-se das leis concernente às 

licitações, compras diretas, contratos, convênios ou contratos de repasses, 
contabilidade pública, responsabilidade fiscal e demais normas regulamentadoras 
atinentes ao cargo;  

 
III- realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de 

procedimentos e modelos administrativos para o uso nos serviços relativos às 
contratações de bens e serviços na Administração Municipal, assim como sugerir 
normas regulamentadoras, para o aperfeiçoamento da gestão de compras;  

 
 IV- verificar e acompanhar a execução orçamentária – Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, assim como 
as disponibilidades financeiras a serem aplicadas nas contratações de bens e 
serviços;  

 
V- executar as atividades relativas à gestão do cadastro de 

fornecedores da Administração Municipal, inclusive análise contábil;  
 
VI- supervisionar e orientar a elaboração e processamento de 

empenhos até seu encaminhamento à contabilidade;  
 
VII- executar outras tarefas correlatas às contratações de bens e 
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serviços para a Administração Municipal; 

 
VIII – cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC; 
  
IX – demais atividades pertinentes e afins. 
 
 

DO SETOR DE LICITAÇÕES (SLIC) 
 
 
Art. 17. A Coordenadoria Setor de Licitações (SLIC) é órgão de 

execução e tem competência de:  
 
I - analisar, interpretar e aplicar a legislação vigente para 

processos licitatórios; 
 
II - fiscalizar o comprimento do cronograma de licitações definidos 

nas reuniões do grupo de trabalho de compras;  
 
III – manter atualizado quanto à legislação e sua interpretação os 

servidores envolvidos na área de licitações; 
 
IV - assessorar o departamento de compras e as divisões nos 

assuntos concernentes à licitações, dispensas e inexigibilidade; 
 
V – orientar os trabalhos da comissão permanente de Licitação – 

CPL, Pregoeiro e Equipe de Apoio no que diz respeito ao cronograma das 
licitações, fluxo de documentos pertinentes, com informações e levantamentos de 
dados evolutivos dos processos licitatórios; 

 
VI – subsidiar o presidente da CPL, os pregoeiros, a Direção 

Geral e demais setores competentes, com informações e levantamentos de dados 
evolutivos dos processos licitatórios; 

 
VII – promover periodicamente a capacitação dos agentes direta 

e indiretamente envolvidos nos processos licitatórios da Empresa; 
 
VIII – auxiliar o recebimento e julgamento de recursos 

administrativos de licitações; 
IX – acompanhar e orientar o desenvolvimento da fase interna da 

licitação; 
X – elaborar em conjunto com o pregoeiro e CPL as minutas de 

editais; 
 
XI – submeter às minutas de edital à análise jurídica; 
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XII – proceder às publicações previstas na legislação; 
 
XIII – divulgar os avisos de licitação aos interessados; 
 
XIV – incluir nos sistemas os dados necessários para a 

realização da licitação; 
XV – processar as licitações de acordo com as determinações 

legais; 
 
XVI – encaminhar, orientar e acompanhar a análise das 

propostas pela área técnica (usuário); 
 
XVII – submeter os processos Licitatórios à Auditoria Interna para 

a auditoria prévia à homologação; 
 
XVIII – executar tarefas inerentes à área e outras que venham a 

ser atribuídas pelo APLIC ou por autoridade competente; 
 
XIX – organização, arquivamento e manutenção de documentos; 
 
XX – receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao 

edital; 
 
XXI – demais atividades pertinentes e afins; 
  
 

DO SETOR DE ALMOXARIFADO – (SALM) 
 
 
Art. 18. A Coordenadoria do Setor de Almoxarifado (SALM), é 

órgão de execução, responsável pela recepção, armazenagem e baixa competindo-
lhe ainda: 

 
I- recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores; 

conferindo as notas fiscais com os pedidos, verificando quantidades, qualidade e 
especificações;  

 
II- coordenar a equipe de almoxarifado bem como orientar na 

execução dos serviços que cabem ao departamento;  
 
 III- solicitar e adequar melhorias necessárias para o bom 

funcionamento do almoxarifado;  
 
IV- seguir a instrução normativa de controle de estoque – SCE Nº 
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01/2008 de acordo com a UCCI - Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura 
Municipal de Tangará da Serra;       

                           
 V- coordenar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a 

sua integridade física e condições de uso, de acordo com as características de cada 
material, bem como para facilitar a sua localização e manuseio;  

 
VI- manter controles dos estoques, através de registros 

apropriados, anotando todas as entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e 
elaboração dos inventários; 

 
VII- solicitar reposição dos materiais, conforme necessário, de 

acordo com as normas de manutenção de níveis mínimos de estoque ao seu 
superior e pedidos feitos por escrito dos demais departamentos do SAMAE;  

 
VIII- elaborar inventário mensal, visando a comparação com os 

dados dos registros; 
 
IX- separar materiais para devolução, encaminhando a 

documentação para os procedimentos necessários; 
 
X- atender as solicitações dos usuários fornecendo em tempo 

hábil os materiais e peças solicitadas; 
 
XI- supervisionar a elaboração do inventário mensal, visando o 

ajuste de divergências com os registros contábeis; 
 
XII – efetuar balanço anual; 
 
XIII – demais atividades pertinentes e afins. 
 
 

DO SETOR DE TESOURARIA (STES) 
 
 
Art. 19. A Coordenadoria do Setor de Tesouraria (STES), é órgão 

de execução e tem competência de: 
 
I- planejar o sistema de registros de operações, atendendo as 

necessidades administrativas e as exigências legais para possibilitar o controle 
contábil e orçamentário;  

 
 II- Organizar os trabalhos de contabilização, processamento dos 

documentos assegurando a observância do Plano de Contas adotado; 
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 III- examinar, elaborar e acompanhar a execução do Orçamento 

anual e plurianual;  
 
IV- Controlar criteriosamente o boletim diário de caixa e de 

movimentação bancária, de modo a ter informações fiéis sobre os saldos;  
 
V- promover a manutenção dos registros e títulos sob sua guarda;  
 
VI- Planejar e efetuar pagamento aos fornecedores e servidores;  
 
VII- controlar e acompanhar a evolução, a arrecadação de 

receitas e despesas;  
 
VIII- controlar rigorosamente o prazo de recolhimento das 

contribuições fiscais;  
 
IX- programar a emissão de cheques, ordens bancárias e 

transferências; Movimentar recursos financeiros na forma autorizada, obedecendo 
aos princípios gerais dos registros contábeis públicos;  

 
X- fornecer dados para o Diretor Geral;  
 
XI- examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e 

a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos 
compromissos assumidos; 

 
XII- examinar, conferir e instruir os processos de pagamento e as 

requisições de adiantamento, impugnando-os quando não revestidos de 
formalidades legais; 

 
XIII – emitir cheques, ordens bancárias e transferências;    
 
XIV – efetuar pagamento de diária; 
 
XV- realizar outras atividades correlatas a Tesouraria; 
 
XVI – cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC de acordo 

com as normativas do Controle Interno; 
 
XVII - E outras funções correlatas. 
     
                              

DO SETOR DE PATRIMÔNIO, TRANSPORTES E ARQUIVO PERMANENTE 
(SPTAP) 
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Art. 20. A Coordenadoria do Setor de Patrimônio, Transporte e 

Arquivo Permanente  (SPTAP) é órgão de execução e tem competência de:  
 
I – providenciar o inventário de materiais permanentes e 

almoxarifado, mantendo registro analítico dos bens móveis e imóveis; 
 
II – providenciar o tombamento dos bens permanentes e emitir 

termos de responsabilidade para cada área, cujos bens estão sob sua guarda; 
 
III – tomar medidas necessárias para dar baixa dos bens 

inservíveis do patrimônio público, providenciar reavaliação dos bens móveis e 
imóveis nos termos da Lei;  

 
IV – manter registro cadastral dos fornecedores devidamente 

atualizado; 
V – programar e controlar o uso de veículos; 
 
VI  - controlar a execução dos boletins diários de tráfego dos 

veículos; 
 
VII - organizar e manter o cadastro de veículos; 
 
VIII- elaborar e fazer cumprir a escala de trabalho dos motoristas; 
 
IX- elaborar relatórios sobre o consumo de combustíveis e 

lubrificantes, despesas de manutenção e condições de uso de veículos e outros 
equipamentos; 

 
X- providenciar o licenciamento, emplacamento e seguro dos 

veículos; 
XI- enviar mensalmente relatórios do Patrimônio para o TCE e 

alimentar o sistema com as demais informações necessárias; 
 
XII- executar outras atividades correlatas; 
 
XIII – cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC de acordo 

com as normativas do Controle Interno; 
 
XIV - receber, conferir, classificar e indexar toda documentação 

das divisões que compõem a Autarquia SAMAE; 
 
XV - zelar pela preservação e segurança dos documentos 

destinados à guarda intermediária e permanente; 
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XVI - estabelecer política de controle ambiental, principalmente, 

temperatura e umidade relativa do ar, evitando oscilações acentuadas; 
 
XVII - praticar a higienização dos documentos e do local em que 

eles se encontram, com metodologias e técnicas adequadas; 
 
XVIII - prestar atendimento a pesquisa; 
 
XIX - controlar os empréstimos e as devoluções de documentos; 
 
XX - instruir o usuário com relação ao manuseio dos documentos 

e às regras de higiene local; 
 
XXI - preparar a documentação para análise do prazo de 

vigência, precaução e prescricional; 
 
XXII - orientar o arquivamento de documentos das Divisões que 

compõem o SAMAE;  
 
XXIII - descartar documentos sem valor arquivístico, observando 

a Tabela de Temporalidade Documental; 
 
XXIV - orientar a execução das decisões registradas na Tabela 

de Temporalidade Documental (eliminação, transferência, recolhimento) nos 
arquivos de todas as divisões do SAMAE; 

 
XXV - supervisionar as eliminações de documentos ou o 

recolhimento ao Arquivo Geral, de acordo com o estabelecido na Tabela de 
Temporalidade Documental; 

 
XXVI - propor critérios de organização, racionalização e controle 

da gestão de documentos de arquivos; 
 
XXVII - coordenar o trabalho de seleção e preparação de material 

dos conjuntos documentais a serem eliminados, deixando-os disponíveis para 
eventuais verificações; 

 
XXVIII - presenciar a eliminação dos documentos, lavrando a 

respectiva ata; 
 XXIX - propor mudanças de procedimentos, aquisição de 

equipamentos entre outras medidas, visando à modernização do Arquivo e exercer 
outras atividades correlatas que lhe forem conferidas por superior. 

 
 

DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (CATC) 
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Art. 21. A Coordenadoria de Atendimento ao Consumidor (CATC) 

é órgão de execução e tem competência de:  
 
I – atender ao consumidor, quanto as suas reclamações sobre 

qualquer serviço prestado pela Autarquia; 
 
II – sanar eventuais dúvidas dos usuários quanto o faturamento; 
 
III – analisar os pareceres dos fiscais de consumo nos Laudos de 

Vistoria e, quando necessário efetuar o refaturamento e emitir nova fatura ao 
consumidor;  

 
IV – encaminhar as faturas dos Órgãos Públicos Estaduais, que 

estão vinculadas no Termo de Dação, para o setor de baixa, após a baixa, emitir 
relatório e enviar à SEFAZ;   

 
V – emitir relatório de arrecadação/baixa para conferência mensal 

de valores arrecadados através dos bancos; 
 
VI - responder correspondências recebidas;  
 
VII – representar o SAMAE quando convocado, em audiências, e 

Órgão de Proteção ao Consumidor;  
 
VIII – encaminhar ao Jurídico do SAMAE para parecer todos os 

Processos recebidos como da Defensoria Pública, PROCON e outros; 
 
IX – quando necessário, emitir solicitação de compra de materiais 

e serviços ao setor de compras; 
 
X- manter arquivo das Leis, Normas e Regulamentos da 

Autarquia Municipal, bem como estudar e propor alterações nos normativos da 
Autarquia; 

 
XI- promover atendimento de todas as sugestões e reclamações 

feitas pelo público com relação às contas, consumo e demais serviços prestados 
pela Autarquia. 

 
 

DA COORDENADORIA DE LEITURA, CORTE E RELIGAÇÃO (CLCR) 
 
 
Art. 22. A Coordenadoria de Leitura, Corte e Religação (CLCR) é 
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órgão de execução e tem competência de:  

      
I – emitir relatório de débito, visando identificar às unidades 

consumidoras sujeitas a interrupção do fornecimento de água; 
 
II – organizar a interrupção do fornecimento de água por ciclo, 

emitindo o relatório de setor e rota; 
 
III – manter atualizado o cadastro dos clientes nas situações 

imediatas de Corte e Religação (ativo- inativo); 
 
IV – emitir relatório de repasse dos consumidores com situação 

cortado/suprimido, para que os fiscais verifiquem in loco a real situação do 
consumidor; 

 
V – qualquer irregularidade no cadastro e no histórico de 

consumo do consumidor, emitir relatório para verificação in loco; 
 
VI – exigir dos fiscais que durante o expediente, eles mantenham 

identificados através do uso de uniforme padronizado, bem como crachá de 
identificação;   

 
VII – verificar ocorrências de hidrômetros para serem substituídos 

ou implantados; 
VIII – repassar aos fiscais os Laudos de Vistorias solicitados 

pelos consumidores, para irem in loco verificar a situação dos medidores, e quando 
alguma irregularidade já apresentada pelo consumidor, fazer a vistoria interna; 

 
IX – fazer o refaturamento da faturas conforme o parecer dos 

fiscais nos Laudos de Vistoria, e emitir uma nova fatura; 
  
X - representar o SAMAE quando convocado em audiências, e 

Órgão de Proteção ao Consumidor;  
 
XI – encaminhar ao Jurídico do SAMAE para parecer todos os 

Processos recebidos como da Defensoria Pública, PROCON e outros; 
 
XII – quando necessário, emitir solicitação de compra de 

materiais e serviços ao setor de compras; 
 
XIII- manter arquivo das Leis, Normas e Regulamentos da 

Autarquia Municipal; estudar e propor alterações nos normativos da Autarquia; 
 
XIV- promover atendimento de todas as sugestões e reclamações 

feitas pelo público com relação às contas, consumo e demais serviços prestados 
pela Autarquia; 
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XV – manter organizado o arquivo dos mapas de todos os 

bairros; 
 
XVI – calcular e fazer o lançamento no sistema das penalidades 

aplicadas pelos fiscais;  
 
XVII – exigir que o corte seja efetuado em regime de rodízio entre 

os funcionários;  
XVIII – dar baixa nas faturas pagas através dos órgãos 

arrecadadores;  
 
XIX – enviar remessa aos bancos, dos arquivos de débitos em 

conta e receber o retorno dos mesmos; 
 
XX - elaborar autos de infrações quando constatadas quaisquer 

das irregularidades;  
 
XXI – executar outras atividades correlatas. 
  
 

CAPÍTULO V 
 

GERÊNCIA TÉCNICA (GTEC) 
 
 
Art. 23. A Gerência Técnica (GTEC) é o órgão de administração 

e execução, responsável pela manutenção da qualidade dos serviços oferecidos em 
tratamento de água e esgoto do SAMAE, incluindo técnicas, sistemas e 
metodologias mais adequadas ao laboratório, possuindo as seguintes atribuições e 
competência: 

 
I – assessorar o Diretor Geral em projetos de interesse do 

SAMAE; 
 
II – estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos 

relativos à reforma, ampliação e/ou remodelação dos sistemas da Autarquia, com 
vistas a melhorar e ampliar seu desempenho e eficácia; 

 
III – cumprir as normativas do programa de qualidade adotado 

pelo SAMAE; 
 IV – solicitar materiais e serviços ao setor de compras, quando 

necessário; 
V – elaborar procedimentos metodológicos necessários para 

melhorar o desempenho e eficácia do produto água e do tratamento de efluentes; 
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VI – inspecionar e corrigir quaisquer falhas do sistema; 
 
VII – executar as funções burocráticas para a comprovação da 

qualidade do produto água; 
 
VIII – criar e propor formas alternativas de operacionalização dos 

sistemas, com vistas à redução de custos e melhor desempenho das divisões 
operacionais; 

IX – monitorar o funcionamento dos laboratórios de água e esgoto 
da empresa; 

X – executar as funções burocráticas com relação a projetos, 
licenças e certidões necessárias; 

 
XI - demais atividades pertinentes e afins. 

