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LEI Nº 099, DE 09 DE DEZEMBRO DE/2005

 "Institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores
do SAAE - Serviço Autônomo de Água  e Estogos de Macarani, Bahia,
e dá outras providências".

OLISANDRO PINTO NOGUEIRA

Prefeito Municipal de Macarani,

Estado da Bahia, faz saber que

a Câmara de Vereadores aprovou

e ele sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Fica instituído, na forma da presente Lei o Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do Serviço

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de MACARANI, Estado da Bahia.

Parágrafo Único - Entende-se por servidor do SAAE, a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento
efetivo ou em comissão, para prestação de serviços não temporários a esta autarquia municipal.

Art. 2º - O Plano de Carreira e Vencimentos do SAAE de MACARANI - BA, disciplina a relação entre a Autarquia e
seus servidores, inclusive quanto as corresponentes retribuições pecuniárias, e tem sua execução regulada
pelos seus dispositivos, pelos dispositivos da Lei Orgânica do Município, pela Lei Municipal nº 87, de 26 de
dezembro de 1969 - Estatuto do Servidor Público Municipal -, legislação complementar e correlata.

Art. 3º - São partes integrantes deste Plano, a lista de cargos de provimento efetivo, a tabela de salários e as
descrições e atribuições dos cargos, em conformidade com o constante nos anexos infra-discriminados:

ANEXO I - Grupo ocupacional, nomenclatura, carreira e quantitativo dos cargos de provimento efetivo dos servidores
do SAAE de MACARANI - BA.

ANEXO II - Tabela de salários dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE de MACARANI - BA,
contendo as carreiras e as classes referentes a cada cargo.

ANEXO III - Descrição e Atribuições dos Cargos.

Parágrafo Único - Os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, obedeceráo ao disposto em legislação específica.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, utilizar-se-ão os seguintes conceitos:

I - GRUPO OCUPACIONAL - Conjunto de cargos que se referem às atividades correlatas ou de mesma
natureza de trabalho.

II - CARGO - Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas aos servidores do SAAE, mantidas as
características de criação por Lei, nomenclatura própria, quantitativo certo e vencimentos pagos com recur-
sos do SAAE.

III - CARREIRA - Conjunto de cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE, segundo a hierarquia e
complexidade dos serviços, com tarefas assemelhadas apresentadas em forma de algarismo arábico de 1 a 12.

IV - CLASSE - Símbolo indicativo do valor do vencimento base fixado para o cargo, correspondente a cada
carreira onde se enquadra o cargo e se constitui na linha natural de promoção do servidor.

V - TAREFA - Serviço executado por um servidor que ocupa determinado cargo de provimento efetivo do SAAE.

VI - SALÁRIO - BASE - Retribuição pecuniária mensal ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspon-
dente a classe e ao nível.

VII - REMUNERAÇÃO - Salário-base do cargo de provimento efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias
permanentes ou transitórias, estabelecidas em Lei.

VII - PROMOÇÃO - Passagem do servidor de um nível de salário para outro imediatamente superior da
mesma classe a que pertence o cargo.
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IX - INTERSTÍCIO - Intervalo de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o servidor se habilite a
promoção.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 5º - A estrutura básica do Quadro de Pessoal do SAAE constitui-se dos seguintes grupos ocupacionais:

I - Grupo Ocupacional de Portaria, Transporte e Conservação: compreendem os cargos de provimento
efetivo a que são inerentes atividades de nível elementar, relacionadas com os serviços de zeladoria, trans-
porte e vigilância.

II - Grupo Ocupacional de Obras, Serviços e Manutenção: compreendem os cargos de provimento efetivo, a
que são inerentes atividades de nível médio, relacionadas com os serviços de operação, manutenção, hidráu-
lica, canalização, eletricidade, construção, pintura, beneficiamento de madeiras e materiais de construção.

III - Grupo Ocupacional de Apoio Técnico-Administrativo: compreendem os cargos de provimento efetivo a que
são inerentes atividades de nível médio, relacionadas com serviços de natureza administrativa e técnica.

IV - Grupo Ocupacional de Nível Superior: compreendem os cargos a que são inerentes atividades relacio-
nadas com serviço de Supervisão e para os quais são exigidas, habilitações legais e formações profissio-
nais superiores.

Art. 6º - A carreira dos servidores do SAAE é composta de cargos de provimento efetivo, estruturados em níveis e
classes, conforme o disposto nos anexos I e II desta Lei.

 CAPÍTULO IV
DO PROVIMENTO

Art. 7º - As formas de provimento dos cargos efetivos dos servidores do SAAE, independente de outras previstas na
Lei Orgânica do Município, em legislação complementar e correlata, são:

I - Admissão, precedida de Concurso Público de provas ou de provas e títulos, sempre no primeiro nível de
cada classe a que pertence o cargo integrante da carreira dos servidores do SAAE, em observância ao
disposto nos Anexos I e II desta Lei.

II - Enquadramento dos atuais servidores efetivos, conforme as normas estabelecidas no capitulo VIII desta Lei.

Art. 8º - Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os fatores em relação ao cargo, além
de outros requisitos constantes em legislação específica, sob pena de ser o ato correspondente nulo de
pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para o SAAE ou qualquer direito para o beneficiário,
além de acarretar responsabilidade a quem lhe der causa.

Art. 9º - O provimento dos cargos integrantes do Anexo I desta Lei será autorizado pelo Diretor do SAAE, desde que
haja vaga e dotação orçamentária para atender as despesas.

CAPITULO V
DA PROMOÇÃO

Art. 10 - Promoção é a passagem do servidor de um nível de vencimento para outro imediatamente superior da
mesma classe a que pertence o cargo.

