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LEI ORDINÁRIA N.º 5.073, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 

 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 3.739/2012, DE 16 DE 
FEVEREIRO DE 2012 - REDAÇÃO DO ANEXO II (QUADRO DE 
PESSOAL - EM COMISSÃO E EFETIVO), QUANTO A CRIAÇÃO DE 
UMA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL; 
CRIAÇÃO DE UMA SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS DE 
ENGENHARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 
 
 
Art. 1º Fica criado dentro da estrutura organizacional do SAMAE a 

Supervisão Técnica de Projetos de Engenharia (SUTEPE), conforme descrição de 
cargo constante no Anexo I – A, relativo ao Grupo Ocupacional IV, bem como 
acrescentando o cargo no Anexo I (Organograma) e Anexo II (Quadro de Pessoal), da 
Lei nº 3.739/2012, para preenchimento de cargo de provimento em comissão, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 2º A Supervisão de Projetos Técnicos de Engenharia – SUTEPE - 

será administrada pelo Supervisor Técnico de Engenharia, diretamente subordinado ao 
Gerente Técnico. 

 
Art. 3º Compete a Supervisão Técnica de Projetos de Engenharia – 

SUTEPE: Supervisionar e prestar assessoramento técnico especializado no que diz 
respeito a engenharia, na elaboração, tramitação, fiscalização e acompanhamento de 
projetos especialmente de saneamento e demais relacionadas a área, e ainda lhe 
compete:  

 
I - Dirigir e executar projetos, acompanhando e orientando as 

operações à medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos 
e dos padrões de qualidade e segurança recomendados;  

 
II - Elaborar, dirigir, acompanhar e executar projetos de saneamento, 

relativo a vias urbanas, saneamento básico, obras de pavimentação em geral, 
drenagem e outros;  

 
III - Realizar medições, valendo-se de dados obtidos em campo e 

através de topografia ou de sistemas informatizados, para emitir parecer quanto à 
execução das obras realizadas; 
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IV - Efetuar correção de projetos de construção, desdobramentos e 
unificação de áreas, de acordo com as leis municipais; 

 
V - Participar dos processos de licitação de obras elaborando planilhas 

de custos, projetos e parecer técnico; 
 

VI - Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob 
encargo de terceiros, atestando o cumprimento das especificações técnicas 
determinadas em projeto e declarando o fiel cumprimento do contrato; 

 
VII - Desenvolver estudos sobre a viabilidade econômica e técnica, 

para racionalização e otimização dos sistemas de água e esgoto; 
 

VIII - Atuar como facilitador em treinamento ao pessoal de campo e 
técnico e explanar os projetos de melhorias e ampliação de Saneamento, para 
profissionais da área e / ou interessados; 

 
IX - Orientar, coordenar, supervisionar e/ou executar, conforme 

necessidade da Autarquia, as obras de construção de Saneamento e entre outros 
solicitados pelo SAMAE; 

 
X - Prestar assistência técnico-gerencial nos serviços de água e 

esgoto;  
 

XI - Coordenar, fiscalizar e/ou executar as obras de saneamento 
urbano e rural;  

 
XII - Elaborar projetos hidro-sanitários;  

 
XIII - Planejar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas na sua 

área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, elaborando 
relatórios e fornecendo subsídios que visem à elaboração de novas políticas de ação 
ou o aperfeiçoamento e a extinção das existentes, para assegurar o cumprimento dos 
objetivos e das metas estabelecidas;  

 
XIV - Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação; 
 

XV - Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e outros 
documentos relativos à sua área de atuação;  

 
XVI - Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;  
 

XVII - Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a 
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fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; 

 
XVIII - Participar como instrutor ou facilitador em programas de 

capacitação, de desenvolvimento e de educação continuada;  
 

XIX - Participar de atividades em equipes multidisciplinares;  
 

XX - Desenvolver atividades em parceria com os vários setores do 
SAMAE visando ampliar o acompanhamento dos programas executados pelo mesmo;  

 
XXI - Gerenciar ações de pesquisa e de desenvolvimento, planejando, 

organizando e controlando os programas e sua execução bem como avaliando 
resultados, para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos 
usuários;  