 
 

DA COORDENADORIA DO CONTROLE DA QUALIDADE DE ÁGUA E ESGOTOS 
– (CQAE) 

 
 
Art. 24. A Coordenadoria de Controle da Qualidade da Água e 

Esgoto (CQAE) é de competência técnica de execução, com a seguinte 
incumbência: 

 
I – realizar análises e pesquisas das características físicas, 

químicas e bacteriológicas das águas bruta, tratada;  
 
II – monitorar as análises e pesquisas das características físicas, 

químicas e bacteriológicas do esgoto bruto e tratado; 
 
III – manter o controle de qualidade da água destinada ao 

abastecimento público; 
 
IV – Realizar coleta para monitoramento a qualidade das águas 

dos mananciais para abastecimento público;  
V – monitorar a qualidade das águas dos corpos receptores;  
 
VI – elaborar rotineiramente, relatórios de controle de qualidade 

da água destinada ao abastecimento público; 
  
VII – elaborar rotineiramente, relatórios de controle de qualidade 

dos efluentes da estação de tratamento de esgoto;  
 
VIII – observar e atender às legislações pertinentes; 
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IX – executar outras atividades correlatas.  
 
 

CAPITULO VI 
 

DA GERÊNCIA OPERACIONAL – GOP 
 
 

Art. 25. A Gerência Operacional (GOP) é órgão de administração 
e execução, responsável pelos serviços técnicos, sistemas e métodos, possuindo as 
seguintes atribuições e competência 

 
I - assessorar o Diretor Geral na implantação dos projetos do 

SAMAE; 
 
II- manter fiel registro de rede de água, esgoto sanitário e 

gerenciamento de resíduos sólidos, e seu correto cadastramento; 
 
III – executar, acompanhar e fiscalizar os projetos relativos à 

construção reforma, ampliação e/ou remodelação; 
 
IV – estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos 

relativos à reforma, ampliação e/ou remodelação dos sistemas da Autarquia, com 
vistas a melhorar e ampliar seu desempenho e eficácia; 

 
V – comandar as atividades externas do SAMAE, relativas aos 

serviços de sua competência; 
 
VI – dar pareceres técnicos nas aquisições de peças, 

equipamentos e produtos, quando solicitado pelo Diretor Geral ou quando do 
interesse do setor; 

 
VII – fiscalizar e acompanhar a execução das obras do SAMAE; 
 
VIII – distribuir as atividades para as áreas correspondentes, bem 

como assisti-las de acordo com as necessidades do momento;  
 
IX – inspecionar e corrigir quaisquer falhas do sistema; 
 
X – executar as funções burocráticas com relação a projetos, 

licenças e certidões necessárias; 
 
XI – criar e propor formas alternativas de operacionalização dos 

sistemas, com vistas à redução de custos e melhor desempenho das divisões 
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operacionais; 

XII – demais atividades pertinentes e afins. 
 
Art. 26. As Coordenadorias que compõe a Gerência Operacional 

(GOP), poderão ser implementadas à medida que se fizerem necessárias. 
   
 

DA COORDENAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - CAE 
 
 
Art. 27. A Coordenadoria de Água e Esgoto (CAE), é o órgão de 

execução, que desenvolve atividades relacionadas com o abastecimento de água 
potável e ainda lhe compete: 

 
I – executar as obras de assentamento da rede de abastecimento 

de água; 
II – efetuar manutenção nas redes e ramais de água e esgoto; 
 
III – efetuar manutenção ou trocas periódica nos hidrômetros; 
 
IV – coordenar os serviços de acordo com a distribuição do 

superior imediato, em atendimento aos usuários, nas redes de água e esgoto 
sanitário; 

 
V – acompanhar todas as atividades de inspeção, manutenção, 

conservação, limpeza e funcionamento de máquinas nos setores de operação.  
 
VI – manter informado seu superior sobre as ocorrências 

relacionadas com o Núcleo; 
 
VII – verificar periodicamente os sistemas de segurança elétrica, 

fogo, bombeamentos e outros; 
 
VIII – funcionar e manter os conjuntos elevatórios em perfeitas 

condições; 
IX – controlar o consumo de energia e combustíveis; 
 
X – fornecer dados para o relatório técnico mensal; 
 
XI – conservar limpas as instalações de trabalho; 
 
XII – executar ou acompanhar obras de assentamento da rede de 

coleta de esgotamento sanitário; 
 
XIII - programar e supervisionar as atividades de manutenção 
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preventiva, corretiva, visando manter o sistema de captação, bombeamento, 
recalque, sistemas elétricos e outros equipamentos em condições adequadas de 
funcionamento. 

 
XIV - programar e supervisionar os serviços de instalação,  e 

manutenção de equipamentos diversos, tais como: bombas d’água, bomba de 
esgotamento sanitário, quadros e redes elétricas; adequando o lay-out e instalações 
eletro-hidráulicas,  visando ampliar e melhorar a capacidade e produtividade dos 
equipamentos. 

 
XV - programar paradas de sistemas de bombeamentos e 

sistemas elétricos para manutenção preventiva e corretiva, visando minimizar o 
tempo não produtivo dos equipamentos. 

 
XVI - programar os serviços referentes a pequenas instalações, 

serviços de manutenção ou melhoria nas instalações prediais de todos os setores 
pertinentes a Autarquia, SAMAE. 

 
XVII - elaborar os procedimentos de trabalho para manutenção 

corretiva/preventiva, fazendo as alterações e adaptações conforme necessário. 
 
XVIII – coordenar, projetos de instalações de melhorias elétricas 

para automação e distribuição de energia, na ETA, Poços Artesianos. ETE, 
Estações Elevatórias, Minas D’água e demais setores pertinentes ao SAMAE.  

 
XIX - selecionar e assessorar o setor 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. 

 
XX - Pesquisar e cadastrar novos materiais de manutenção para 

inclusão nos itens de estoque e sistema de compras. 
 
XXI - supervisionar o recebimento e inspeção de materiais para 

manutenção, assegurando sua conformidade com as especificações. 
 
XXII – demais atividades pertinentes e afins; 
 
 

DA COORDENARIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CRS 
 
 
Art. 28. A Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRS), é órgão de 

execução, responsável pelos serviços de coleta e o devido gerenciamento dos 
resíduos sólidos, e ainda lhe compete: 
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I – coordenar a coleta seletiva, os resíduos sólidos e o seu 

gerenciamento; 
 
II – administrar as atividades inerentes ao aterro sanitário; 

controlar entrada e saída de resíduos sólidos do aterro sanitário, bem como a 
pesagem, elaborar planilha para respectivos controles, repassar mensalmente ao 
diretor as informações para operacionalização do Aterro Sanitário; 

 
III – executar as atividades inerentes à reciclagem dos resíduos 

sólidos, por força de cessão, convênio, contrato ou outra forma, inclusive quanto à 
exploração comercial; 

 
IV – organizar os roteiros para coleta, podendo para tal, baixar 

Normas e Regulamentos; 
 
V - outras atividades inerentes ao Núcleo. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DO QUADRO DE PESSOAL 
 
 

Art. 29. Fica instituído o Quadro de Pessoal dos Servidores 
Públicos da Autarquia Municipal – SAMAE, composto de CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO, CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO 
DE CONFIANÇA que é o constante do Anexo I e II, que faz parte integrante deste 
Regulamento, nas quantidades, denominações, carga horária, vencimentos, 
provimento e requisitos para preenchimento ali especificados, a serem providos na 
forma do presente Regulamento. 

 
§ 1º Conforme dispõe o artigo terceiro do Capítulo I, do presente 

Regulamento, os servidores da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, que 
atuavam junto ao Departamento de Água e Esgoto, continuarão cedidos, e passam 
a integrar o Quadro de Pessoal do SAMAE, conforme o disposto na Lei. 

 
 
§ 2º O servidores supra mencionados, atuarão junto ao SAMAE, 

sem prejuízo de suas funções, vencimentos, remuneração e Plano de Cargos e  
Carreiras. 

 
Art. 30. Atendendo aos interesses do SAMAE e a disponibilidade 

Orçamentária e Financeira, através de Lei, novos cargos poderão ser criados além 
daqueles constantes no Anexo II. 
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Parágrafo único. É vedada a cumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto nos casos previstos no Regime Jurídico Público dos Servidores 
Públicos Municipais e na Constituição Federal. 

 
 
Art. 31. Os vencimentos previstos no Anexo II, serão corrigidos 

na mesma data e na mesma proporção que os vencimentos dos demais Servidores 
Públicos Municipais.  

 
 

CAPITULO VIII 
 

DO PROVIMENTO 
 
 
Art. 32. Os Cargos constantes do Anexo II desta Lei, observadas 

as normas previstas no Regime Jurídico dos servidores públicos municipais, serão 
providos: 

 
I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO: 
 
a) -  por concurso público; 
 
 
II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – por 

nomeação, pelo Diretor Geral do SAMAE, podendo a escolha recair sobre servidor 
municipal estável ou não.  

 
 

CAPITULO IX 
 

DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS,  E VENCIMENTOS 
 
 
Art. 33. O Plano de Cargos, Carreiras, e Vencimentos (PCCV) da 

Autarquia Municipal – SAMAE, é o mesmo aplicado aos demais Servidores Públicos 
Municipais, sendo exclusivo aos cargos de PROVIMENTO EFETIVO, usufruindo 
dele o servidor estável do SAMAE que enquadrar dentro dos requisitos da Lei 2.875 
de 10 de abril de 2008. 

 
Parágrafo único. A Autarquia-SAMAE tem autonomia para criar 

seu próprio PCCV . 
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CAPITULO X 
 

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS 
 
 
Art. 34. A remuneração será composta de vencimentos 

acrescidos de vantagens e benefícios. 
   
Art. 35. Os vencimentos dos Servidores Públicos da Autarquia 

Municipal são os constantes do Anexo II, que integram o presente Regulamento. 
 
§ 1º Aos servidores ocupantes em Cargos de Provimento em 

Comissão será concedido adicional de até 35% (trinta e cinco) calculados sobre os 
vencimentos básicos. 

 
 § 2º As funções gratificadas e funções de confiança serão 

exercidas somente por servidores nomeados para o cargo de Provimento Efetivo, 
com os acréscimos previstos na Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos do Município. 

 
§ 3º Os servidores ocupantes de cargos de Provimento Efetivo 

que sejam nomeados para cargos de Provimento em Comissão, poderão fazer 
opção salarial, garantindo-lhes o adicional previsto no parágrafo primeiro do 
presente artigo, qualquer que seja a sua opção. 

 
 

CAPITULO XI 
 

DAS INDENIZAÇÕES 
 
 
Art. 36. Constituem indenizações ao servidor:  
 
I – diária; 
 
II – auxilio transporte; 
 
Parágrafo único. O valor das diárias e do auxílio transporte 

deverão ser regulamentadas por lei específica. 
 
 

CAPITULO XII 
 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 
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PARA ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 
DO SERVIDOR E DEMAIS COMISSÕES QUE SE FIZEREM NECESSSÁRIAS. 

 
 
Art. 37. Ao entrar em exercício, o servidor da Autarquia Municipal 

- SAMAE, nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 03 (três) anos, necessariamente no cargo concursado, 
onde será feita avaliação da sua capacidade para desempenho da função, 
verificando-se os requisitos pelo qual será apurada a sua confirmação no cargo, 
quando este alcançar na avaliação a pontuação mínima. Esta avaliação será 
efetuada por uma comissão especial de avaliação, que será designada pelo Diretor 
Geral através de Portaria e integrada por três membros: 

 
I - pela chefia imediata do Servidor;  
 
II – pelo servidor responsável pela Assessoria de Recursos 

Humanos e Pessoal; 
 
III – por 2 (dois) servidores efetivos e estáveis, preferencialmente 

que atuam no mesmo setor ou afins. 
 
Parágrafo único. O servidor da Autarquia Municipal – SAMAE, 

habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 
adquirirá a estabilidade no serviço público municipal ao completar 03 (três) anos de 
efetivo exercício, condicionada a aprovação no estágio probatório, na forma da Lei e 
de acordo com o que estabelece o Regime dos Servidores Públicos municipal. 

  
Art. 38. Os servidores que ingressarem no serviço público 

mediante nomeação, após classificação em concurso público, serão efetuados o 
enquadramento no cargo referente ao seu grupo Ocupacional, sendo sua 
progressão após o término do Estágio Probatório e mediante solicitação do mesmo. 
Esta progressão é a elevação do servidor de classe e nível, sendo o 
enquadramento da elevação de nível realizado através da apresentação de 
Diploma, Certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de 
escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional, e será feita pelo 
servidor responsável pela Assessoria de Recursos Humanos e Pessoal, para então, 
ser concluído por Portaria expedida pelo Diretor Geral do SAMAE. 

 
Art. 39. A elevação de classe ocorrerá após obtenção de pontos, 

conforme Anexo III e IV da Lei 2875, de 10 de abril de 2008, obedecendo ao 
interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional 
correspondente, conforme Anexo V da Lei 2875, de 10 de abril de 2008, e dar-se á 
através da avaliação de desempenho onde será avaliado pelo servidor responsável 
pela Assessoria de Recursos Humanos e Pessoal, escolhida anualmente no mês de 
Janeiro de cada ano, e totalizada no final de cinco anos, e deverá manter estreita 
consonância com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.  
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Art. 40. O servidor estável pertencente ao quadro de pessoal do 

SAMAE terá direito na concessão de benefício de qualificação profissional, 
conforme estabelece a Lei 2353 de 21 de julho de 2005, que institui o Programa de 
Qualificação do servidor, Decreto 125/GP/2008, de 07 de maio de 2008, que institui 
normas para requerimento de concessão de bolsas de estudo, e Decreto 
331/GP/2007, de 18 de dezembro de 2007, que institui os critérios para concessão 
de bolsas de estudo nos subprogramas de graduação e pós-graduação do 
programa de qualificação dos Servidores Públicos Municipal. Fica criada a 
comissão de concessão de bolsas de qualificação para autorizar a concessão do 
benefício de qualificação profissional por parte do servidor beneficiado, essa 
comissão será instituída pelo Diretor Geral, através de Portaria e composta por: 

 
I pelo servidor responsável pela Assessoria de Recursos  

Humanos e Pessoal; 
 

II por 2 (dois) servidores efetivos estáveis. 
 
 
CAPITULO XIII 

 
DA SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DA CPL E 

PREGÃO E DO CONTROLE INTERNO. 
 
 
Art. 41. Para instituição da CPL e PREGÃO deverá ter 

observância na Lei 8.666/93; Lei 10.520/2002 e Lei Complementar 125, de 10 de 
dezembro de 2007, onde os servidores deverão pertencer ao quadro de pessoal do 
SAMAE, e designados através de Portaria pelo Diretor Geral do SAMAE. 

  
Art. 42. A Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, será 

conduzida por uma comissão composta por 03 (três) servidores estáveis 
pertencentes ao quadro de pessoal do SAMAE, designados pelo Diretor Geral do 
SAMAE, através de Portaria, conforme Decreto 089/GP/2010, de 29 de março de 
2010, Lei Complementar 131, de 7 de maio de 2008, Lei Complementar 137, de 27 
de abril de 2009 e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de 
Tangará da Serra.  

 
Art. 43. O Controle Interno do SAMAE é uma Unidade Executora, 

representada por um servidor detentor de cargo de provimento efetivo, conforme Lei 
2.781/2007 de 24 de outubro de 2007, parágrafo II do Art. 7º, e Decreto  
299/GP/2007, de 29 de novembro de 2007, § 2º do Art. 3º. 

 
 

CAPITULO XIV 
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DO ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE 

 
 
Art. 44. Terão direito ao Adicional de Responsabilidade os 

servidores pertencentes ao quadro de pessoal do SAMAE, sendo o responsável 
pelo Controle Interno e os que fizerem parte das Comissões de: Sindicância, 
Processo Administrativo Disciplinar e Comissão de CPL e Pregão. 