Art. 11 - A promoção dos servidores do SAAE obedecerá aos critérios de antiguidade e por merecimento no exercí-
cio das atribuições especificas do cargo.

Art. 12 - A promoção do servidor referida no artigo anterior far-se-á alternadamente, obedecido ao interstício mínimo
de 02 (dois) anos de efetivo exercício no nível de vencimento em que se encontre.

Parágrafo primeiro - A promoção por merecimento decorre do resultado da avaliação de desempenho e deverá
ocorrer a partir do segundo ano da implantação desta Lei.

Parágrafo segundo - Para que haja a avaliação de desempenho o Diretor do SAAE baixará normas especificas, no
prazo de 18 (dezoito) meses, a partir da data de implantação desta Lei.

Parágrafo terceiro - Os procedimentos e demais condições relativas á promoção dos servidores do SAAE constarão
de regulamento a ser baixado, em conformidade com o disposto no parágrafo anterior, bem como se devem
observar os dispositivos pertinentes em legislação complementar e correlata.

Parágrafo quarto - O servidor do SAAE somente terá direito a promoção após 02 (dois) anos de efetivo exercício no
nível de vencimento em que for admitido ou enquadrado.

Parágrafo quinto - O servidor do SAAE, ocupante de cargo de provimento efetivo e licenciado para trato de assuntos
particulares, na forma estabelecidas nesta Lei, e em legislação complementar e correlata, não terá direito
a promoção e vencimentos.



Salvador • Sábado
10 de dezembro de 2005
Ano XC • No 19.0064 dos MunicípiosPrefeitura de Macarani

MZYKMNJR-KQPMCLYB-XZCXPMWK-VDPGWSYF-BQWVHYFV-PCYPBQGW-VPCTGQRZ-YFRYKSKS

CAPITULO VI
DA REMUNERAÇÃO

Art. 13 - Remuneração é o salário-base de provimento efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou
transitórias, estabelecidas em Lei.

Art. 14 - Salário-base dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE é retribuição pecuniária pelo efetivo
exercício do cargo correspondente a classe a ao nível, conforme o constante no Anexo II desta Lei.

Art. 15 - A Tabela de Salários dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE é constituída de níveis,
representados por algarismos romanos, incidindo sobre eles as vantagens pecuniárias, permanentes e
transitórias, estabelecidas em Lei, e de classe, representadas por letras, que se desdobra em níveis e onde
se encaixam os cargos.

Parágrafo Primeiro - Os valores dos salários dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE são os
fixados na tabela referida no caput deste artigo, constante do Anexo II desta Lei

Parágrafo Segundo - Os vencimentos dos cargos de provimento em Comissão, de livre nomeação e exoneração
pelo Prefeito Municipal, serão fixados na Lei de Estrutura Administrativa do SAAE-Macarani, e somente
serão reajustados mediante Lei especifica, da iniciativa do Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo Terceiro - Os cargos de funções de confiança, que serão discriminados na Lei de Estrutura Administrativa
do SAAE-Macarani, terão seus titulares nomeados por Portaria do Diretor do SAAE, dentre os servidores
efetivos, os quais perceberão, a titulo de remuneração extraordinária pelo exercício do cargo, gratificação
pelo seu efetivo exercício da ordem de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos básicos de seus respec-
tivos cargos originais.

CAPÍTULO VII
DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS

Art. 16 - A classificação dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE é fixada em 12 (doze) carreiras
de 1 a 12, conforme especificações, e para cada carreira foram estabelecidos níveis de vencimentos corres-
pondentes, escalonados de "A e B".

Parágrafo único - Os grupos ocupacionais, as nomenclaturas, os quantitativos, as classes e os níveis de vencimen-
tos dos cargos de provimento efetivo dos servidores do SAAE são os constantes dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 17 - As descrições e os fatores a serem considerados em relação a cada cargo de provimento efetivo dos
servidores do SAAE, são os constantes do anexo III, parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO VIII
DO ENQUADRAMENTO

Art. 18 - O enquadramento dos atuais servidores nos cargos de provimento efetivo do SAAE far-se-á de acordo com
o seu tempo de efetivo exercício no SAAE, em obediência aos seguintes critérios:

I - Na Carreira - O servidor do SAAE será enquadrado na carreira a qual pertença o cargo, a partir da data da
publicação desta Lei, observado o disposto nos Anexos I e II.

II - Na Classe - O servidor do SAAE será enquadrado no nível de vencimento correspondente à classe onde
se localiza o seu respectivo cargo, observado o disposto no Anexo II desta Lei, e na seguinte conformidade:

Parágrafo Primeiro - De acordo com o número inteiro expresso em algarismo romano, correspondente à classe,
onde esteja localizado o cargo de provimento efetivo, desde que esteja exercendo atividades compatíveis
com o exercício do cargo para o qual prestou concurso público, inclusive para aquele colocado à disposição
de órgãos públicos e outros por força de convênios ou outros instrumentos legais.

Parágrafo Segundo - Considera-se efetivo exercício, para efeitos do disposto neste artigo, o tempo de serviço
prestado ao SAAE, observados os afastamentos permitidos e o tempo computado para fins de aposentado-
ria estabelecidos nesta Lei, em legislação complementar e correlata.

Parágrafo Terceiro - Aos ocupantes de cargos de provimento efetivo do SAAE, licenciados para tratar de assuntos
particulares, de acordo com os dispositivos desta Lei, legislação completar e correlata, aplica-se o disposto
nos incisos I e II e nos parágrafos 1 e 2 deste artigo, não computando o tempo de serviço de seu afastamento.