 
XXII - Desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho;  

 
XXIII - Desenvolver atividades relacionadas à utilização eficaz de 

equipamentos, materiais e de pessoal, planejando, organizando e controlando 
programas e sua execução de acordo com a política fixada, para assegurar o 
atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em consequência obter 
maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população;  

 
XXIV - Exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos 

técnicos estabelecidos; 
 

XXV- Utilizar equipamentos de proteção individual no desenvolvimento 
de suas atribuições bem como orientar os auxiliares na utilização dos mesmos;   

 
XXVI - Manter a chefia informada sobre o andamento dos trabalhos 

e dos resultados alcançados;  
 

XXVII -Zelar pela qualidade dos serviços prestados, identificando 
causas de problemas e orientando tecnicamente sua equipe na resolução dos mesmos, 
para garantir o melhor atendimento aos usuários;  

 
XXVIII -Participar das atividades de treinamento e capacitação 

desenvolvidas pelo SAMAE;  
 

XXIX -Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho;  

 
XXX - Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 

equipamentos utilizados e do local de trabalho;  
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XXXI - Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional; conforme necessidades da Autarquia.   

 
Art. 4º Fica criada dentro da estrutura organizacional do SAMAE junto a 

Gerência Técnica a Coordenação de Gestão e Educação Ambiental (COGEA), 
conforme descrição de cargo constante no Anexo I – A, relativo ao Grupo Ocupacional 
III, bem como acrescentando o cargo no Anexo I (Organograma) e Anexo II (Quadro de 
Pessoal), da Lei nº 3.739/2012, para preenchimento de cargo de provimento em 
comissão. 

 
Art. 5º Compreende por Educação Ambiental os processos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
Desta forma, é um componente essencial, devendo estar presente, de forma articulada, 
em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 
formal. 

 
Art. 6º A Coordenadoria de Educação e Gestão Ambiental (CEGA), é 

um função de execução, que desenvolve atividades relacionadas com as Políticas 
ambientais, educação ambiental, Projetos Sociais e Ambientais dentro do munícipio de 
Tangará da Serra, em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, e ainda lhe compete:  

 
I – Executar políticas públicas ambientais, em conjunto com os setores 

da Autarquia, com demais órgãos municipais e com a sociedade civil; 
 
II – Colaborar na elaboração de políticas para o meio ambiente e 

demais atividades relacionadas a Autarquia SAMAE; 
 
III – Propor normas, critérios e procedimentos necessários para o 

adequado cumprimento da legislação ambiental; 
 
IV – Planejar, desenvolver e executar projetos que visam á 

preservação do meio ambiente; 
  
V – Planejar, desenvolver e executar projetos de educação ambiental; 
 
VI – Elaborar, executar e controlar ações, projetos, programas e 

pesquisas relacionados à proteção e uso sustentável dos recursos naturais... 
 
VII – Obedecer a ordens, prestar informações, fornecer dados, manter 

informado o seu superior hierárquico Gerente Técnico sobre as ocorrências da sua 
coordenação; 

 
VIII – Conservar limpas as instalações de trabalho; 
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IX - Observar e atender às legislações pertinentes; 
 
X – Executar demais atividades correlatas ao cargo. 
 
Art. 7º Alteram-se em Anexo: a descrições de cargos constante no 

Anexo I – A, relativo aos Grupos Ocupacionais, bem como acrescentam-se os cargos 
no Anexo I (Organograma) e Anexo II (Quadro de Pessoal), da Lei nº 3.739/2012. 

 
Art. 8º Aplicar-se-á a todos os cargos criados na presente Lei o 

regulamento da organização estabelecida pela Lei nº 3.739/2012.  
 
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos 

seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 42º Aniversário de 
Emancipação Político-Administrativa. 
  
  
 
 

Prof. Fábio Martins Junqueira 

Prefeito Municipal 
  
 
 
 

Wesley Lopes Torres 

Diretor Geral do SAMAE 
 

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. 

 
 
 
 

Maria das Graças Souto 

Secretária Municipal de Administração 
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