 
§ 1º O servidor efetivo designado por nomeação para a função de 

coordenador da unidade de controle interno do SAMAE, continuará percebendo 
seus vencimentos baseado no cargo efetivo que ocupa, fazendo jus mensalmente 
ao valor de R$ 1.199,09 (um mil cento e noventa e nove reais e nove centavos) à 
titulo de adicional de responsabilidade. 

 
§ 2º O Adicional de Responsabilidade será computado para efeito 

de férias e gratificação natalina. 
 
§ 3º O valor do presente Adicional de Responsabilidade será 

corrigido nos mesmos percentuais da revisão anual dos vencimentos gerais dos 
servidores. 

 
§ 4º Na hipótese de afastamento em decorrência de licencia 

prêmio, somente será assegurada a continuidade de pagamento adicional de 
Responsabilidade e Função de Confiança, quando estiver percebido pelo servidor 
continuamente a mais de 01 (um) ano.  

 
§ 5º Nas ocorrências de faltas e penalidades que impliquem em 

desconto nos vencimentos do servidor, esse desconto alcançará igualmente a 
parcela correspondente ao adicional.  

 
§ 6º O servidor perderá direito ao Adicional de Responsabilidade, 

quando afastado do exercício funcional. 
 
§ 7º O adicional de responsabilidade é compatível e acumulável 

com qualquer outro adicional ou gratificação recebida pelo servidor, no entanto, não 
se incorpora para qualquer efeito. 

 
      

CAPITULO XV 
 

DAS GRATIFICAÇÕES 
 
 

 Art. 45. Farão jus a gratificação mensal de 50% do vencimento 
base percebido pelo servidor, aquele que participar das Comissões de: Estágio 
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Probatório, Avaliação de Desempenho para enquadramento de classe Concessão 
de bolsas de qualificação, Comissões de Reestruturação de Lei e outras Comissões 
que se fizerem necessárias; também para o servidor designado para desempenhar 
função ou outros encargos de especial responsabilidade que não justificarem a 
criação do cargo; Todas essas comissões deverão ser compostas preferencialmente 
por servidores de carreira, pertencentes ao quadro de pessoal do SAMAE; essas 
comissões serão instituídas pelo Diretor Geral do SAMAE através de Portaria. 

 
§ 1º Essa gratificação de função somente é devida enquanto 

perdurarem as atividades, observando que se as atividades ultrapassarem 15 
(quinze) dias, esse receberá o mês completo e quando não ultrapassar os 15 
(quinze dias) receberá proporcional aos dias trabalhados, podendo ser acumulável 
com qualquer outro adicional ou gratificação recebida pelo servidor.   

 
§ 2º Nos casos de afastamento do servidor, a gratificação será 

cancelada, sendo repassada a outro servidor conforme necessidade da Autarquia 
Municipal.  

 
§ 3º O valor da Gratificação será corrigido nos mesmos 

percentuais da revisão anual dos vencimentos gerais dos servidores. 
 
§ 4º Serão ainda para efeito de férias e gratificação natalina. 
  
 

CAPÍTULO XVI 
 

DO ADICIONAL DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA - FC 
 
 

 Art. 46. Terão direito ao Adicional de Função de Confiança os 
servidores efetivos responsáveis pela Coordenadoria do Setor de Licitações, a 
Coordenadoria do Setor de Almoxarifado, a Coordenadoria do Setor de Tesouraria e 
a Coordenadoria do Setor de Patrimônio Transporte e Arquivo Permanente deverão 
ser ocupadas exclusivamente por servidores efetivos e estes perceberão além do 
vencimento compatível com a escolaridade exigida para cada cargo, um adicional 
de Função de Confiança – FC, conforme anexo II da presente Lei. 

 
§ 1º O Adicional de Função de Confiança será computado para 

efeito de férias e gratificação natalina. 
 
§ 2º O valor do presente Adicional será corrigido nos mesmos 

percentuais da revisão anual dos vencimentos gerais dos servidores. 
 
§ 3º Na hipótese de afastamento em decorrência de licencia 

prêmio, somente será assegurada a continuidade de pagamento do adicional de 
Função de Confiança, quando estiver percebido pelo servidor continuamente a mais 
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de 01 (um) ano.  

 
§ 4º Nas ocorrências de faltas e penalidades que impliquem em 

desconto nos vencimentos do servidor, esse desconto alcançará igualmente a 
parcela correspondente ao adicional.  

 
§ 5º O servidor perderá direito ao Adicional de Função de 

Confiança, quando afastado do exercício funcional. 
 
§ 6º O adicional de Função de Confiança é compatível e 

acumulável com qualquer outro adicional ou gratificação recebida pelo servidor. 
 
   

CAPITULO XVII 
 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 
 
Art. 47. A jornada de trabalho do servidor público do SAMAE, 

será o constante no Anexo II. 
 
§ 1º O disposto no “caput” do presente artigo não se aplica aos 

servidores ocupantes de cargos, cuja lei especial tenha fixado jornada de trabalho 
diferente. 

 
§ 2º Os domingos serão considerados como descanso semanal, 

excetuando-se nas funções que, pela natureza do serviço, necessitem manter 
expediente contínuo, onde deverá haver a devida compensação. 

 
Art. 48. Havendo mútuo acordo entre a administração e o 

servidor, poderá mediante lei, haver redução de carga horária de trabalho, tendo 
como conseqüência a redução do vencimento, de forma proporcional ao número de 
horas reduzidas. 

 
Parágrafo único. O acordo de que trata o caput deste artigo 

deverá ser formal e fazer parte anexa ao projeto de Lei. 
 
   

CAPÍTULO XVIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 
Art. 49. Para o enquadramento previsto pelo presente 

Regulamento, será respeitada a remuneração atual dos servidores que, em hipótese 
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alguma poderá ser reduzido. 

 
Art. 50. Os demais atos necessários à operacionalização e 

dinamização do presente Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos serão 
efetivados por Portaria, obedecidos os preceitos legais ora instituídos. 

 
Art. 51. O tempo de serviço prestado ao SAMAE será contado 

integralmente, para todos os efeitos legais. 
 
Art. 52. Além das atribuições próprias especificadas nesta Lei, 

compete ainda aos responsáveis de cada Gerencia, Coordenadoria e Setor:    
 
I - planejar, organizar, controlar, coordenar e promover por todos 

os meios a seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob a sua direção podendo 
para isso delegar competência, cientificando previamente o Diretor Geral; 

   
II – assessorar o Diretor Geral em assuntos referentes a 

especialidades de sua pasta; 
 
III – despachar com o Diretor Geral, o expediente do 

Departamento que dirige; 
 
IV – Na ocorrência de qualquer irregularidade por parte do 

servidor, o superior hierárquico deverá comunicar ao Diretor Geral, que determinará 
as providências legais cabíveis, em conformidade com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais; 

 
V – acompanhar o desenvolvimento da execução física e 

financeira dos programas e atividades a seu cargo, promovendo controle rigoroso 
das despesas de acordo com o orçamento-programa, de forma a apresentar ao 
Diretor Geral, mensalmente e anualmente, relatório das atividades do Departamento 
sob sua direção; 

 
Art. 53. Todos os setores desta Autarquia Municipal funcionarão 

em regime de mútua colaboração, respeitando-se a subordinação hierárquica 
estabelecida através deste Regulamento, obedecendo-se a competência de cada 
Gerencia e respectivas Coordenações. 

 
Art. 54. A Autarquia, na questão dos Serviços de Abastecimento 

de Água e Esgoto, se regulamentará pela Lei nº 1.618/2000, de 15 de março de 
2.000.  

 
Art. 55. Aplica-se aos servidores da Autarquia, o Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, para todas as situações que 
sejam excepcionadas pelo presente Regulamento. 
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Art. 56. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário e especialmente a Lei 2.101/2003 de 29 
de dezembro de 2003.  

 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato 

Grosso, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, 35º 
aniversário de Emancipação Político-Administrativa. 
 

 
Saturnino Masson 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

Vagner Constantino Guimarães 
Secretário 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 
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ANEXO I 

ORGANOGRAMA – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL DO SAMAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretor Geral  
Assessoria Jurídica 

Gerência Adm. e Financ. Gerência Operacional 
Operacional 

Coord. de Água e 
Esgoto 

Assessoria de APLIC 

Assessoria de Recursos 
Humanos e Pessoal 

Setor de Licitações  

Setor de Almoxarifado 

Gerência Técnica 

Coord. de compras 

Setor de Tesouraria 

Setor  de Patr.Transp. e 
Arq. Permanente 

Coord. de Atendimento ao 
Consumidor 

Coord. de Leitura, Corte e 
Religação 

Coord. de Controle de 
Qualidade da água e 

esgoto  
 

 Coord. de Resíduos 
Sólidos 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br 
 

Assessoria Jurídica 
 

 
ANEXO II 

 

QUADRO DE PESSOAL - Em Comissão e Efetivo 
 

Qt. Denominação  CHS Vencto Provimento  Escolaridade  Comissão  
01 Diretor Geral 40H 5.875,56 Comissão  Nível Superior - 
01 Assessor Jurídico 30H 2.880,35 Comissão Formação em Direito e Inscrição na 

OAB 
35% 

01 Assessor de APLIC 40H 2.880,35 Comissão p/ 
efetivo 

Nível Superior 35% 

01 Assessor de Recursos Humanos e 
Pessoal 

40H 2.880,35 Comissão Formação em Administração, Psicologia 
ou Gestão de Recursos Humanos 

35 % 

01 Gerente Administrativo e Financeiro 40H 2.880,35 Comissão  Nível Superior 35% 
01 Gerente Técnico  40H 2.880,35 Comissão   Nível Superior  35% 
01 Gerente Operacional  40H 2.880,35 Comissão  Nível Superior 35% 
01             Coordenador de Compras  40H 1.771,90 Comissão  Ensino Médio Completo 35% 
01 Coordenador do setor de Licitações  40H 1.771,90 Função de 

Confiança 
Ensino Médio Completo 35% 

01 Coordenador do setor de 
Almoxarifado 

40H 1.771,90 Função de 
Confiança 

Ensino Médio Completo 35% 

01 Coordenador do setor de Tesouraria  40H 1.771,90 Função  
de Confiança 

Ensino Médio Completo 35% 

01 Coordenador do setor de Patrimônio, 
Transportes e Arquivo Permanente 

40H 1.771,90 Função de 
Confiança 

Ensino Médio Completo 35% 

01 Coord. de Leitura, Corte e Religação 40H 1.771,90 Comissão  Ensino Médio Completo 35% 
01 Coordenador de Atendimento ao 

Consumidor  
40H 1.771,90 Comissão Ensino Médio Completo 35% 

01 Coordenador de Controle de 
Qualidade da água e esgoto 

40H 1.771,90 Comissão  Ensino Médio Completo 35% 

01 Coord. de água e esgoto 40H 1.771,90 Comissão  Ensino Médio Completo 35% 
01 Coordenador de Resíduos Sólidos 40H 1.771,90 Comissão  Ensino Médio Completo 35% 
01 Contador  40H 2.880,35 Efetivo  Formação em Ciências Contábeis e 

registro no CRC 
- 
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01 Engenheiro Civil 40H 2.880,35 

 
Efetivo  Formação em Engenharia Sanitarista 

com registro no CREA 
- 

01 Químico  40H 2.880,35 Efetivo  Formação em Química com registro no 
CRQ 

- 

01 Engenheiro Sanitarista   40H 2.880,35 Efetivo  Formação em Engenharia Sanitarista 
com registro no CREA 

- 

01 Técnico de Segurança no Trabalho 40H 985,46 Efetivo  Ensino Médio Completo  - 
01 Técnico em Informática 40H 985,46 Efetivo  Ensino Médio Completo  - 
12 Agente Administrativo II 40H 985,46 Efetivo  Ensino Médio Completo - 
04 Processador de Faturas 40H 985,46 Efetivo  Ensino Médio Completo - 
06 Operador de ETA  40H 985,46 Efetivo  Ensino Médio Completo - 
02 Operador de ETAs rurais  40H 985,46 Efetivo  Ensino Médio Completo - 
02 Auxiliar Operador de Esgoto 40H 985,46 Efetivo Ensino Médio Completo - 
01 Técnico Eletromecânico 40H 985,46 Efetivo  Ensino Médio Completo - 
06 Fiscais de consumo/leiturista 40H 985,46 Efetivo Ensino Médio Completo - 
04 Fiscais/corte e religação 40H 985,46 Efetivo  Ensino Médio Completo - 
02 Recepcionista  40H 755,54 Efetivo Ens. Fundamental Completo - 
01 Mensageiro  40H 755,54 Efetivo Ens. Fundamental Completo - 
10 Instalador de Rede  40H 755,54 Efetivo Ens. Fundamental Completo - 
05 Motorista  40H 755,54 Efetivo Ens. Fundamental Completo - 
04 Operador de Máquinas  40H 755,54 Efetivo Ens. Fundamental Completo - 
01 Pedreiro  40H 755,54 Efetivo Ens. Fundamental Completo - 
03 Operador de Elevações para água 40H 755,54 Efetivo Ens. Fundamental Completo - 
03 Operador de Elevações para esgoto 40H 755,54 Efetivo Ens. Fundamental Completo - 
01 Mecânico de Máq. Pesadas 40H 755,54 Efetivo  Ens.Fundamental Completo - 
04 Ajudante de Serviços Gerais  40H 622,00 Efetivo Alfabetizado - 
07 Trabalhador Braçal  40H 622,00 Efetivo Alfabetizado - 
11 Vigia  40H 622,00 Efetivo Alfabetizado - 
01 Gari  40H 622,00 Efetivo  Alfabetizado  - 
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DESCRIÇÃO DE CARGOS 

 
GRUPO OCUPACIONAL IV 

 
ANEXO I – A 

 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Assessor Jurídico  
Subordinação: Diretor Geral  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
Descrição Sumária: 
Assessorar juridicamente o SAMAE, nas ações em que esta for parte ou interessada.  
 