Parágrafo Quarto - Aplica-se aos inativos, no que couber, o disposto nos incisos I e II deste artigo.

Art. 19 - O servidor cujo vencimento ultrapassar o padrão da tabela salarial passará doravante a perceber a diferença
a título de vantagem pessoal, sobre a qual incidirá os mesmos índices de correção dos vencimentos e todos
os direitos pertinentes em Lei.

Art. 20 - O Diretor do SAAE baixará, através de ato específico, as normas complementares para operacionalização
do enquadramento dos ocupantes de cargos de provimento efetivo, que deverão ser processadas no prazo
de até 60 (sessenta) dias contados da data da publicação desta Lei.
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CAPÍTULO IX
DO TREINAMENTO

Art. 21 - Fica instituído como atividade permanente do SAAE, o treinamento de seus servidores, à medida das
disponibilidades financeiras e das conveniências dos serviços tendo como principais objetivos:

I - Capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido de
obter os resultados desejados pela administração;

II - Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos
servidores;

III - Integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições às finalidades da
administração como um todo;

Parágrafo Único - O treinamento terá sempre caráter objetivo e prático, e será ministrado, direta ou indiretamente
pelo SAAE.

CAPITULO X
DA CARGA HORÁRIA

Art. 22 - A carga horária básica de trabalho dos servidores do SAAE será regulamentada por ato do seu Diretor, e
conforme o caso, em observância a legislação específica que disciplina a matéria.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 23 - Os Cargos de Provimento em Comissão e as Funções de Confiança correspondem aos níveis hierárquicos
previstos na Lei da Estrutura Administrativa do SAAE.

Art. 24 - Ao ocupante de Cargo em Comissão, pertencente ao quadro de Pessoal efetovo da Autarquia, será
admitida opção quanto aos vencimentos nos seguintes termos:

I - Pelos vencimentos integrais do Cargo em Comissão;

II - Pela diferença entre os vencimentos do Cargo em Comissão e o Cargo Permanente;

III - Pelo percentual de 55% (cinqüenta e cinco por cento) sobre os vencimentos do Cargo em Comissão, a
título de representação.

Parágrafo Único - Só será permitida a opção, por uma das alternativas previstas no presente artigo.

Art. 25 - Os vencimentos dos ocupantes dos Cargos de Provimento em Comissão e as de Funções de Confiança
prevista na Lei da Estrutura Administrativa do SAAE serão reajustadas de acordo com o percentual de
reajuste concedido pelo Poder Executivo aos valores fixados na Tabela de Vencimentos da Autarquia.

Art. 26 - Aplica-se aos servidores do SAAE o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
MACARANI - BA, bem como, no que couber, toda a legislação do Município referente a Servidores Públi-
cos, cabendo ao Diretor do SAAE baixar os atos necessários à sua fiel aplicação.

Art. 27 - As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias consignadas no Orçamento Vigente do SAAE, que serão suplementadas se necessário, em obser-
vância à legislação pertinente.

Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MACARANI, 09 DE DEZEMBRO DE  2005.

OLISANDRO PINTO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ROBERTO CURCIO PEREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO I - A QUE SE REFERE O ARTIGO 3º.

 
GRUPO NOMENCLATURA CARREIRA CLASSE QUANTIDADE 

Portaria, 
Transporte e 
Conservação 

 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

 
A e B 

 
1 e 2 

 
          01 

  
Motorista 

 
A e B 

 
3 e 4 

 
01 

 
  

Servente 
 

A e B 
 

1 e 2 
 

02 

 
GRUPO NOMENCLATURA CARREIRA CLASSE QUANTIDADE 

 
  

 
Auxiliar Operação 

 
A e B 

 
1 e 2 

 
04 

 Auxiliar Técnico A e B 3 e 4 01 
 Encanador A e B 3 e 4 02 
Obras, Encanador – Motorista A e B 3 e 4 02 
Serviços e  Laboratorista A e B 5 e 6 01 
Manutenção Operador de ETA A e B 3 e 4 04 
 Operador de ETE A e B 3 e 4 04 
  

Operador de Pequeno 
Sistema 

 
A e B 

 
3 e 4 

 
06 

 
 

 
GRUPO NOMENCLATURA CARREIRA CLASSE QUANTIDADE 

 
 

 
Auxiliar de Administração 

 
A e B 

 
3 e 4 

 
04 

 Assistente de
Administração 

A e B 5 e 6 01 

Apoio Técnico 
e 
Administrativo 

 
Auxiliar de Saneamento 

 
A e B 

 
3 e 4 

 
01 

  
Leiturista 

 
A e B 

 
4 e 5 

 
02 

  
Técnico de Contabilidade 

 
A e B 

 
7 e 8 

                
                01         

  
Técnico de Manutenção 

 
A e B 

 
5 e 6 

 
 01 

 
GRUPO NOMENCLATURA CARREIRA CLASSE QUANTIDADE 

 
Nível Superior 

 
Engenheiro Civil ou 
Sanitarista 

 
A e B 

 
11 e 12 

 
01 
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ANEXO III

A que se refere o Art. 3º.