Descrição Detalhada: 
Estuda ou examina documentos jurídicos e de outras naturezas, para emitir pareceres 
fundamentados na legislação vigente, na doutrina ou na jurisprudência. 
Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e ou 
emitindo pareceres nos processos administrativos; 
Examina textos de projetos de lei que serão encaminhados à Câmara, bem como os demais atos 
normativos; 
Mantêm contatos com consultoria e participa de eventos específicos na área para se atualizar nas 
questões jurídicas pertinentes à Administração Pública Municipal; 
Elaborar minutas de contratos e Atas de Registro de Preços para aquisição de produtos e serviços; 
Executa as demais tarefas de competência da Assessoria Jurídica. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
Requisitos Mentais: 
Escolaridade mínima: Formação  Superior em Direto e registro na OAB 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de experiência Anterior: Devidamente habilitado para exercer a advocacia por no 
mínimo um ano 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo. 
Complexidade da tarefa: alta 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: a partir de 18 anos 
Esforço físico: mediana 
Esforço Mental: constante 
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: que tragam transtornos ou prejuízos à municipalidade. 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, exigindo tato nas relações 
interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: Todos necessários para sua atuação 
Por subordinados: sim 
Por Pareceres: em algumas situações que sejam de sua responsabilidade técnica. 
Por dados confidenciais: toda e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho. 
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Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Assessor de APLIC 
Subordinação: Diretor Geral  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Supervisionar os dados completos de todos os setores desta Autarquia, individualmente e 
mensalmente, como Almoxarifado, Frotas, Compras, Pessoal, Contabilidade, Sad, Patrimônio, 
conforme o layout das tabelas do APLIC; 
Descrição Detalhada:  
Solicitar a empresa de software (sistema de informação) as alterações das novas tabelas e 
adequações do sistema e quando a atualização estiver disponível nos sistemas informar à equipe 
das unidades envolvidas para a alimentação do sistema próprio informatizado; 
Solicitar as unidades envolvidas para registrarem tempestivamente as informações no sistema 
próprio informatizado, de acordo com o layout do Sistema APLIC para consolidar todas as 
informações necessárias para o envio; 
Verificar se todas as informações lançadas nos respectivos sistemas estão de acordo com o layout 
do Sistema APLIC e as mesmas correspondem a com a veracidade dos relatórios contábeis, 
financeiros e operacionais. 
Validar as informações registradas no sistema próprio informatizado através da ferramenta XML-
APLIC ou sistema próprio para esta execução;  
Solicitar as unidades envolvidas para regularização de qualquer lançamento que estiver em 
descordo com as normas do TCE 
Cumprir juntamente com as unidades envolvidas os prazos determinados na Resolução Normativa 
nº. 12/2009 – TCE/MT e suas alterações;  
Verificar junto ao TCE toda e qualquer alteração determinada pelo mesmo referente ao APLIC 
Enviar as informações ao TCE-MT; 
Analisar e regularizar as ocorrências de erros se houverem através da ferramenta XML-APLIC ou 
pelo sistema próprio, caso houver; 
Reenviar às informações ao TCE-MT, se for o caso; 
Receber o número de protocolo do TCE-MT; 
Emitir relatório para conferência e arquivá-lo para posteriores consultas; 
Arquivar comprovante do protocolo de envio;  
Realizar outras atividades correlatas ao cargo. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Nível Superior  
Formação complementar: indiferente 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: alta  
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
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Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Alto 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com TCE, com usuários, 
exigindo tato nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza dos setores; 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título:  Assessor de Recursos Humanos e Pessoal  
Subordinação: Diretor Geral  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
 
Compete planejar, organizar, promover, e supervisionar todas as atividades relacionadas à 
Recursos Humanos e Pessoal. 
Descrição Detalhada:  
Coordenar o sistema de avaliação do desempenho funcional;  
Comunicar qualquer irregularidade relacionada com o pessoal a seu superior; 
Elaborar programas de treinamento e motivação para o pessoal; 
Promover e realizar continuamente palestras, reuniões de cunho informativo e orientativo com os 
Servidores da Autarquia Municipal- SAMAE, em assuntos de interesse e competência profissional; 
Supervisionar as atividades que envolvem recrutamento e seleção, administração salarial, 
Treinamento, folha de pagamento, benefícios, registros etc; 
Desenvolver e/ou participar de pesquisa salarial; 
Acompanhar  a elaboração e aplicar o planos de cargos e salários; 
Elaborar e acompanhar  os programas de treinamento e controlar serviços prestados por terceiros 
(assistência médica, restaurante, etc.); 
Quando necessário, participar e/ou acompanhar negociações de acordo coletivos de trabalho; 
Atuar com avaliações de desempenhos e sistema de  comunicação  interna; 
Analisar e monitorar o  clima organizacional da Autarquia; 
Identificar os quantitativos necessários para o suprimento de pessoal nos órgãos da Administração 
indireta, e tomar as providências cabíveis para a contratação de estagiários, contratação 
temporária, de acordo com a legislação e demais normas pertinentes; 
Supervisionar os Programas obrigatórios pelo Ministério do Trabalho conforme NRS: PCMSO, 
PPRA, LTCAT, PPP; 
Supervisionar, organizar a uniformização dos servidores bem como a entrega dos EPI´s; 
Atuar com planejamento e acompanhamento das rotinas de trabalho, elaboração de planos 
estratégicos e de ação, a fim de aplicar melhorias contínuas aos subsistemas da área; 
Realizar atendimento individual e coletivo aos servidores a fim de contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e  profissional; 
Orientar os servidores  referente à conduta profissional; 
Promover programas que visam à melhoria da qualidade de vida do servidor; 
Manter rigoroso controle da situação funcional de cada servidor através de dados atualizados;  
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Planejar, organizar, promover, e supervisionar juntamente com os Gerentes todas as atividades 
relacionadas à administração de Pessoal e relações Humanas no trabalho; 
Tomar as providências gerenciais e administrativas relativas aos direitos de férias, licença Prêmio 
e Afastamento dos servidores; 
Elaborar teste seletivo quando necessário; 
trabalhar de acordo com a legislação Municipal ( Lei de Criação, PCCV, Estatuto dos Servidores 
Públicos, RPPS e demais); 
 Elaborar corretamente as folhas:  mensal, férias, 13º salário e de  rescisão estando atento a 
todos os benefícios e descontos pertinentes aos servidores; 
 Providenciar a formalização dos atos necessários à admissão dispensa promoção e punição dos 
servidores; 
 Cumprir com as obrigações legais, mensais e anuais de entrega dos arquivos tais como SEFIP 
/GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Sóciais, RAIS- Relação Anual de 
Informações Sócias e DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, demais 
programas relacionados ao setor; 
Controlar e elaborar todos os documentos necessários para o setor bem como: Memorandos, 
Ofícios, Portarias entre outros; 
Enviar mensalmente relatórios  da folha de pagamento para o TCE e alimentar o sistema com as 
informações necessárias; 
Prestar informações sobre direitos e deveres do servidor; 
Realizar escala de trabalhos quando necessários;  
Cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC de acordo com as normativas do Controle 
Interno; 
Implementar e zelar pelo programa de gestão da qualidade do SAMAE; 
Realizar outras atividades correlatas a Recursos Humanos e Pessoal. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: com formação  superior em Administração de Empresas, Psicologia ou 
em Gestão de Recursos Humanos.  
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: alta  
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: imperícia e incapacidade técnica que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza dos setores; 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho.  
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Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Engenheiro Civil  
Subordinação: Gerente Técnico           
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição Sumária: 
Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar e executar obras, coordenar a operação e 
a manutenção das mesmas. Controlar a qualidade dos suprimentos e dos serviços comprados e 
executados. 
 
Descrição Detalhada: 
Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar 
investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos 
ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços; 
Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, 
apropriar custos específicos e gerais da obra; 
Executar obra de construção civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar 
obras, supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra; 
Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos 
e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção; 
Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais 
para instalação de instrumentos de controle de qualidade; 
Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de 
avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; 
Efetuar levantamento planimétricos e altimétricos; 
Executar a funções burocráticas com relação a projetos, licenças e certidões necessárias; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos Mentais: 
Escolaridade mínima: Curso superior de engenharia civil com registro no conselho de classe - 
CREA 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo. 
Complexidade da tarefa: alta 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: a partir de 18 anos 
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Esforço físico: mediana 
Esforço Mental: constante 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: Passar informações incorretas ao diretor geral podendo causar danos e perdas ao 
gestor e município. 
Por contatos: Contatos freqüentes com demais servidores e chefias, exigindo tato nas relações 
interpessoais; 
 
Por máquinas ou equipamentos 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Apenas em cunha técnico 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Contador 
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
Descrição Sumária: 
Organiza e dirige os trabalhos inerentes à contabilidade do Município, supervisionando, orientando 
sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, 
para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação 
patrimonial e financeira do mesmo. 
Principais Atividades: 
Controlar rigorosamente o prazo de recolhimento de contribuições fiscais;  
Elaborar, assinar e publicar balancetes, balanços, demonstrações de resultado, em conformidade 
com as normas contábeis e financeiras que regem a matéria através das quais se possam obter 
informações da situação econômica da entidade; 
Verificar se as metas foram alcançadas, analisar a interpretação dos resultados econômicos e 
financeiros da gestão, mostrando a posição da disponibilidade no início e no término do exercício; 
Planejar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades administrativas e às 
exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; 
Controla e acompanha o recolhimento dos tributos municipais, para fazer cumprir as exigências 
legais e administrativas; 
Organiza e assina balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, 
econômica e financeira da Prefeitura; 
Elabora relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, 
apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis 
necessários ao relatório encaminhado ao tribunal de Contas do Estado; 
 
ANÁLISES DO CARGO: 
Requisitos Mentais: 
Escolaridade Mínima: Curso Superior em Ciências Contábeis, devidamente registrado no CRC; 
Formação Complementar: não é necessária. 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário; 
Conhecimentos Necessários: pertinentes ao cargo; 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br 
 

Assessoria Jurídica 
 

 
Complexidade da Tarefa: alta; 
Requisitos Físicos: 
Idade: a partir de 18 anos. 
Esforço Físico: mediana. 
Esforço Mental: constante. 
Responsabilidades Envolvidas: 
Por erros: que causem problemas frente ao Tribunal de Contas do Estado, ou que lesem a Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, exigindo tato nas relações 
interpessoais; 
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação, computador, máquina de 
calcular, etc; 
Por subordinados: sim; 
Por decisões: em algumas situações que sejam de sua responsabilidade técnica; 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho; 
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Engenheiro Sanitarista 
Subordinação: Gerente Técnico Operacional 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Tem como princípio estudar e aplicar conhecimentos e técnicas relacionadas à construção e 
ampliação de redes coletoras e estações de tratamento de água e esgoto. O Engenheiro trabalha 
em função das necessidades sociais da comunidade ou cidade. 
 
Descrição Detalhada: 
Acompanhar o sistema de abastecimento de água, incluindo captação, adução, reservação, 
distribuição e tratamento de água; 
Executar a funções burocráticas com relação a projetos, licenças e certidões necessárias; 
Desenvolver e acompanhar projetos inerentes ao Aterro Sanitário Municipal; 
Acompanhar a execução dos projetos de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) 
em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento; 
Monitorar a coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo); 
Manter o controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental; 
Desenvolver estudos e elaborar, acompanhar e fiscalizar projetos relativos aos serviços do 
SAMAE; 
Elaborar e acompanhar a execução de obras bem como todos os projetos necessários para 
melhorar o desempenho e eficácia do SAMAE; 
Fiscalizar e acompanhar a execução das obras do SAMAE emitindo pareceres técnicos quando 
necessário; 
Criar e propor formas alternativas de operacionalização dos sistemas, com vistas à redução de 
custos e melhor desempenho das divisões operacionais; 
Demais atividades pertinentes e afins. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
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Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Curso Superior de Engenharia Sanitária com registro no Conselho de 
Classe – CREA. 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: conhecer o sistema de distribuição de água bem como o controle 
de saneamento ambiental. 
Complexidade da tarefa: alta 
 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: Passar informações incorretas ao diretor geral podendo causar danos e perdas ao 
gestor e município. 
Por contatos: Contatos freqüentes com demais servidores e chefias, exigindo tato nas relações 
interpessoais; 
 
Por máquinas ou equipamentos 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Apenas em cunha técnico 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Químico 
Subordinação: Gerente  Técnico   
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Executar ações de Antecipação, avaliação e controle de riscos dentro do Ambiente de Trabalho 
com foco na qualidade da captação, tratamento e distribuição da Água buscando a promoção da 
saúde dos munícipes e proteção do meio ambiente. 
 
Descrição Detalhada: 
Estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos relativos à reforma, ampliação e/ou 
remodelação do Sistema de Água, com vistas a melhorar e ampliar seu desempenho e eficácia; 
Interpretar normas e elaborar procedimentos técnicos de produtos químicos; 
Elaborar procedimentos operacionais para as atividades de operação e manutenção visando à 
proteção ambiental; 
Monitorar e assegurar o comprimento dos procedimentos para garantir a qualidade do produto 
final; 
Fiscalizar os exames físico-químico e bacteriológico; 
Emitir parecer técnico na aquisição de produtos químicos; 
Supervisionar atividades de operação e manutenção, visando à proteção do meio ambiente; 
Desenvolver processos de tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos com 
vistas à proteção ambiental; 
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Coordenar pesquisa científica ou tecnológica dentro do campo da Química voltado para a 
melhoria do abastecimento de Água; 
Acompanhar a implantação de sistemas de gestão ambiental;  
Elaborar planos de ações emergenciais para acidentes com produtos ou resíduos químicos; 
Contribuição para a elaboração de estudos de impacto ambiental (inventários hidrelétricos, 
EIA/RIMA's) em relação aos aspectos de qualidade e usos da água; 
Orientar, e acompanhar os Operadores de ETA e o responsável pela Divisão de Controle da 
Qualidade da água nas atividades de operação e manuseio dos produtos químicos a fim de 
Assegurar a qualidade no serviço prestado pelo Departamento; 
Zelar pelo programa de gestão da qualidade implantado pelo SAMAE; 
Monitorar exame físico-químico e bacteriológico; 
Elaborar, rotineiramente, relatórios de controle de qualidade da água, destinada ao abastecimento 
público, bem como controle de qualidade dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto;  
Exercer o cumprimento da Instruções Normativas de Controle Interno; 
Demais atividades pertinentes e afins. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Formação em Química com Registro no Conselho da Classe – CRQ. 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: alta  
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: por laudos errados, que incorram em danos ao meio ambiente e aos usuários. 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Gerente Administrativo e Financeiro 
Subordinação: Diretor Geral  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
É responsável pelo assessoramento e acompanhamento das funções Administrativas da 
Autarquia, por assessorar o Diretor na formulação da política econômica e financeira da Autarquia 
Municipal - SAMAE, e ainda lhe compete:  
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Descrição Detalhada:  
Prestar informações ao Diretor Geral, sobre Decretos, Regimentos, Portarias e outros atos 
normativos baixados pelo Prefeito Municipal; 
Programar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas à administração econômica, 
fiscal, contábil e financeira; 
Acompanhar a elaboração e execução do orçamento; 
Observar o que dispõe as Leis Federais, Estaduais e Municipais, bem como Resoluções e atos 
administrativos;  
Receber, expedir e registrar a correspondência; 
Preparar ofícios, circulares e memorandos a serem expedidos; 
Acompanhar e supervisionar as atividades relativas a pessoal, material, patrimônio, arquivo, 
protocolo, conservação, segurança e vigilância do bens móveis e imóveis do SAMAE, bem como 
o funcionamento dos sistemas de informática; 
Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e 
contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;  
Prestar informações à diretoria sobre a execução orçamentária do seu setor; 
Ser um órgão receptor das reivindicações dos usuários dos serviços públicos; 
Ser um órgão de controle que visa a eficiência da Autarquia Municipal e a satisfação do 
usuário(cliente); 
Ser um canal de comunicação entre o cidadão e a Autarquia; 
Ser um canal de acesso para as reclamações, denúncias, críticas e sugestões, perguntas e 
informações a respeito da Autarquia Municipal e do Tribunal de Contas; 
Ser um canal de comunicação fácil, ágil, desburocratizado e confiável; 
Ser um mecanismo de aproximação das pessoas com sua cidadania; 
Representar o Diretor Geral quando este estiver ausente; 
Dirigir a execução da política financeira, coordenar e promover a execução das respectivas 
atividades; 
Elaborar a proposta orçamentária, segundo as diretrizes fixadas pelo Núcleo de Planejamento e 
Coordenação; 
Acompanhar a execução do orçamento; 
Promover a aplicação financeira dos saldos bancários; 
Promover a apuração de fraudes; 
Tomar conhecimento, diariamente, do movimento contábil e financeiro; 
Promover a prestação de contas; 
Elaborar criteriosamente o boletim diário de caixa e de movimentação bancária, de modo a Ter 
informações fiéis sobre os saldos;     
Controlar e acompanhar a evolução da arrecadação de receitas e despesas;   
Elaborar controle de custos;  
Fornecer dados para o Diretor Geral, estabelecer taxas ou tarifas;  
Executar outras atividades correlatas. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Nível Superior 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: alta  
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Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: imperícia e incapacidade técnica que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza dos setores; 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
 
 
 
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Gerente Técnico   
Subordinação: Diretor Geral  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos relativos à reforma, ampliação e/ou 
remodelação dos sistemas da Autarquia, com vistas a melhorar e ampliar seu desempenho e 
eficácia. 
Descrição Detalhada:  
Distribuir as atividades para as áreas correspondentes, bem como assisti-las de acordo com as 
necessidades de momento; 
Fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso todos os equipamentos de laboratório; 
Realizar a preparação das dosagens de produtos químicos e fiscalizar sua utilização e distribuição; 
Dar parecer técnico na aquisição de produtos químicos; 
Coletar amostras e efetuar exames físico – químico e bacteriológico; 
Efetuar levantamentos planimétricos e altimétricos; 
Executar as funções burocráticas com relação a projetos, licenças e certidões necessárias; 
Demais atividades pertinentes e afins; 
Zelar pelo programa de gestão da qualidade implementado pelo SAMAE; 
Controlar as percas físicas e financeiras de água. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Nível Superior 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
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Complexidade da tarefa: alta  
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: imperícia e incapacidade técnica que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza dos setores; 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho.  
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Gerente Operacional  
Subordinação: Diretor Geral  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Assessorar o Diretor Geral na implantação dos projetos do SAMAE; é o indivíduo da administração 
e execução, responsável pelos serviços técnicos, sistemas e métodos, possuindo as seguintes 
atribuições e competência: 
Descrição Detalhada: 
Assessorar o Diretor Geral na implantação dos projetos do SAMAE; 
Manter fiel registro de rede de água, esgoto sanitário e gerenciamento de resíduos sólidos, e seu 
correto cadastramento; 
Executar, acompanhar e fiscalizar os projetos relativos à construção reforma, ampliação e/ou 
remodelação; 
Estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos relativos à reforma, ampliação e/ou 
remodelação dos sistemas da Autarquia, com vistas a melhorar e ampliar seu desempenho e 
eficácia; 
Comandar as atividades externas do SAMAE, relativas aos serviços de sua competência; 
dar pareceres técnicos nas aquisições de peças, equipamentos e produtos, quando solicitado pelo 
Diretor Geral ou quando do interesse do setor; 
Fiscalizar e acompanhar a execução das obras do SAMAE; 
Estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos relativos à reforma, ampliação e/ou 
remodelação dos sistemas da Autarquia, com vistas a melhorar e ampliar seu desempenho e 
eficácia; 
Distribuir as atividades para as áreas correspondentes, bem como assisti-las de acordo com as 
necessidades do momento;  
Inspecionar e corrigir quaisquer falhas do sistema; 
Executar as funções burocráticas com relação a projetos, licenças e certidões necessárias; 
Criar e propor formas alternativas de operacionalização dos sistemas, com vistas à redução de 
custos e melhor desempenho das divisões operacionais; 
Demais atividades pertinentes e afins. 
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ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Nível Superior 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: alta   
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: imperícia e incapacidade técnica que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza dos setores; 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho.  
 