CARGO:        Auxiliar de Serviços Gerais

CLASSE:        A e B

CARREIRA:  1 e 2

 DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES:

Tarefas auxiliares de natureza braçal ou intelectual envolvendo a execução de trabalho complementar sim-
ples.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Fazer limpeza do escritório, laboratório, Estações de tratamento e outras dependências do SAAE.  Rece-
ber e entregar documentos e correspondências, inclusive talões de cobrança das tarifas de água e esgoto,
junto à rede bancária, comércio, repartições públicas, correios e usuários em geral.  Executar tarefas de
copa-cozinha; lavar e guardar louças e talheres.  Zelar para que o material e equipamentos de sua área de
trabalho estejam sempre em perfeitas condições de utilização, no que diz respeito ao funcionamento,
higiene e segurança; Auxiliar no encaminhamento dos visitantes aos diversos setores do SAAE; Zelar pela
limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; Executar
outras tarefas correlatas.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ensino fundamental - 4º série do primeiro grau

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

CARGO:      Servente

CLASSE:      A e B

CARREIRA: 1 e 2

DESCRIÇÃO:

Execução de tarefas diversas de natureza braçal, envolvendo trabalhos de obras e/ou operacionais, como
ajudante de pedreiros, carpinteiros, bombeiros e outros ligados à operacionalização da estação de Trata-
mento de água e esgoto.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados próprios do ajudante de pedreiro, carpinteiro, pintura, bom-
beiro, operador e outros técnicos, referentes à construção, ampliação, operação e manutenção do sistema
de água e esgoto, tais como abertura e recobrimento de valas, carregamento de tubos e de materiais
diversos, preparo e colocação de argamassa e concretos.  Carregamento de tanques de produtos químicos
e preparo das respectivas soluções. Manutenção de redes de água e esgoto; Auxiliar o pedreiro no assen-
tamento de piso e na colocação de azulejos e outros; Auxiliar na execução dos serviços de construção de
muretas para instalação de hidrômetro, bem como auxiliar no seu assentamento; Auxiliar o pedreiro a fazer
obras de construção de prédios, reconstrução de muros, paredes, calçadas, levantamentos de paredes,
alicerces, poços de reservatórios de água, caixa d'água e esgoto e outras estruturas assemelhadas. Auxi-
liar nos serviços de pintura, pavimentação de ruas e serviços de carpintaria; Fazer a limpeza em condutores
das redes de água e esgoto, auxiliar na execução dos serviços de instalação e reparação dos sistemas de
rede elétrica, hidráulica e sanitária em prédios e equipamentos do SAAE; Roçar, capinar e limpar material
e pastagens dos mananciais, reservatórios, estação de água e esgoto; Abrir e limpar valas, valetas, bueiros
redes de água e esgoto, caixas sépticas e outros; Auxiliar na construção de bueiros, caixas sépticas,
tampões, caixas e poços de esgoto e outros; Carregar e descarregar caminhões e outros, com material de
construção, equipamentos, produtos para tratamento de água e esgoto, tubulações e outros; Executar
serviços de limpeza e conservação dos prédios, áreas e jardinagens e demais dependências do SAAE;
Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.

REQUISITOS ESPECIFICOS: Fundamental incompleto

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal
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OBSERVAÇÃO:   O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de serviços
prestados nestes períodos.

CARGO:       Motorista

CLASSE:      A e B

CARREIRA: 3 e 4

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES: Dirigir automóveis, caminhões ou outros veículos do serviço destinados ao
transporte de passageiros e carga; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; Fazer
reparos de emergência; Zelar pela segurança dos passageiros e conservação do veículo que lhe for entre-
gue; Orientar e auxiliar na carga e descarga de veículos; Promover a limpeza do mesmo encarregando-se
do transporte e entrega da carga que lhe for confiada; Promover o abastecimento de combustível, água e
óleo e comunicar ao seu superior imediato qualquer defeito verificado no funcionamento do veículo; Fazer
pequenos reparos e observar os períodos de revisão e manutenção preventiva dos veículos; Recolher o
veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Anotar, segundo as normas
estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e
outras ocorrências; Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:          Carteira de Habilitação categoria "C" ou "D".

                                                        1º Grau Completa

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público, com prova especifica de prática de direção em veículos
leves, médios ou pesados.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

OBSERVAÇÃO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de serviços
prestados nestes períodos.

CARGO: Auxiliar de Operação

CLASSE: A e B

CARREIRA: 1 e 2

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES: Operar e manter em condições de funcionamento eficiente as instalações do
sistema de abastecimento de água.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Executar os serviços de operação e manutenção das instalações da estação elevatória de água;

Executar o controle de entrada de água, abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bom-
bas para abastecer a estação de tratamento; Verificar periodicamente os sistemas de segurança e prote-
ção dos equipamentos elétricos e mecânicos, fazer leitura de amperímetros e voltímetros e comunicar as
alterações encontradas; Inspecionar periodicamente as bombas, máquinas, aparelhos e equipamentos,
objetivando a identificação de defeitos ou falhas, provendo os devidos reparos; Articular-se com a Divisão
Técnica quanto à operação e manutenção em condições de funcionamento eficiente das bombas, motores
e demais instalações da adutora; Manter um serviço de vigilância e proteção dos mananciais ouvida a
determinação da Divisão Técnica e em articulação com a Divisão Administrativa; Promover as atividades de
monitoramento dos mananciais visando o aumento na quantidade e na qualidade da água a ser aduzida
para a estação de tratamento;

Programar com a seção de operação da estação de tratamento as manobras necessárias ao abastecimen-
to de água em observância ao escalonamento aprovado; Zelar pela limpeza e conservação das instalações;
Prestar informações ou esclarecimentos a seus superiores quando solicitado; Auxiliar nos serviços de
operação das Instalações de Estação de Tratamento de Água, dirigindo seu fluxo, misturando-lhe substân-
cias químicas e filtrando-a para purificá-la e torna-la adequada ao uso doméstico e industrial; Auxiliar na
execução dos serviços de operação e a manutenção das estações de tratamento e de recalque dos siste-
mas de água e esgoto; Auxiliar no controle de entrada de água, abrindo válvulas, regulando e acionando
motores elétricos e bombas para abastecer os reservatórios; Fazer a coleta de amostras de água para
exames de laboratório; Auxiliar nos serviços de tratamento de água, adicionando as quantidades e/ou
dosagens de produtos químicos apropriados; Auxiliar no preparo das soluções de produtos químicos a
serem adicionados na água, bem como carregar os tanques e dosadores dos mesmos; Operar sob supervi-
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são as estações de tratamento de água e esgoto e de recalque dos distritos; Realizar exames simplificados de
controle da qualidade da água; Fazer bombeamento da água depurada, acionando os registros e válvulas para
introduzi-las nos contadores e indicadores principais e permitir sua distribuição; Controlar sob orientação o
funcionamento das instalações, lendo as marcações dos contadores e indicadores do quadro de controle, para
determinar o consumo de água e outros fatores; Fazer sob orientação o controle da vazão da água tratada
distribuída à população; Auxiliar no ligamento e desligamento de bombas, lavagens de filtros decantadores e
outros; Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 1º grau completo.

FORMA DE SELEÇÃO: concurso Público, incluindo prova prática especifica de capacitação técnica.

JORNADA DE TRABALHO:   40 Horas Semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

OBSERVAÇÃO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de serviços
prestados nestes períodos.

CARGO: Auxiliar Técnico

CLASSE: A e B

CARREIRA: 3 e 4

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES:

Executar atividades relativas a reparo e manutenção elétrica e mecânica dos aparelhos, equipamentos e
dependências do SAAE.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Executar serviços de instalações de circuitos, seguindo plantas, esquemas e croquis; Montar ou consertar
circuitos elétricos, amperímetros, voltímetros, reatores, reles, resistências, compressores e outros; Instalar
ou consertar sistemas de rede elétrica em aparelhos, motores e equipamentos de operações do SAAE;
Consertar e conservar os aparelhos e equipamentos de produção do SAAE; Montar, consertar ou colocar em
funcionamento os aparelhos, máquinas e equipamentos de elevação e sucção de água e esgoto; Instalar,
operar perfuratrizes; Efetuar sondagens; Realizar a manutenção preventiva das instalações elétricas das de-
pendências do SAAE; Realizar a manutenção preventiva dos aparelhos, máquinas, motores e equipamentos
de operação; Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Zelar pela limpeza, conservação e
guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: 1º Grau completo

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público, com prova prática especifica de capacitação para o cargo.

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

 OBSERVAÇÃO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de serviços
prestados nestes períodos.

CARGO: Encanador - Motorista

CLASSE: A e B

CARREIRA: 4 e 5

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES:

Executar atividade de instalação e conservação da rede de água e esgoto e de aparelhos sanitários. Dirigir
automóveis, caminhões ou outros veículos, quando no exercício de suas funções principais.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Executar trabalhos de instalação, conservação e reparos em tubulações das redes de água e esgoto e
outros; Executar trabalhos de instalação e conserto na rede de água e esgoto, bem como de caixa
d'água e esgoto, aparelhos sanitários, chuveiros e válvulas de pressão; Instalar registros e outros
acessórios de canalização de rede de água e esgoto; Localizar e reparar vazamento; Fazer ligações de
bombas e reservatório de água; Auxiliar na promoção de limpeza de condutores das redes de água e
esgoto; Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos, ferramentas e equipamentos utiliza-
dos e do local de trabalho.
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Dirigir automóveis, caminhões ou outros veículos do serviço destinados ao transporte de passageiros e
carga, manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento, fazer reparos de emergência, zelar
pela conservação do veículo que lhe for entregue, promover a limpeza do mesmo encarregando-se do trans-
porte e entrega da carga que lhe for confiada, promover o abastecimento de combustível, água e óleo,
comunicar ao seu superior imediato qualquer defeito verificado no funcionamento do veículo, fazer pequenos
reparos; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; Fazer anota-
ções, segundo as normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas
transportadas; itinerários e outras ocorrências; Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Carteira de Habilitação categorias "C" ou "D".

                                               1º grau completo.

FORMA DE SELEÇÃO: concurso Público, com prova prática de capacitação para o exercício do cargo,
inclusive de direção de veículos leves, médios e pesados.

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

OBSERVAÇÃO: OUTROS:         O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite,
domingos e  feriados, sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalen-
te às horas de serviços prestados nestes períodos.

CARGO: Encanador

CLASSE: A e B

CARREIRA: 3 e 4

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES:

Executar atividade de instalação e conservação da rede de água e esgoto e de aparelhos sanitários.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Executar trabalhos de instalação, conservação e reparos em tubulações das redes de água e esgoto e
outros; Executar trabalhos de instalação e conserto na rede de água e esgoto, bem como de caixa d'água
e esgoto, aparelhos sanitários, chuveiros e válvulas de pressão; Instalar registros e outros acessórios de
canalização de rede de água e esgoto; Localizar e reparar vazamentos; Efetuar ligação, desligação e
religação em Redes de Água; Fazer ligações de bombas e reservatórios de água; Auxiliar na promoção de
limpeza de condutores das redes de água e esgoto; Cumprir normas de higiene e segurança do trabalho;
Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos, ferramentas e equipamentos utilizados e do local
de trabalho; Dirigir motocicleta de serviço destinada ao seu transporte, manter o veículo em perfeita condi-
ção de funcionamento, fazer reparos de emergência, zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue,
promover a limpeza do mesmo encarregando-se do transporte e entrega da carga que lhe for confiada,
promover o abastecimento de combustível, água e óleo, comunicar ao seu superior imediato qualquer defei-
to verificado no funcionamento do veículo, fazer pequenos reparos; Recolher o veículo após o serviço,
deixando-o corretamente estacionado e fechado;  Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 1º grau incompleto.