GRUPO OCUPACIONAL III 
 
ANEXO I – B 
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador do Setor de Almoxarifado 
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
É o órgão de execução, responsável pela recepção, armazenagem e baixa competindo-lhe ainda: 
Descrição Detalhada:  
Recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores; conferindo as notas fiscais com os 
pedidos, verificando quantidades, qualidade e especificações;  
Coordenar a equipe de almoxarifado bem como orientar na execução dos serviços que cabem ao 
departamento;  
Solicitar e adequar melhorias necessárias para o bom funcionamento do almoxarifado;  
Seguir a instrução normativa de controle de estoque – SCE Nº 01/2008 de acordo com a UCCI  -  
Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra;           
Coordenar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e condições 
de uso, de acordo com as características de cada material, bem como para facilitar a sua 
localização e manuseio; 
Manter controles dos estoques, através de registros apropriados, anotando todas as entradas e 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br 
 

Assessoria Jurídica 
 

 
saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários; 
Solicitar reposição dos materiais, conforme necessário, de acordo com as normas de manutenção 
de níveis mínimos de estoque ao seu superior e pedidos feitos por escrito dos demais 
departamentos do SAMAE; 
Elaborar inventário mensal, visando a comparação com os dados dos registros; 
Separar materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos 
necessários; 
Atender as solicitações dos usuários fornecendo em tempo hábil os materiais e peças solicitadas;  
Supervisionar a elaboração do controle mensal, visando o ajuste de divergências com os registros 
contábeis; 
Efetuar inventário anual; 
Realizar outras atividades correlatas ao Almoxarifado. 
ANÁLISE DO CARGO 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
Ambiente de trabalho: trabalham em ambientes fechados e abertos, sozinhos ou em equipe.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador de Compras 
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Planejar, coordenar, instruir e supervisionar a execução de todos os procedimentos legais e 
administrativos relativos às contratações de bens e serviços na Administração Municipal, 
correlatos à gestão de compras;  
Descrição Detalhada:  
Executar as atividades utilizando-se das leis concernente às licitações, compras diretas, contratos, 
convênios ou contratos de repasses, contabilidade pública, responsabilidade fiscal e demais 
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normas regulamentadoras atinentes ao cargo;  
Realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de procedimentos e modelos administrativos 
para o uso nos serviços relativos às contratações de bens e serviços na Administração Municipal, 
assim como sugerir normas regulamentadoras, para o aperfeiçoamento da gestão de compras;  
Verificar e acompanhar a execução orçamentária – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, assim como as disponibilidades financeiras a serem 
aplicadas nas contratações de bens e serviços;  
Executar as atividades relativas à gestão do cadastro de fornecedores da Administração 
Municipal, inclusive análise contábil;  
Supervisionar e organizar a numeração, atuação e arquivamento dos processos licitatórios até o 
envio ao Arquivo Geral do Município;  
Realizar e acompanhar os procedimentos licitatórios ou da contratação direta, relativos aos 
convênios, contratos de repasse ou congêneres, com outros entes públicos e prestar 
assessoramento nas prestações de contas nos itens referentes à Licitação ou atos equivalentes;  
Supervisionar e orientar a elaboração e processamento de empenhos até seu encaminhamento à 
contabilidade;  
Executar outras tarefas correlatas às contratações de bens e serviços para a Administração 
Municipal; 
Realizar outras atividades correlatas a Compras. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador do Setor de Licitações 
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
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Descrição sumária: 
Analisar, interpretar e aplicar a legislação vigente para processos licitatórios. 
Descrição Detalhada:  
Fiscalizar o comprimento do cronograma de licitações definidos nas reuniões do grupo de trabalho 
de compras;  
Manter atualizado quanto à legislação e sua interpretação os servidores envolvidos na área de 
licitações; 
Assessorar o departamento de compras e as divisões nos assuntos concernentes à licitações, 
dispensas e inexigibilidade; 
Orientar os trabalhos da comissão permanente de Licitação – CPL, Pregoeiro e Equipe de Apoio 
no que diz respeito ao cronograma das licitações, fluxo de documentos pertinentes, com 
informações e levantamentos de dados evolutivos dos processos licitatórios; 
Subsidiar o presidente da CPL, os pregoeiros, a Direção Geral e demais setores competentes, 
com informações e levantamentos de dados evolutivos dos processos licitatórios; 
Promover periodicamente a capacitação dos agentes direta e indiretamente envolvidos nos 
processos licitatórios da Empresa; 
Auxiliar o recebimento e julgamento de recursos administrativos de licitações; 
Acompanhar e orientar o desenvolvimento da fase interna da licitação; 
Elaborar em conjunto com o pregoeiro e CPL as minutas de editais; 
Submeter às minutas de edital à análise jurídica; 
Proceder às publicações previstas na legislação; 
Divulgar os avisos de licitação aos interessados; 
Incluir nos sistemas os dados necessários para a realização da licitação; 
Processar as licitações de acordo com as determinações legais; 
Encaminhar, orientar e acompanhar a análise das propostas pela área técnica (usuário); 
Submeter os processos Licitatórios à Auditoria Interna para a auditoria prévia à homologação; 
Executar tarefas inerentes à área e outras que venham a ser atribuídas pelo APLIC ou por 
autoridade competente; 
Organização, arquivamento e manutenção de documentos; 
Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; 
Realizar outras atividades correlatas a Licitações. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
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Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador do Setor de Patrimônio, Transporte e Arquivo Permanente  
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
É responsável por todo o Patrimônio, Transporte e Arquivo Permanente, é um órgão de execução. 
Descrição Detalhada:  
Providenciar o inventário de materiais permanentes e almoxarifado, mantendo registro analítico 
dos bens móveis e imóveis; 
Providenciar o tombamento dos bens permanentes e emitir termos de responsabilidade para cada 
área, cujos bens estão sob sua guarda; 
Tomar medidas necessárias para dar baixa dos bens inservíveis do patrimônio público; 
Providenciar reavaliação dos bens móveis e imóveis nos termos da Lei;  
Manter registro cadastral dos fornecedores devidamente atualizado; 
Programar e controlar o uso de veículos; 
Controlar a execução dos boletins diários de tráfego dos veículos; 
Organizar e manter o cadastro de veículos; 
Elaborar e fazer cumprir a escala de trabalho dos motoristas; 
Elaborar relatórios sobre o consumo de combustíveis e lubrificantes, despesas de manutenção e 
condições de uso de veículos e outros equipamentos; 
Providenciar o licenciamento, emplacamento e seguro dos veículos; 
Enviar mensalmente relatórios do Patrimônio para o TCE e alimentar o sistema com as demais 
informações necessárias; 
Executar outras atividades correlatas; 
Cumprir fielmente os prazos referentes ao APLIC de acordo com as normativas do Controle 
Interno; 
Exercer o cumprimento das instruções normativas do controle interno; 
Receber, conferir, classificar e indexar toda documentação das divisões que compõem a Autarquia 
SAMAE; 
Zelar pela preservação e segurança dos documentos destinados à guarda intermediária e 
permanente; 
Estabelecer política de controle ambiental, principalmente, temperatura e umidade relativa do ar, 
evitando oscilações acentuadas; 
Praticar a higienização dos documentos e do local em que eles se encontram, com metodologias e 
técnicas adequadas; 
Prestar atendimento a pesquisa; 
Controlar os empréstimos e as devoluções de documentos; 
Instruir o usuário com relação ao manuseio dos documentos e às regras de higiene local; 
Preparar a documentação para análise do prazo de vigência, precaução e prescricional; 
Orientar o arquivamento de documentos das Divisões que compõem o SAMAE;  
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Descartar documentos sem valor arquivístico, observando a Tabela de Temporalidade 
Documental; 
Orientar a execução das decisões registradas na Tabela de Temporalidade Documental 
(eliminação, transferência, recolhimento) nos arquivos de todas as divisões  do SAMAE; 
Supervisionar as eliminações de documentos ou o recolhimento ao Arquivo Geral, de acordo com 
o estabelecido na Tabela de Temporalidade Documental; 
Propor critérios de organização, racionalização e controle da gestão de documentos de arquivos; 
Coordenar o trabalho de seleção e preparação de material dos conjuntos documentais a serem 
eliminados, deixando-os disponíveis para eventuais verificações; 
Presenciar a eliminação dos documentos, lavrando a respectiva ata; 
Propor mudanças de procedimentos, aquisição de equipamentos entre outras medidas, visando à 
modernização do Arquivo e exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas por 
superior; 
Realizar outras atividades correlatas ao Patrimônio, Transportes e Arquivo Permanente. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador do Setor de Tesouraria  
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Planejar o sistema de registros de operações, atendendo as necessidades administrativas e as 
exigências legais para possibilitar o controle contábil e orçamentário. 
Descrição Detalhada:  
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Organizar os trabalhos de contabilização, processamento dos documentos assegurando a 
observância do Plano de Contas adotado; 
Examinar, elaborar e acompanhar a execução do Orçamento anual e plurianual;  
Controlar criteriosamente o boletim diário de caixa e de movimentação bancária, de modo a ter 
informações fiéis sobre os saldos;  
Promover a manutenção dos registros e títulos sob sua guarda;  
Planejar e efetuar pagamento aos fornecedores e servidores;  
Controlar e acompanhar a evolução, a arrecadação de receitas e despesas;  
Controlar rigorosamente o prazo de recolhimento das contribuições fiscais;  
Programar a emissão de cheques, ordens bancárias e transferências; Movimentar recursos 
financeiros na forma autorizada, obedecendo aos princípios gerais dos registros contábeis 
públicos;  
Fornecer dados para o Diretor Geral;  
Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas 
dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos assumidos;  
Examinar, conferir e instruir os processos de pagamento e as requisições de adiantamento, 
impugnando-os quando não revestidos de formalidades legais; 
Emitir cheques, ordens bancárias e transferências;    
Efetuar pagamento de diária; 
Efetuar a conciliação bancária; 
Realizar outras atividades correlatas a Tesouraria. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador de Atendimento ao Consumidor  
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 
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DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Atender ao consumidor, quanto as suas reclamações sobre qualquer serviço prestado pela 
Autarquia. 
Descrição Detalhada:  
Sanar eventuais dúvidas dos usuários quanto o faturamento; 
Analisar os pareceres dos fiscais de consumo nos Laudos de Vistoria e, quando necessário efetuar 
o refaturamento e emitir nova fatura ao consumidor;  
Encaminhar as faturas dos Órgãos Públicos Estaduais, que estão vinculadas no Termo de Dação, 
para o setor de baixa, após a baixa, emitir relatório e enviar à SEFAZ;   
Emitir relatório de arrecadação/baixa para conferência mensal de valores arrecadados através dos 
bancos; 
Responder correspondências recebidas;  
Representar o SAMAE quando convocado, em audiências, e Órgão de Proteção ao Consumidor;  
Encaminhar ao Jurídico do SAMAE para parecer todos os Processos recebidos como da 
Defensoria Pública e outros; 
Quando necessário, emitir solicitação de compra de materiais e serviços ao setor de compras; 
Manter arquivo das Leis, Normas e Regulamentos da Autarquia Municipal;  
Estudar e propor alterações nas normativas da Autarquia; 
Promover atendimento de todas as sugestões e reclamações feitas pelo público com relação às 
contas, consumo e demais serviços prestados pela Autarquia; 
 
 ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
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Título: Coordenador de Leitura, Corte e Religação   
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Desenvolver e controlar todo o serviço de Coleta de Dados, Corte e Religação. 
Descrição Detalhada:  
 
Emitir relatório de débito, visando identificar às unidades consumidoras sujeitas a interrupção do 
fornecimento de água; 
Organizar a interrupção do fornecimento de água por ciclo, emitindo o relatório de setor e rota; 
manter atualizado o cadastro dos clientes nas situações imediatas de Corte e Religação (ativo- 
inativo); 
Emitir relatório de repasse dos consumidores com situação cortado/suprimido, para que os fiscais 
verifiquem in loco a real situação do consumidor; 
Qualquer irregularidade no cadastro e no histórico de consumo do consumidor, emitir relatório 
para verificação in loco; 
Exigir dos fiscais que durante o expediente, eles mantenham identificados através do uso de  
uniforme padronizado bem como crachá de identificação;   
Verificar ocorrências de hidrômetros para serem substituídos ou implantados; 
Repassar aos fiscais os Laudos de Vistorias solicitados pelos consumidores, para irem in loco 
verificar a situação dos medidores, e quando alguma irregularidade já apresentada pelo 
consumidor, fazer a vistoria interna; 
Fazer o refaturamento da faturas conforme o parecer dos fiscais nos Laudos de Vistoria, e emitir 
uma nova fatura; 
Representar o SAMAE quando convocado, em audiências, e Órgão de Proteção ao Consumidor;  
Encaminhar ao Jurídico do SAMAE para parecer todos os Processos recebidos como da 
Defensoria Pública e outros; 
Quando necessário, emitir solicitação de compra de materiais e serviços ao setor de compras; 
Manter arquivo das Leis, Normas e Regulamentos da Autarquia Municipal;  
Estudar e propor alterações nas normativas da Autarquia; 
Promover atendimento de todas as sugestões e reclamações feitas pelo público com relação às 
contas, consumo e demais serviços prestados pela Autarquia; 
Manter organizado o arquivo dos mapas de todos os bairros; 
Calcular e fazer o lançamento no sistema das penalidades aplicadas pelos fiscais;    
Exigir que o corte seja efetuado em regime de rodízio entre os funcionários;  
Dar baixa nas faturas pagas através dos órgãos arrecadadores;  
Enviar remessa aos bancos, dos arquivos de débitos em conta e receber o retorno dos mesmos; 
Elaborar autos de infrações quando constatadas quaisquer das irregularidades;  
Executar outras atividades correlatas. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
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Complexidade da tarefa: Médio 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador de Controle de Qualidade da Água e esgoto 
Subordinação: Gerente Técnico 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Realizar análises e pesquisas das características físicas, químicas e bacteriológicas das águas 
bruta e tratada. 
Descrição Detalhada:  
Monitorar as análises e pesquisas das características físicas, químicas e bacteriológicas do esgoto  
bruto e tratado; 
Manter o controle de qualidade da água destinada ao abastecimento público; 
Realizar coleta para monitoramento a qualidade das águas dos mananciais para abastecimento 
público;  
Monitorar a qualidade das águas dos corpos receptores;  
Elaborar rotineiramente, relatórios de controle de qualidade da água destinada ao abastecimento 
público; 
Elaborar rotineiramente, relatórios de controle de qualidade dos efluentes da estação de 
tratamento de esgoto;  
Observar e atender às legislações pertinentes; 
Executar outras atividades correlatas.  
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
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Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; por laudos errados, que 
incorram em danos ao meio ambiente e aos usuários. 
 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador de Água e Esgoto 
Subordinação: Gerente Operacional  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Desenvolve atividades relacionadas com o abastecimento de água potável e esgoto. 
Descrição Detalhada:  
Executar as obras de assentamento da rede de abastecimento de água; 
Efetuar manutenção nas redes e ramais de água e esgoto; 
Efetuar manutenção ou trocas periódicas nos hidrômetros; 
Coordenar os serviços de acordo com a distribuição do superior imediato, em atendimento aos 
usuários, nas redes de água e esgoto sanitário; 
Acompanhar todas as atividades de inspeção, manutenção, conservação, limpeza e 
funcionamento de máquinas nos setores de operação;  
Manter informado seu superior sobre as ocorrências relacionadas com o Núcleo; 
Verificar periodicamente os sistemas de segurança elétrica, fogo, bombeamentos e outros; 
Funcionar e manter os conjuntos elevatórios em perfeitas condições; 
Controlar o consumo de energia e combustíveis; 
Fornecer dados para o relatório técnico mensal; 
Conservar limpas as instalações de trabalho; 
Executar ou acompanhar obras de assentamento da rede de coleta de esgotamento sanitário; 
Demais atividades pertinentes e afins. 

 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
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Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário;  
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  
 
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Coordenador de Resíduos Sólidos  
Subordinação: Gerente Operacional  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
É responsável pelos serviços de coleta e o devido gerenciamento dos resíduos sólidos. 
Descrição Detalhada:  
Coordenar a coleta seletiva, os resíduos sólidos e o seu gerenciamento; 
Administrar as atividades inerentes ao aterro sanitário;  
Controlar entrada e saída de resíduos sólidos do aterro sanitário, bem como a pesagem, elaborar 
planilha para respectivos controles;  
Repassar mensalmente ao diretor as informações para operacionalização do Aterro Sanitário; 
Executar as atividades inerentes à reciclagem dos resíduos sólidos, por força de cessão, convênio, 
contrato ou outra forma, inclusive quanto à exploração comercial; 
Organizar os roteiros para coleta, podendo para tal, baixar Normas e Regulamentos; 
Outras atividades inerentes ao Núcleo. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Médio 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: Acima de 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades envolvidas: 
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Por erros: aqueles que possam provocar riscos físicos, ao meio ambiente, de saúde, estrutural ou 
qualquer dano ao erário;  
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, com usuários, exigindo tato 
nas relações interpessoais.  
Por máquinas ou equipamentos: todos necessários para sua atuação. 
Por subordinados: sim 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho.  

 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Técnico em Informática  
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 

 
Descrição Sumária: 
Executar serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando suporte 
técnico e orientar os usuários para utilização dos softwares e hardwares. 
 
Descrição Detalhada: 
Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de informática; 
Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e 
comandos necessários para sua utilização; 
Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem 
de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos bibliografias, etc; 
 
Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha 
de dispositivos conectados; 
Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; 
Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha 
ocorrida; 
Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera; 
Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos com 
substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; 
Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de 
atuação; 
Executar o controle de fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 
processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 
Ministrar treinamento em área de seu conhecimento; 
Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de 
computadores e dos sistemas operacionais; 
Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção 
das redes de computadores; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
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Formação complementar: experiência prática comprovada 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: não é necessário 
Complexidade da tarefa: pertinentes ao cargo 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal  
Esforço Mental: constante 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho.  
 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Auxiliar Operador de Esgoto 
Subordinação: Gerente Operacional 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Instalação de novas ligações prediais de esgoto, religações de ramais e rede de esgoto, 
implantações de novas esperas domiciliares de esgoto, redes de distribuição de esgoto, 
escavações, redistribuição, conserto e outros serviços relacionados à função, utilizando-se de 
ferramentas e equipamentos ou máquinas necessárias para execução deste. 
 
Descrição Detalhada: 
 
Fazer a instalação de novas esperas para coleta de esgoto, religações, cortes, remanejos, 
vistorias, reparos diversos, manutenção de rede de coleta de esgoto, bem como a implantação de 
novas redes coletoras de esgoto;  
Acompanhar a construção de poços de vistoria (PVeTL);  
Quando necessário a limpeza e manutenção da fossa séptica de esgoto domiciliar, bem como o 
acompanhamento de serviço com caminhão pipa e limpa fossa; 
Cuidar dos acessórios e ferramentas que utiliza na execução de suas tarefas. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: Pertinentes ao cargo. 
Complexidade da tarefa: Normal 
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Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: localização das redes de esgoto e ramais, serviços mal executados; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho. 
  
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Operador de ETA – Estação de Tratamento de Água 
Subordinação: Gerencia Técnica  

 
Descrição Sumária 
Operar a ETA (Estação de Tratamento de Água, com sistema de captação, floculação, 
decantação, filtração e adição de produtos químicos pós tratamento). 
 
Descrição Detalhada 
Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos da ETA, e dos 
acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas, fazer a manutenção preventiva 
dos equipamentos; 
Verificar a dosagem correta dos produtos químicos;  
Manter as bombas dosadoras em perfeito funcionamento; 
Zelar pela limpeza e manutenção da ETA. 
Realizar a preparação das dosagens de produtos químicos e fiscalizar sua utilização e distribuição; 
Manter o controle de qualidade da água destinada ao abastecimento público; 
Acionar e desligar o sistema de bombeamento, abertura e fechamento de registro, bem como 
auxiliar na manutenção dos mesmos; 
Elaborar rotineiramente, relatórios de controle de qualidade da água destinada ao abastecimento 
público; 
Zelar pelo programa de gestão da qualidade implementado pelo SAMAE. 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
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Responsabilidades envolvidas 
Por erros: aplicação inadequada de produtos químicos, deixar de vistoriar o sistema elétrico e 
hidráulico da ETA; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
  
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Operador de ETA Rurais  
Subordinação: Gerencia Técnica  

 
Descrição Sumária 
Operar a ETA nas áreas rurais, realizando coleta de amostras das sedes rurais mantidas por esta 
autarquia para a realização de exames de rotina conforme legislação; 
 
Descrição Detalhada 
Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos da ETA, e dos 
acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas, fazer a manutenção preventiva 
dos equipamentos; 
Verificar a dosagem correta dos produtos químicos;  
Manter as bombas dosadoras em perfeito funcionamento; 
Zelar pela limpeza e manutenção da ETA. 
Realizar a preparação das dosagens de produtos químicos e fiscalizar sua utilização e distribuição; 
Manter o controle de qualidade da água destinada ao abastecimento público; 
Acionar e desligar o sistema de bombeamento, abertura e fechamento de registro, bem como 
auxiliar na manutenção dos mesmos; 
Elaborar rotineiramente, relatórios de controle de qualidade da água destinada ao abastecimento 
público; 
Zelar pelo programa de gestão da qualidade implementado pelo SAMAE. 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: aplicação inadequada de produtos químicos, deixar de vistoriar o sistema elétrico e 
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hidráulico da ETA; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
  
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Fiscal de consumo/leiturista  
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 

 
Descrição Sumária: 
Coletar a leitura dos hidrômetros, emitir e entregar as faturas a todos os consumidores constantes 
no cadastro; 
Descrição Detalhada: 
Organizar e manter atualizado o cadastro dos usuários; 
Emitir Aviso de Débito/corte ao consumidor;    
Aplicar penalidades previstas no regulamento dos serviços; 
Prestar informações solicitadas pelos usuários; 
Registrar Ocorrências detectadas in loco nas unidades consumidoras; 
Durante o expediente, manter-se identificado através do uso de uniforme padronizado bem como 
crachá de identificação;   
Substituir e implantar hidrômetros quando necessário; 
Prestar o serviço nos distritos, bem como coleta de leitura e entrega de fatura, fiscalização, 
lançamento de ocorrências, cadastro atualizado, entrega de aviso de Débito/corte ao consumidor, 
vistorias entre outras; 
Executar demais tarefas correlatas e afins. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
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Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho. 
  
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Fiscal de Corte e Religação  
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 

 
Descrição Sumária: 
Efetuar o corte e religação nos hidrômetros, fiscalizar, vistoriar, cadastrar e fazer atualização 
cadastral quando necessário;  
Descrição Detalhada: 
Efetuar a interrupção do fornecimento de água do consumidor quando por inadimplência, ou por 
irregularidade na ligação/hidrômetro; 
Organizar e manter atualizado o cadastro dos usuários; 
Entregar ao consumidor o valor do débito, quando for efetuar o corte de água.    
Fazer a vistoria in loco nos medidores quando solicitados pelos usuários, e quando houver um 
problema interno, já detectado e consertado pelo consumidor, fazer a vistoria interna. 
Aplicar penalidades previstas no regulamento dos serviços; 
Prestar informações solicitadas pelos usuários; 
Registrar ocorrências detectadas in loco nas unidades consumidoras; 
Durante o expediente, manter-se identificado através do uso de uniforme padronizado bem como 
crachá de identificação;   
Substituir e implantar hidrômetros quando necessário; 
Prestar o serviço nos distritos, bem como: corte e religação de água, fiscalização, lançamento de 
ocorrências, cadastro, atualização cadastral, vistorias entre outras; 
Executar demais tarefas correlatas e afins. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho. 
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Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Processador de Faturas   
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 

Descrição Sumária: 
Comanda a unidade de administração, emitindo pareceres, bem como controla os serviços gerais 
de escritório, compatibilizando os programas administrativos com as demais medidas. 
Descrição Detalhada: 
Verifica correta documentação e documentação sob sua responsabilidade, bem como a validade 
desta; 
Coordena e promove a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, 
para assegurar a obtenção dos resultados; 
Elabora pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando dados, para colaborar 
nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Participa de projetos e/ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo 
fluxogramas, organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior produtividade e 
eficiência dos serviços; 
Atender aos clientes e ao público em geral, agindo com atenção e eficácia nas suas atividades; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Zelar pelo programa de gestão da qualidade implementado pelo SAMAE. 
 
ANÁLISES DO CARGO: 
Requisitos mentais: 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo. 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência: não é necessário 
Conhecimentos Necessários: Pertinentes ao cargo 
Complexidade da Tarefa: Mediano. 
Requisitos Físicos: 
Idade: A partir de 18 anos. 
Esforço Físico: Mínimo. 
Esforço Mental: Normal 
Responsabilidades Envolvidas: 
Por Erros: Trabalho exige planejamento operacional, que se cometidos erros, podem atrapalhar 
andamento das atividades da Secretaria e conseqüentemente do Município. 
Por Contatos: contatos freqüentes com clientela interna e externa, exigindo tato nas relações 
interpessoais para levar a termo os planejamentos de tipos variados de sua área de atuação e das 
outras com as quais mantenha contato. 
Por Máquinas ou Equipamentos: É responsável por todas as máquinas e equipamentos sob 
custódia de seu setor: computador, fax, internet, legislação e manuais, máquina de calcular, 
material de escritório, telefone. 
Por Subordinados: Não. 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor. 
Por Dados Confidenciais: Todos os assuntos relativos ao trabalho são de cunho confidencial. 
 
Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
Titulo: Agente Administrativo II 
Subordinação: Chefia de Departamento 
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DESCRIÇÃO DO CARGO: 
Descrição Sumária: 
Executam serviços de apoio sob supervisão direta nas áreas de administração, finanças e 
logísticas, conforme suas demandas de trabalho. 
Descrição Detalhada: 
Tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; Conferir notas fiscais e faturas 
de pagamentos; Triagem de documentos; Distribuição de documentos aos remetentes; Conferir 
dados e datas; Verificar documentos conforme normas; Identificar irregularidades nos documentos 
emitidos e corrigi-los; Conferir cálculos; Submeter pareceres para apreciação de chefia; 
Classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; Arquivar documentos conforme 
procedimentos específicos da Secretaria. 
Preencher documentos: Digitar textos e planilhas; Preencher formulários; Digitar notas de 
lançamentos contábeis; Emitir cartas convite nos processos de compras e serviços. 
Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; Verificar índices econômicos e 
financeiros; Elaborar planilhas de cálculos; Efetuar cálculos; Redigir atas; Elaborar 
correspondência. 
Acompanhar processos e contratos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; Localizar 
processos; Acompanhar notificações de não conformidade; Encaminhar protocolos internos; 
Atualizar cadastros; Atualizar dados. 
Atendimento ao público: Fornecer informações sobre serviços; Identificar natureza das 
solicitações do munícipe ou servidor; Atender fornecedores; Registrar reclamações dos 
munícipes.  
Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos: Auxiliar a assessoria nas rotinas de 
admissão e demissão de pessoal; Orientar sob supervisão funcionários sobre direitos e deveres; 
Controlar freqüência dos funcionários: Auxiliar na elaboração da folha de pagamento; Controlar 
recepção e distribuição de benefícios. Atualizar dados dos funcionários. 
Prestar apoio logístico: Controlar material de expediente; Levantar a necessidade de material; 
Requisitar materiais; Solicitar compra de material ao departamento competente; Conferir material 
solicitado; Providenciar devolução de material fora de especificação; Distribuir material de 
expediente; Controlar expedição de malotes e recebimentos; Controlar execução de serviços 
gerais (Limpeza, transporte, vigilância); Pesquisar preços. 
Comunicar-se: Expressar-se oralmente; Demonstrar habilidade de redação; Demonstrar precisão 
de linguagem. 
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar iniciativa; Trabalhar em equipe; Relacionar-se 
com flexibilidade; Demonstrar capacidade de organização. 
Outras atividades correlatas. 
 
ANÁLISES DO CARGO: 
Requisitos mentais: 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo. 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência: não é necessário 
Conhecimentos Necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da Tarefa: Mediano. 
Requisitos Físicos: 
Idade: A partir de 18 anos. 
Esforço Físico: Mínimo. 
Esforço Mental:Constante. 
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Responsabilidades Envolvidas: 
Por Erros: Trabalho exige planejamento operacional, que se cometidos erros, podem atrapalhar 
andamento das atividades da Secretaria e conseqüentemente do Município. 
Por Contatos: contatos freqüentes com clientela interna e externa, exigindo tato nas relações 
interpessoais para levar a termo os planejamentos de tipos variados de sua área de atuação e das 
outras com as quais mantenha contato. 
Por Máquinas ou Equipamentos: É responsável por todas as máquinas e equipamentos sob 
custódia de seu setor: computador, fax, internet, legislação e manuais, máquina de calcular, 
material de escritório, telefone. 
Por Subordinados: Não. 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor. 
Por Dados Confidenciais: Todos os assuntos relativos ao trabalho são de cunho confidencial. 

 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Técnico Eletromecânico 
Subordinação: Gerente Operacional  

 
Descrição Sumária: 
Zelar e dar manutenção a instalações e equipamentos elétricos e eletrônicos. 
 
Descrição Detalhada: 
Zelar e executar manutenção e consertos na parte elétrica e mecânica das bombas de água, de 
esgoto e bombas submersas, bem como nas instalações elétricas de todas as unidades 
pertencentes à Autarquia; 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: experiência prática comprovada 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: não é necessário 
Complexidade da tarefa: pertinentes ao cargo 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal  
Esforço Mental:Constante 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho.  
 
Setor: Diversos setores no SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br 
 

Assessoria Jurídica 
 

 
Titulo: Técnico de segurança no trabalho 
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 

 
Descrição Sumária: 
Supervisionar as atividades ligadas á segurança do trabalho, visando assegurar condições que 
eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o 
cumprimento de toda a legislação pertinente. 
 