                                               Habilitação p/ conduzir motocicleta.

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público, com prova pratica especifica de capacitação para o cargo, in-
clusive quanto a pilotagem de veículos automotores de duas rodas.

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

OBSERVAÇÃO: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de serviços
prestados nestes períodos.

CARGO: Laboratorista (ou Técnico Químico)

CLASSE: A e B

CARREIRA: 5 e 6

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES:

Executar tarefas de laboratórios, relacionados com a pesquisa, a analise e o exame da água potável e da
água residual.
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ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Realizar a coleta de material, empregando técnicas e instrumentos adequados, para proceder aos testes
análises, exames e amostras de laboratório; Manipular substâncias, químicas, dosando-os conforme
especificações, utilizando instrumentos e utensílios apropriados, e submetendo-os a fonte de calor para
obter os relativos necessários a realização dos testes análises e provas de laboratório; Realizar as análises
físico-químicas e os exames bacteriológicos de água; Realizar pesquisa, análise e exames laboratoriais na
água distribuída a população, visando a manutenção e a melhoria da sua qualidade; Realizar a análise e/ou
exame na água residual, para controlar a sua qualidade, visando o seu retorno ao meio ambiente; Fazer a
interpretação dos resultados dos exames,  análises e testes, a fim de encaminha-lo a autoridade compe-
tente, para as devidas providências; Fazer a computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os
resultados dos exames e outras informações necessárias; Verificar os Aparelhos de laboratório, mantendo-
os em funcionamento, preparando-os para sua utilização; Proceder a esterilização do material; aparelhos e
equipamentos em uso, bem como das dependências do laboratório; Zelar pela conservação e guarda do
material, aparelhos e equipamentos do laboratório; Promover o conserto e a manutenção dos aparelhos e
equipamentos de trabalho; Orientar seus auxiliares na execução de suas tarefas; Prestar informações e/ou
esclarecimentos a seus superiores, quando solicitado; Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 2º Grau completo profissionalizante como Técnico Químico e habilitação
junto ao Conselho Regional de Química

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público, com prova especifica de conhecimentos teóricos e práticos.

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

CARGO: Operador de Estação de Tratamento de Água

CLASSE: A e B

CARREIRA: 3 e 4

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES:

Operar Estação de Tratamento de Água.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tratamento e de
recalque dos sistemas de água; Preparar soluções e dosagens de produtos químicos; Realizar as análises
físico-químicas; Controlar a entrada de água, abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos e
bombas para abastecer os reservatórios; Acionar os agitadores manipulando os mecanismos de comando
para misturar os integrantes, separar as impurezas deixando-as sedimentar no fundo do reservatório e
fazendo a água circular pelas instalações da ETA, para assegurar o correto tratamento; Bombear á água,
acionando os registros, lendo as marcações dos contadores e indicadores do quadro de controle, para
determinar o consumo de água e outros fatores; Promover c/ ou fazer coleta de amostra de água para
exames em laboratório; Realizar sob supervisão a análise de água bruta dos períodos pré-determinados;
Fazer o controle da vazão da água tratada distribuída a população; Ligar e desligar  bombas motores e
equipamentos; Fazer o controle dos registros de distribuição de água a população; Proceder a lavagem das
unidades de filtração, decantação e floculação; Preencher os relatórios diários da ETA, realizar tarefas que
permitam a segurança contra riscos de acidentes no local de trabalho; Levar o conhecimento imediato às
anormalidades ocorridas no seu turno de trabalho; Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 1º Grau Completo

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

OBSERVAÇÃO:  O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de serviços
prestados nestes períodos.

CARGO: Operador de Estação de Tratamento de Esgoto.

CLASSE: A e B

CARREIRA: 3 e 4

SÍNTESE DOS DEVERES:

Operacionalização de estação de tratamento de esgoto e de elevatórias.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:
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Executar os serviços referentes ao sistema de coleta, adução tratamento e destino final dos efluentes trata-
dos; Executar sob supervisão as atividades de tratamento de esgoto e lançamento de efluentes; Executar o
tratamento de esgoto, adicionando-lhe quantidade e/ou dosagem determinadas de produtos químicos apropri-
ados ou usando técnicas adequadas para purificação da água e torná-las em condições de devolvê-la ao meio
ambiente;  Recolher amostra de efluentes para serem pesquisados em laboratório, objetivando o monitoramento
do sistema;  Realizar sob supervisão a análise de qualidade da água a ser devolvida ao meio ambiente; Fazer
o controle das análises da qualidade da água; Executar os serviços de bombeamento de efluentes acionando
os equipamentos apropriados; Executar os serviços de ligamento e desligamento de bombas, motores, equi-
pamentos e outros aparelhos; Executar os serviços de leitura diária das bombas.

Promover c/ou efetuar a manutenção e conserto das bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos, para
conservá-los em perfeito estado de funcionamento; Inspecionar diariamente todas às dependências da ETE;
Estudar e orientar os trabalhos de manutenção preventiva dos equipamentos; Executar outras tarefas correlatas.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: 1º GRAU COMPLETO

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

 OBSERVAÇÃO:  O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de serviços
prestados nestes períodos.

CARGO: Operador de Pequeno Sistema

CLASSE: A e B

CARREIRA: 3 e 4

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES: Os ocupantes do cargo têm como atribuição executar atividades de
operacionalização de Estação de Tratamento de Água e Esgoto no interior do Município.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Operar as instalações de reservatório de tratamento de água, dirigindo seu fluxo, misturando-lhe substânci-
as químicas e filtrando-a para purificá-la e torna-la adequada ao uso doméstico e industrial; Controlar a
entrada da água, abrindo válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas para abastecer os
reservatórios; Efetuar o tratamento da água, adicionando-lhe quantidade e/ou dosagem determinada de
produtos químicos apropriados, para desodorizá-la e clarifica-la, bem como torna-la adequada aos usos
domésticos e industriais; Realizar sob supervisão a análise da água bruta dentro dos períodos pré-determi-
nados; Realizar sob supervisão, a análise de qualidade da água a ser distribuída a população;  Acionar o
bombeamento da água tratada acionando os registros e válvula para introduzi-la nas tubulações principais
e permitir suas distribuição;  Controlar o funcionamento das instalações, lendo as marcações dos contado-
res e indicadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores.

Fazer coleta de amostra de água para exame em laboratório e o controle da vazão da água tratada distribu-
ída à população; o controle dos registros de distribuição de água à população e lavagem/limpeza de filtros,
decantadores e outros; Ligar e desligar bombas; motores e equipamentos e fazer leitura diária das bombas;
Promover e/ou efetuar a manutenção e conserto das bombas, motores, equipamentos e outros aparelhos
para conservá-los em perfeito estado de funcionamento; Executar trabalhos de instalação, conservação e
reparos em tubulações das redes de água e esgoto, bem como caixas d'água, esgoto, aparelhos sanitários
e válvulas de pressão, instalar registros e outros acessórios de canalização de rede de água e esgoto,
localizar e reparar vazamento, fazer ligações de bombas e reservatório de água, fazer limpeza de conduto-
res das redes de água e esgoto, fazer ligação, religação, desligação, mudança de ramal e exame de
ligação; Fazer leitura periódica de hidrômetros, analisar os registros de consumo de água, inspecionar
instalações sanitárias e hidráulicas a fim de verificar se não há vazamentos que justifiquem excesso de
consumo, verificar e registrar e existência de ligações clandestinas e outras irregularidades em hidrômetros
e ramais, entregar notificações aos usuários, fazer entrega de contas aos usuários levantar informações de
campo para inscrição e atualização do cadastro, prestar informações simples que lhe forem pedidas pelos
usuários, fazer conferência da categoria da residência ou estabelecimento visando a definição do valor da
tarifa a ser paga pelo usuário, fazer o corte no fornecimento de água ao usuário; Verificar se o hidrômetro
está protegido com caixa própria, se houve avaria/violação, se estar bem instalado em local apropriado;
Cumprir normas de higiene e segurança do trabalho; Recuperar rede, fazer ligação, desligação, religação e
entrega de contas;  Executar outras atividades correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 2º grau completo
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FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público

JORNADA DE TRABALHO: 40 Horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

CARGO: Auxiliar de Administração

CLASSE: A e B

CARREIRA: 3 e 4

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES: Executar tarefas administrativas, envolvendo cálculos e interpretações de leis e
outros dispositivos legais, de grau médio de complexidade.

ATRIBUIÇÕES CARACTERISTICAS: Preparar documentos para admissão de pessoal, cadastro de pesso-
al, elaborar folha de pagamento, cálculo para preenchimento das guias relativas às obrigações sociais,
preparar guias de acidente de trabalho, benefícios, aposentadorias, controlar sob supervisão a freqüência e
escala de férias dos servidores do SAAE;

Participar da elaboração de programas de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, bem como
organizando os registros dessas atividades, levantamento de dados para elaboração da proposta orçamen-
tária, executar sob supervisão serviços de controle contábil, orçamentário e financeiro;

Executar sob supervisão os serviços de recebimento, controle, guarda e conservação de valores referentes
ao recebimento de taxas, tarifas e os provenientes de convênios e outros;

Executar sob supervisão serviços da área de material, como: preparação de processo licitatório, recebi-
mento, registro e armazenagem de material, controle de estoque, controle de bens patrimoniais, controle
de cadastro de fornecedores e outros;

Efetuar cálculos e baixa do pagamento de taxas, tarifas e outros;

Preparar recibos, faturas, bater e preencher carimbos;

Elaborar relatórios e demonstrativos de usuário em débito com o SAAE e encaminhar ao setor competente;

Emitir recibos de contas de água ao usuário;

Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;

Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 2º grau completo e conhecimento de informática.

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público, com prova especifica de conhecimentos de informática.

JORNADA DE TRABALHO:             40 Horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

CARGO: Assistente de Administração

CLASSE: A e B

CARREIRA: 5 e 6

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES: Execução de atividades com grau médio de complexidade, relativa à pessoal,
material, patrimônio, orçamento, organizações e métodos e outros.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Organizar e implantar a estrutura técnico administrativa, visando a implementação do cadastro de usuários;
executar as atividades de levantamentos de dados e informações destinadas ao processamento eletrônico;

Processar as emissões de contas dos usuários, promovendo alterações, quando necessário; Manter per-
manentemente atualizado o cadastro de usuários e o cadastro cartográfico do Município; Distribuir serviços
aos fiscais inerentes às atividades do SAAE;

Atender aos usuários carentes e/ou outros; Observar leituras digitadas; Emitir faturas; Controlar baixas;
Efetuar o controle de débitos de usuários; Emitir lista de cortes de fornecimentos; Efetuar as atividades de
controle e crítica de arrecadação; Acompanhar as atividades de cortes e religações de água no Município
adotando as providências necessárias ao aprimoramento desses serviços;

Acompanhar através da rede bancária, o controle da arrecadação de contas devidas ao SAAE, em articula-
ção com a Seção de Contabilidade; Efetuar o cancelamento de débitos de usuários, quando forem
comprovadamente indevidos; Proceder a aplicação das tarifas de água aprovadas pelo órgão competente;
Atualizar quando autorizado pelo órgão competente, as tabelas de tarifas de água/esgoto e serviços diver-
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sos e encaminhando-as as demais unidades usuárias;

Articular-se com a Seção de Manutenção e Equipamentos visando à manutenção preventiva e corretiva dos
hidrômetros instalados;

Elaborar relatórios estatísticos sobre as atividades desenvolvidas pela Seção;

Executar serviços datilográficos e de digitação;

Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 2º grau completo e conhecimento de informática.