Descrição Detalhada: 
Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as 
providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar 
os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho; 
Promover campanhas, palestras , treinamentos com o objetivo de divulgar as normas de 
segurança e higiene do trabalho, bem como para informar e conscientizar o trabalhador sobre 
atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das 
atividades de treinamento e divulgação; 
Determinar a utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem 
como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim 
o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador; 
Colaborar nos projetos de modificações prediais ou novas instalações da empresa, visando à 
criação de condições mais seguras no trabalho; 
Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que 
ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como 
corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças; 
Organizar e mobilizar os servidores para a Criação da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho/CIPA; 
Responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação da CIPA, quanto ao cumprimento do disposto 
nas NR aplicáveis às atividades executadas pela Autarquia e/ou seus estabelecimentos; 
Levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, 
analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas; 
Elaborar planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as condições para combate a 
incêndios e salvamento de vítimas de qualquer tipo de acidente; 
Analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos no SAMAE, com 
ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as 
características do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características 
do agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou acidentado(s) 
e acompanhar o acidentado para recebimento de atendimento médico adequado; 
Elaborar e implantar juntamente com empresa Especializada em Segurança do Trabalho os 
programas obrigatórios, tais como: LTCAT; PCMSO; PPRA; PPP; PCA; PPR e outros documentos 
específicos da atividade fim; 
Monitorar e acompanhar os prazos dos Programas bem como se fizer cumprir o que neles estiver 
contemplado; 
Realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as 
providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar 
os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho; 
Adotar em suas rotinas de trabalho registros de entrega dos EPI´s, Comunicação de Acidente do 
Trabalho – CAT, bem como demais formularios necessários para formalizar sua atuação; 
Trabalhar em parceria com a Assessoria de Recursos Humanos e Pessoal no desenvolvimento do 
talento humano, mantendo um dialogo interno das ações co-relacionadas; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo 
Formação complementar: Formação Técnica na área de Segurança no Trabalho com registro na 
sua respectiva categoria.  
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal (executa tarefas variadas e complexas, que exigem 
conhecimentos técnicos e práticos e iniciativa própria; recebe orientação e supervisão do 
supervisor imediato;) 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal  
Esforço Mental: Normal  
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: por falta de acompanhamento e fiscalização que envolva a área de segurança no 
trabalho, bem como aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente de 
trabalho.  
 

GRUPO OCUPACIONAL II 
 

ANEXO I – C 
 
Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Motorista 
Subordinação: Chefia Imediata 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e 
manutenções básicas do veículo. Possuir carteira de Habilitação no mínimo Categoria “D”. 
 
Principais atividades: 
Dirigir veículos: Checar indicações dos instrumentos do painel; Ajustar bancos e retrovisores; 
Detectar problemas mecânicos; Identificar sinais sonoros, luminosos e visuais; Buscar local seguro 
em caso de perigo; conduzir veículo com problemas mecânicos com autorização superior; Desviar 
de buracos; Evitar paradas bruscas; Reduzir velocidade em caso de chuva ou neblina; Isolar 
veículo em caso de emergência ou situações anormais; Destravar portas do veículo apenas em 
local seguro; Verificar proximidade da escola. 
Transportar pessoas, cargas ou valores: Cumprir ordem de serviço; Devolver objetos 
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esquecidos no interior do veículo; Calcular distância do local de destino; Aplicar procedimentos de 
primeiros socorros; Liberar embarque e desembarque em local seguro e permitido; Alterar 
itinerário em caso de situações de risco ou emergência; Elaborar itinerários; Calcular tempo de 
chegada ao destino; Consultar guias e mapas; Acondicionar carga no veículo; Verificar condições 
físicas da carga; Acomodar ocupantes no veículo; Embarcar produtos embalados; Manusear 
cargas; Retirar objetos do compartimento de bagagem; Conferir quantidades dos bens a serem 
transportados; Selecionar o veículo de acordo com capacidade licenciada. 
Realizar verificações e manutenções básicas do veículo: Identificar avarias no veículo; 
Verificar nível do combustível; Abastecer veículo; Limpar a parte interna e externa do veículo; 
Verificar estado dos pneus; Testar sistema de freios; Conferir equipamentos obrigatórios do 
veículo; Trocar óleos; Acompanhar prazos ou quilometragem para revisões periódicas; 
providenciar revisões periódicas; Trocar pneus; Climatizar veículo; Executar pequenos reparos 
mecânicos de emergência; Verificar suspensão do veículo. 
Manobrar veículos: Localizar vaga para estacionamento; Identificar obstáculos ao redor do 
veículo; Controlar velocidade de manobra; Estacionar veículo; Localizar veículo no pátio de 
estacionamento; Sinalizar local em caso de estacionamento emergencial. 
Usar equipamentos e dispositivos especiais: Colocar disco de tacógrafo; Verificar 
funcionamento de sinalização sonora e luminosa; utilizar equipamento de proteção individual 
(EPI); Identificar veículo com carga perigosa; Verificar equipamento de comunicação. 
Efetuar entregas: 
Conferir dados para entrega de mercadorias e execução de serviços; Recolher assinatura do 
recebedor da mercadoria ou serviço sempre que necessário. 
Comunicar-se: Preencher relatório de controle de serviços; Utilizar telefones ou rádios somente 
com o veiculo estacionado; Informar à central de atendimento sobre a composição da equipe de 
plantão; Afixar no veículo autorizações legais para exercício da função; Relatar ocorrências 
durante a realização do trabalho; Notificar autoridades em casos de emergências e situações; 
Informar ao responsável sobre problemas mecânicos no veículo; Solicitar socorro mecânico; 
Relatar problemas mecânicos do veículo; Portar identificação individual ou funcional em local 
visível; Relatar atrasos; Transmitir informações através de gestos; Acionar sinais luminosos e 
sonoros; Avisar extravios, furtos ou avarias de carga; Acionar dispositivos de segurança em caso 
de assalto (luminosos, sonoros); Prestar informações gerais aos passageiros. 
Competências pessoais: Agir com ética; Zelar pelo material transportado; Manter-se atualizado; 
Zelar pela segurança dos ocupantes dos veículos; Trabalhar em equipe; Agir com criatividade; 
Cumprir horários e escalas de trabalho; Demonstrar capacidade visual espacial; Tratar público 
com polidez; Trabalhar sob pressão; Respeitar leis de trânsito; Dirigir defensivamente; Manter-se 
calmo; Demonstrar noções básicas de mecânica de veículos; Efetuar matemáticos básicos. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos mentais: 
Escolaridade Mínima: ensino fundamental completo, com Carteira Nacional de Habilitação no 
mínimo categoria D; 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos Necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Mediano. 
 
Requisitos físicos: 
Idade: a partir de 18 anos. 
Esforço Físico: Mínimo. 
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Esforço Mental:Constante. 
 
Responsabilidade envolvida: 
Por erros: não seguir as leis de transito vigente, por imperícia, negligência, imprudência e 
incapacidade técnica que possam causar danos ao erário; 
Por contatos e equipamentos: Carro; Celular. Disco de tacógrafo; Manual de segurança; 
Carteira de habilitação; Uniformes; Kit de segurança; Jogo de ferramentas; Uniforme. 
Por máquinas ou equipamentos: Responsável pelo veículo e equipamentos sob sua custódia. 
Por subordinados: não. 
Por decisões: ocasionalmente. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
 
Setor: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Operador de Máquinas 
Subordinação: Gerente Operacional  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Executar diversas tarefas na unidade em que trabalha, operando retro-escavadeira, moto-
niveladora, rolo compactador, trator de esteira, obedecendo às leis de trânsito em vigência, 
auxiliar no transporte ou reparos executados pelo SAMAE. Possuir carteira de Habilitação no 
mínimo Categoria “D”. 
 
Principais atividades: 
Operar máquinas e equipamentos: Regular assento e encosto do banco das máquinas e 
equipamentos; Ajustar comandos e apoios das máquinas e equipamentos; Posicionar máquinas e 
equipamentos para operação; Travar máquinas e equipamentos; Acionar movimentos das 
máquinas, equipamentos e acessórios conforme procedimentos operacionais; Conferir capacidade 
de máquinas e equipamentos; Interpretar recomendações dos fabricantes para a operação de 
máquinas e equipamentos; Nivelar máquinas e equipamentos. 
Avaliar condições de funcionamento das máquinas e equipamentos: Interpretar painel de 
instrumentos de medição; Verificar fonte de alimentação do equipamento (elétrica e combustível); 
Testar comandos de acionamento; Testar deslocamento e frenagem das máquinas e 
equipamentos (rotação, vertical, horizontal); Verificar condições e conservação de acessórios 
(gancho, mangueira, sinalizadores, friso de roda); Inspecionar nível, alinhamento e verticalidade 
de cabos de aços e correias transportadoras; Inspecionar dispositivos de segurança; Vistoriar 
máquinas e equipamentos de elevação; Solicitar manutenção das máquinas e equipamentos. 
Preparar área para operação de equipamentos: Conferir autorização de serviço; Definir 
equipamentos de transporte e movimentação conforme capacidade; Conferir o peso de cargas; 
Selecionar acessórios conforme o tipo de carga e descarga; Utilizar acessórios compatíveis com a 
carga (cabo, cinta); Cumprir ordem de serviço; Movimentar pessoas e materiais através de 
máquinas e equipamentos. 
Trabalhar com segurança: Obedecer a normas de segurança do trabalho; Solicitar equipamentos 
de segurança (EPI e EPC); Utilizar equipamentos de segurança (EPI e EPC); Identificar situações 
de risco; Sinalizar área de trabalho; Acionar dispositivos sonoros para a retirada de pessoas do 
local de trabalho; Interpretar sinalização de elevação e transportes de cargas; Respeitar sinais e 
comunicações de trânsito; Selecionar máquinas e equipamentos de acordo com as características 
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do trabalho e ambiente; Realizar transporte e movimentação de cargas perigosas conforme 
instruções dos fabricantes; Realizar intervalos periódicos de descanso face aos esforços 
repetitivos da ocupação. 
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar auto-organização; Manter atenção 
concentrada; Comunicar-se com eficiência; Relacionar-se com superiores e subordinados; 
Demonstrar autocontrole; Evidenciar coordenação motora; Demonstrar responsabilidade; Adaptar-
se a novos trabalhos e situações; Demonstrar autocrítica. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos mentais: 
Escolaridade Mínima: ensino fundamental completo, com Carteira Nacional de Habilitação no 
mínimo categoria D; 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos Necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Mediano. 
 
Requisitos físicos: 
Idade: a partir de 18 anos. 
Esforço Físico: Mediano. 
Esforço Mental: Mediano. 
 
Responsabilidade envolvida: 
Por erros: qualquer erro que comprometa o andamento das atividades, ou incorra em perdas 
para a Autarquia. 
Por contatos: contatos freqüentes com clientela interna e externa. Exigindo tato nas relações 
interpessoais para levar a termo os planejamentos de tipos variados de sua área de atuação e das 
outras áreas com as quais mantenha contato 
Por máquinas ou equipamentos: é responsável por todas as máquinas e equipamentos sob sua 
custódia. 
Por subordinados: não. 
Por decisões: comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
 
Setor: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Recepcionista 
Subordinação: Chefia Setorial 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Recepcionam e prestam serviços de apoio a usuários internos e externos; prestam atendimento 
telefônico e fornecem informações; averiguam necessidades de usuários e dirigem ao lugar ou a 
pessoa procurada; agendam serviços, observam normas internas de segurança, conferindo 
documentos e notificando vigias sobre presença estranhas; Organizam informações e planejam o 
trabalho do cotidiano. 
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Principais atividades: 
Organizar informações a serem prestadas: Consultar lista de profissionais e departamentos da 
Prefeitura, ou Secretaria, bem como saber informar os ramais internos e telefones externos 
(demais órgãos públicos municipais); Interagir com outros departamentos; Consultar lista de 
horários de funcionamento dos diversos setores da Prefeitura ou de sua Secretaria para saber 
informar usuários externos. 
Observar normas internas de segurança: Conferir documentos com identificação; Notificar a 
segurança sobre a presença de pessoas estranhas; Listar atendimento ao público; Organizar 
atendimentos; Acionar serviço de higienização quando necessário. 
Planejar cotidiano: Organizar materiais de trabalho; Organizar malotes e correspondências; 
Distribuir malote se correspondências; Distribuir jornais, revistas, etc. 
Recepcionar clientes internos e externos: Atender diretamente os clientes internos e externos, 
fazendo os direcionamentos aos setores solicitados; 
Comunicar-se: Circular informações internas; Falar de maneira clara, ágil e objetiva; Ouvir com 
atenção; Orientar de maneira precisa; Comunicar-se visualmente com o cliente; Comunicar-se 
efetivamente por meio de escrita.  
Demonstrar competências pessoais: Agir com bom senso; Demonstrar iniciativa; Demonstrar 
afabilidade; Demonstrar interesse; Agir com agilidade; Demonstrar organização; Demonstrar 
educação; Demonstrar autonomia; Demonstrar paciência; Demonstrar entusiasmo; Demonstrar 
respeito mútuo; Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar capacidade de auto- avaliação; 
Demonstrar interesse no aprimoramento profissional; Demonstrar conhecimentos de informática e 
redigir documentos rotineiros. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos mentais: 
Escolaridade Mínima: ensino fundamental completo; 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos Necessários: pertinentes ao cargo  
Complexidade da tarefa: mediana. 
Requisitos físicos: 
Idade: a partir de 18 anos. 
Esforço Físico: Mínima. 
Esforço Mental: Constante. 
 
Responsabilidade envolvida: 
Por erros: Passar informações incorretas aos usuários internos e externos e outros que possam 
provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores e chefias, exigindo tato nas relações 
interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: computadores com programas ligados ao telefone; fax; 
formulários; Headset (fone para telefonista); Impressora;  
Por subordinados: não. 
Por decisões: não. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
 
Setor: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
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Titulo: Pedreiro 
Subordinação: Chefia Setorial 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar 
ou reparar prédios e obras similares. 
 
Principais atividades: 
Verifica as características da obra, examinando o projeto e especificações, para orientar-se na 
seleção do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho;  
Misturar cimento, areia, água e outros materiais, dosando as quantidades na forma indicada, para 
obter a argamassa a ser empregada na execução de alvenarias, assentamento de ladrilhos e 
materiais afins;  
Construir fundações, empregando pedras, tijolos, ou concreto, para formar a base de paredes, 
muros e construções similares;  
Assentar tijolos, ladrilhos ou pedras seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-os com 
argamassa adequada, para executar paredes, pilares e outras partes da construção;  
Rebocar as estruturas construídas, empregando a argamassa de cal, cimento e areia e/ ou saibro, 
obedecendo ao prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a receber outros tipos de 
revestimento;  
Assentar ladrilhos ou material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e 
paredes;  
Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calcadas e estruturas semelhantes, 
reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, portas, manilhas e outras peças, 
chumbando bases danificadas para reconstruir essa estrutura.  
Aplicar uma ou várias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações, para 
possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins.  
Armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para a execução da obra desejada. 
Executar reparos em encanamentos. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental completo. 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: normal  
 
Requisitos físicos:  
Idade: a partir de 18 anos 
Esforço Físico: Mediano 
Esforço Mental: Normal.  
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: evitar desperdício de materiais e a execução de trabalhos de qualidade duvidosa, que 
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possam onerar o SAMAE. 
Por contatos: Contatos freqüentes com demais servidores, chefias e público em geral, exigindo 
tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: enceradeiras, betoneiras, aspirador de pó, aparelho de 
limpeza a vapor, escada, máscaras, luvas, botas, estopa, esponjas, produtos de limpeza, 
vassouras, escovas, rastelo, desentupidor e demais equipamentos pertinentes a profissão. 
Por subordinados: não. 
Por decisões: não. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
SETOR: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
TÍTULO: Operador de Elevatória para água 
SUBORDINAÇÃO: Gerente Técnico  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
Descrição sumária: 
Opera os sistemas elevatórios de água – (Sistema de captação e bombeamento de água 
superficial ou subterrânea), nos distritos de Progresso, São Joaquim do Boche,  Gleba Triângulo, 
São Jorge, Assentamento Antônio Conselheiro e demais localidades que o Samae venha a ter 
estações elevatórias de água. 
 
Principais Atividades: 
Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos da estação, dos 
acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas, fazer a manutenção preventiva 
dos equipamentos; 
Verificar a dosagem correta dos produtos químicos;  
Manter as bombas dosadoras em perfeito funcionamento; 
Zelar pela limpeza e manutenção da estação. 
Realizar a preparação das dosagens de produtos químicos e fiscalizar sua utilização e distribuição; 
Manter o controle de qualidade da água destinada ao abastecimento público; 
Acionar e desligar o sistema de bombeamento, abertura e fechamento de registro bem como 
auxiliar na manutenção dos mesmos. 
Auxiliar na manutenção das redes, ligações prediais, vistorias e manutenção periódica no sistema 
hidráulico da localidade em que esta inserida a estação elevatória;  
Responsável pela preservação do local onde é captada e armazenada a água que é distribuída à 
população, como mina d’ água, poços artesianos e reservatórios; 
Zelar pelo programa de gestão da qualidade implementado pelo SAMAE. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos Físicos 
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Idade: Acima: a partir 18 anos 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: deixar de vistoriar rotineiramente o sistema de abastecimento (bombas, motores, 
quadros de comandos e dosadores). 
Por contatos: Contatos freqüentes com publico interno e externo exigindo tato nas relações 
interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza de setor. 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é cunho restrito ao ambiente de 
trabalho. 
 
SETOR: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto  
TÍTULO: Operador de Elevatória para Esgoto 
SUBORDINAÇÃO: Gerente Operacional 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
 
Descrição sumária: 
Opera o sistema de coleta e recepção de esgoto, verificando e acompanhando o funcionamento 
das bombas, motores e quadros de comando elétricos; inspeciona os poços de recebimento de 
resíduos domiciliares. 
Descrição Detalhada: 
Zelar pelo perfeito funcionamento da estação elevatória de esgoto, cuidar dos acessórios e 
ferramentas que forem utilizar na execução de suas tarefas, fazer a manutenção preventiva dos 
equipamentos, acionar a manutenção quando necessário; 
Zelar pela limpeza e manutenção das bombas, filtros e demais equipamentos da estação 
elevatória de esgoto, dos acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas, fazer 
a manutenção preventiva dos equipamentos; 
Manter as bombas em perfeito funcionamento; 
Zelar pela limpeza e manutenção da estação; 
Auxiliar na manutenção das tubulações, vistorias e manutenção periódica no sistema;  
Responsável pela preservação do local onde é captado e armazenado o esgoto; 
Zelar pelo meio ambiente em que a estação está inserida. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima 18 anos 
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Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: deixar de vistoriar rotineiramente o sistema de captação e elevação de esgoto 
(bombas, motores, quadros de comandos e outros). 
Por contatos: Contatos freqüentes com publico interno e externo exigindo tato nas relações 
interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza de setor. 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é cunho restrito ao ambiente de 
trabalho. 
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Instalador de rede 
Subordinação: Gerente Operacional 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Instalação de novas ligações prediais de água e esgoto, religações de ramais e rede, implantações 
de novas redes de distribuição de água, escavações, redistribuição, conserto e outros serviços 
relacionados à função, utilizando-se de ferramentas e equipamentos ou máquinas necessárias 
para execução deste. 
 
Principais Atividades: 
Fazer a instalação de redes adutoras e de distribuição, instalação cavaletes em novos pontos de 
distribuição, instalação de hidrômetro, religações, cortes, remanejo, vistorias, reparos hidráulicos 
diversos, manutenção de rede de distribuição de água e esgoto; 
Cuidar dos acessórios e ferramentas que utiliza na execução de suas tarefas. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: localização das redes adutoras, serviços mal executados; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
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Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
  
Setor: SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Mensageiro 
Subordinação: Gerente Administrativo e Financeiro 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Executar serviços internos e externos; entregar documentos, mensagens e encomendas ou 
pequenos volumes; 
Principais Atividades: 
 
Auxiliar nos serviços simples de escritório, arquivando, abrindo pastas, plastificando folhas e 
preparando etiquetas;  
Encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-os ou prestando-lhes informações 
necessárias; anotar recados e telefones;  
Controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a 
execução dos serviços, coletas, assinaturas em documentos diversos; 
Auxiliar no recebimento e distribuição de materiais e suprimentos em geral;  
Executar tarefas afins. 
 
ANÁLISE DO CARGO 
 
Requisitos Mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo 
Formação complementar: não é necessário 
Tempo de experiência anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos Físicos 
Idade: Acima de 18 
Esforço físico: Normal 
Esforço Mental: Normal 
 
Responsabilidades envolvidas 
Por erros: aqueles que possam provocar qualquer dano ao erário; 
Por contatos: Com equipe e demais funcionários, exigindo tato nas relações interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: todos os que estiverem sob sua utilização. 
Por subordinados: não 
Por Decisões: Comunicar à chefia os problemas e impasses de toda natureza do setor 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
  
Setor: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
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Titulo: Mecânico de Máquinas Pesadas 
Subordinação: Gerente Operacional  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Executar tarefas de caráter operacional referente à manutenção e reparos de máquinas 
operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos de funcionamento mecânico, 
orientando-se normas e especificações técnicas e utilizando instrumentos e métodos adequados. 
 
Principais atividades: 
Desempenha tarefas similares às de um mecânico, porém é especializado montagem, 
manutenção e reparo de máquinas operatrizes, aparelhos de levantamento e outros equipamentos 
mecânicos. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos mentais:  
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo  
Formação Complementar: não é necessário. 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: Normal 
 
Requisitos físicos:  
Idade: a partir de 18 anos 
Esforço Físico: Alta. 
Esforço Mental: Constante. 
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: Utilização incorreta de materiais que possam causar perdas ao Setor. 
Por contatos: Com equipe e 
Por máquinas ou equipamentos: todos. 
Por subordinados: não. 
Por decisões: apenas em cunho técnico. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 

 
GRUPO OCUPACIONAL I 

ANEXO I – D 
 
Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 
Título: Vigia 
Subordinação: Chefia Setorial 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição Sumária: 
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Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância da autarquia - Samae, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de 
pessoas estranhas e outras anormalidades; Controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando 
e encaminhando-as para lugares desejados; zela pelo programa de gestão da qualidade 
implementado pelo SAMAE 
 
Principais Atividades: 
Zelar pela guarda do patrimônio: Rondar as dependências do Setor; Verificar portas e janelas; 
Observar movimentação das pessoas pela redondeza; Registrar a passagem pelos pontos de 
ronda; Relatar avarias nas instalações; Inspecionar os veículos no estacionamento; Previnir 
incêndios. 
Controlar fluxo de pessoas: Identificar as pessoas; Encaminhar as pessoas; Acompanhar o 
visitante; Controlar a movimentação das pessoas; Acionar o 190 da PM e 193 do Corpo de 
Bombeiros. 
Orientar pessoas: Orientar visitantes. 
Receber materiais e equipamentos: Abordar o entregador; Receber volumes e 
correspondências e encaminhar aos setores correspondentes. 
Fazer manutenção simples; Solicitar reparos; Ligar e apagar luzes; Trocar Lâmpadas; Irrigar 
jardim. 
Comunicar-se: Falar e atender ao telefone sempre que necessário  no seu expediente de 
trabalho; Comunicar-se por sinais; Transmitir recados; Lidar com o público. 
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar educação; Manter a postura; Demonstrar 
honestidade; Aplicar os ensinamentos do treinamento; Demonstrar asseio; Demonstrar atenção; 
Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar paciência; Manter o auto controle; Organizar-se; Ter 
capacidade de tomar decisões; Demonstrar prestatividade; Ter destreza manual; Administrar seu 
próprio tempo; Dirigir autos e motos; Aceitar idéias; Estar atualizado; Ser desinibido; Demonstrar 
senso de responsabilidade. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos Mentais: 
Escolaridade Mínima: alfabetizado; 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: As tarefas são rotineiras com algumas variações que seguem normas 
definidas pelo Setor e outras que não são padronizadas, mas são especificadas.  
 
Requisitos Físicos: 
Idade: a partir de 18 anos; 
Esforço Físico: Mediano. 
Esforço Mental: Constante. 
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: Desatenção que possa causar danos ao patrimônio público. 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores, chefias e público em geral, exigindo 
tato nas relações interpessoais. 
Por máquina ou equipamentos: sim 
Por subordinados: não 
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Por decisões: sim. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
 
Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Titulo: Trabalhador Braçal 
Subordinação: Chefia Imediata 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição sumária: 
Efetuam serviços de limpeza, capina, poda, serviços de jardinagem e demais necessários para a 
organização e limpeza das vias públicas, dos prédios públicos, bem como carregar e descarregar 
veículos, auxiliar no transporte de materiais, atendendo demanda específica de onde estiver 
lotado. 
 
Principais atividades:                 
Conservar áreas externas: Efetuar limpezas externas, de lotes, de prédios públicos, escolas, 
etc.; Amontoar detritos e fragmentos; Capinar vegetação; Recolher o lixo em latões ou sacos 
plásticos; Pintar guias, sarjetas e alambrados; Fazer manutenção de jardins públicos; Remover o 
lixo para depósitos e descarga; Retirar detritos das margens de rio;  
Efetuar serviços diversos: Auxiliar em carregamentos e descarregamentos; proceder abertura de 
valas; limpezas de fossas; auxiliar em construções e pavimentações; auxiliar em lavagens; 
manejar ferramentas e instrumentos de lavoura e jardim; auxiliar na aplicação de fungicidas e 
inseticidas; executar faxinas; auxiliar o pedreiro em serviços diversos de alvenaria, carpintaria e 
outros; auxiliar na carga e descarga de material no almoxarifado, bem como nos demais setores 
do Samae; ajudar o eletromecânico na remoção, manutenção e instalação de bombas d ‘água e 
motores. 
Comunicar-se: Relatar problemas a superior; Solicitar a compra de produtos de limpeza ao setor 
competente; Justificar sua ausência ao supervisor; Comunicar ausência ao superior; Comunicar ao 
superior, defeitos nos equipamentos de trabalho; transmitir recados. 
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar destreza manual; Demonstrar educação no 
trato com pessoas; Dar provas de organização profissional; Tratar pessoas sem discriminação; 
Agir honestamente; Demonstrar senso de responsabilidade; Demonstrar atenção; Utilizar 
equipamento de proteção individual; Dar provas de equilíbrio físico; Demonstrar espírito de 
equipe; Demonstrar presteza; Acatar ordens superiores. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos mentais: 
Escolaridade Mínima: alfabetizado  
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
Complexidade da tarefa: As tarefas são rotineiras. 
 
Requisitos físicos: 
Idade: a partir de 18 anos. 
Esforço Físico: Mediano. 
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Esforço Mental: Mediano. 
 
Responsabilidade envolvida: 
Por erros: evitar desperdício de materiais de consumo, que possam onerar a autarquia. 
Por contatos: contatos frequentes com chefias e público em geral, exigindo tato nas relações 
interpessoais. 
Por máquinas ou equipamentos: Luvas, EPI’s, vassoura, foice, enxada, vanga e demais 
equipamentos, maquinas e ferramentas de trabalho. 
Por subordinados: não. 
Por decisões: não. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
 
Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Gari 
Subordinação: Gerente Operacional  
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição Sumária: 
Conservar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, 
pintura de guias, aparo de gramas, etc. Lavar vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpar 
recintos e acessórios dos mesmos. 
 
Principais Atividades: 
Conservar áreas externas: Varrer vias públicas e calçadões; Amontoar detritos e fragmentos; 
Capinar vegetação das guias e calçadas; Recolher o lixo em latões plásticos; Colocar o lixo no 
veículo compactador; Lavar vias públicas após varrição e coleta de feira; Pintar guias, sarjetas e 
alambrados; Fazer manutenção de jardim; Remover o lixo para depósito de descarga; Retirar 
detritos das margens de rio; Separar material para reciclagem; Coletar fezes de animais. 
Comunicar-se: Relatar problemas; Solicitar polícia, corpo de bombeiros e ou atendimento 
hospitalar; Solicitar a compra de produtos de limpeza; Justificar sua ausência ao superior; 
Comunicar ausência ao superior; Comunicar ao superior defeitos nos equipamentos de trabalho. 
Demonstrar competências pessoais: Demonstrar destreza manual; Demonstrar educação no 
trato com pessoas; Dar provas de organização profissional; Tratar pessoas sem discriminação; 
Agir honestamente; Demonstrar senso de responsabilidade; Demonstrar atenção; Utilizar 
equipamento de proteção individual; Dar provas de equilíbrio físico; Tomar vacina; Demonstrar 
espírito de equipe; Demonstrar presteza; Acatar ordens superiores. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos Mentais: 
Escolaridade Mínima: alfabetizado; 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo. 
Complexidade da tarefa: As tarefas são rotineiras.  
Requisitos Físicos: 
Idade: a partir de 18 anos; 
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Esforço Físico: Mediano.  
Esforço Mental: Mediano. 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: Evitar desperdício de materiais de consumo, que possam onerar a autarquia. 
Por contatos: contatos freqüentes com chefias e público em geral, exigindo tato nas relações 
interpessoais. 
Por máquina ou equipamentos: Luvas, máscaras, EPI’s, vassoura, rodo, uniforme e outros. 
Por subordinados: não. 
Por decisões: não. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
 
Setor: Diversos Setores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
Título: Ajudante de Serviços Gerais 
Subordinação: Chefia Setorial 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO: 
 
Descrição Sumária: 
Fazer arrumação ou faxina dos locais de trabalho, devendo ainda cuidar de plantas do ambiente 
interno.  
 
Principais Atividades: 
Dar assistência aos servidores lotados no mesmo setor ou secretaria, conforme 
orientações prévias: Preparar chá e café, e sempre que necessário servir aos demais 
colaboradores de Setor, e eventuais visitantes de Gabinetes; Conservar a limpeza da Cozinha; 
Organizar a geladeira; Atender público interno e externo; Repassar lista de compras para 
responsável no setor; Receber mercadorias e armazená-las em local adequado. 
Fazer arrumação dos locais de trabalho: Recolher jornais, revistas e correspondências entregar 
para responsável no Setor que faz a distribuição; Limpar objetos; Arrumar salas; Conservar a 
limpeza do banheiro; Trocar toalhas; Conservar a limpeza de parapeitos e varandas; Limpar pisos 
(varrer e passar pano); Passar pano úmido para tirar o pó dos móveis; Higienizar os telefones; 
Selecionar produtos de limpeza; Selecionar utensílios e equipamentos de limpeza; Selecionar 
panos de limpeza; faxinar banheiros; Limpar lustres; Limpar portas, janelas e vidros; Limpar 
paredes; Limpar tapetes; Limpar móveis; limpar pisos e rodapés (lavar, encerar e lustrar); Faxinar 
a cozinha; Limpar a parte externa do Setor; Lavar panos de limpeza; Colocar a roupa para secar; 
Passar roupas; Recolher o lixo das salas e dos banheiros sempre que necessário; Molhar as 
plantas do ambiente interno; Limpeza de área externa dos prédios públicos. 
Demonstrar competências pessoais: Organizar-se conforme as regras pré-determinadas; 
Manter higiene e aparência pessoal; Usar equipamentos e roupas de proteção; Cumprir 
orientações; Manusear adequadamente equipamentos de limpeza. 
 
ANÁLISE DO CARGO: 
 
Requisitos Mentais: 
Escolaridade Mínima: alfabetizado; 
Formação Complementar: não é necessário 
Tempo de Experiência Anterior: não é necessário 
Conhecimentos necessários: pertinentes ao cargo 
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Complexidade da tarefa: As tarefas são rotineiras com algumas variações que seguem normas 
definidas pelo Setor e outras que não são padronizadas, mas são especificadas. 
 
Requisitos Físicos: 
Idade: a partir de 18 anos; 
Esforço Físico: Mediano. 
Esforço Mental: Constante. 
 
Responsabilidades envolvidas: 
Por erros: evitar desperdício de materiais de consumo, que possam onerar gastos da Secretaria. 
Por contatos: contatos freqüentes com demais servidores, chefias e público em geral, exigindo 
tato nas relações interpessoais. 
Por máquina ou equipamentos: por enceradeiras, ferro de passar, aspirador de pó, aparelho de 
limpeza a vapor, escada, máquina de lavar e secar e demais utensílios necessários às suas 
atividades, também utensílios de cozinha, máscaras, luvas, botas e aventais, panos de limpeza, 
estopa, esponjas, produtos de limpeza, vassouras, rodos, escovas, rastelo, desentupidor. 
Por subordinados: não. 
Por decisões: não. 
Por dados confidenciais: todo e qualquer assunto de trabalho é de cunho restrito ao ambiente 
de trabalho. 
 
 
 

 