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público, com prova especifica de conhecimentos de informática.

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

CARGO: Auxiliar de Saneamento

CLASSE: A e B

CARREIRA: 3 e 4

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES: Execução de obras e serviços de melhorias sanitárias

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Coleta de dados visando obtenção de diagnóstico sobre a implanta-
ção de serviços e obras de melhorias sanitárias;

Execução das obras e serviços tais como ligações prediais de água e esgoto, fossas, instalações de
tanques, chuveiros, etc;

Execução de todos os serviços correlatos e melhorias sanitárias;

Participar de reuniões e levar orientações à comunidade, as associações de bairros, vilas e povoados, área
rural etc., quando solicitado;

Participar de campanhas de vacinação;

Participar dos trabalhos de educação sanitária;

Elaborar boletins de produção e relatórios de visitas domiciliares, baseando-se nas atividades executadas
para permitir levantamentos estatísticos e comprovação do trabalho;

Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;

Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 2º grau completo

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público

JORNADA DE TRABALHO:             40 horas

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

CARGO: Leiturista

CLASSE: A e B

CARREIRA: 4 e 5

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES:

Tarefas de natureza técnica administrativa, fazer leitura de hidrômetros em caráter de inspeção, verificar
cumprimento do regulamento do SAAE por parte do usuário.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Fazer a leitura periódica de hidrômetros, solicitar a instalação ou substituição sob suspeitas de avarias,
analisar os registros de consumo de água, inspecionar instalações sanitárias e hidráulicas a fim de verificar
se não há vazamentos que justifiquem excesso de consumo,; Verificar e registrar a existência de ligações
clandestinas e outras irregularidades em hidrômetros e ramais; Entregar notificações aos usuários; Levan-
tar informações clandestinas e outros irregularidades em hidrômetros e ramais; Levantar informações de
campo para inscrição e atualização do cadastro; Prestar informações simples que lhe forem pedidas pelos
usuários; Fazer a entrega de contas aos usuários; Fazer a conferencia da categoria da residência c/ ou
estabelecimento, visando a definição do valor da tarifa a ser paga pelo usuário; Fazer o acompanhamento
do pessoa de campo no corte do fornecimento de água ao usuário; Fazer o acompanhamento do pessoal de
campo na ligação e/ou religação do fornecimento de água ao usuário; Fazer a fiscalização geral dos servi-
ços prestados pelo  SAAE junto a população; Opinar, quando solicitado, sobre a viabilidade de concessão
das ligações de água e esgoto; Levar ao conhecimento superior qualquer anormalidade que observar nos
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sistemas de água e esgoto; Emitir relatório sobre as atividades desenvolvidas; Executar outras tarefas
correlatas.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: 2º grau completo e conhecimento de informática

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público, com prova especifica de conhecimento de informática.

JORNADA DE  TRABALHO: 40:00 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

OBSERVAÇÃO: O exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e feriados,
sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de serviços
prestados nestes períodos.

CARGO: Técnico de Contabilidade

CLASSE: A e B

CARREIRA: 7 e 8

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES:

Tarefas inerentes à área contábil, exercer funções contábeis de certa complexidade, responsabilizando-se
pelos serviços contábeis.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:

Elaborar e encaminhar propostas do SAAE a Prefeitura Municipal para integrarem aos projetos de lei do
Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais do Município, em estreita articula-
ção com os demais órgãos do SAAE;

Controlar a execução orçamentária procedendo às alterações quando necessárias e previamente autoriza-
das pela autoridade competente; Executar a escrituração sintética e analítica em todas as fases do empe-
nho e dos lançamentos relativos às operações contábeis, patrimoniais e financeiras do SAAE; Acompanhar
e controlar contratos, convênios e acordos; Elaborar e enviar mensalmente os balancetes e demais de-
monstrações contábeis ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia;

Elaborar no prazo determinado o Balanço Geral do SAAE, e encaminha-lo ao Tribunal de Contas; Elaborar
as prestações de contas do SAAE, bem como a dos recursos recebidos para aplicações em projeto espe-
cífico, em observância a legislação pertinente;

Emitir nota de empenho visando assegurar o controle eficiente da execução orçamentária da despesa em
articulação com a Seção de Material e Transportes;

Analisar as folhas de pagamento dos servidores, adequando-as as unidades orçamentárias; Analisar, con-
ferir e emitir despacho em todos os processos de pagamento, bem como em todos os documentos referen-
tes á atividade de contabilidade, controlar as retiradas e depósitos bancários, conferindo mensalmente os
extratos de contas correntes; Efetuar o recebimento de tarifa de água, esgoto e outras quando for o caso;
Efetuar o recebimento e/ou controle dos recursos financeiros provenientes de arrecadação de tarifas, taxas
e outras de qualquer título; Controlar rigorosamente em dia, saldos das contas em estabelecimentos de
créditos, movimentados pelo SAAE;

Receber, guardar e conservar os valores e títulos do SAAE; Emitir ordens de pagamento; Efetuar os paga-
mentos das despesas previamente processadas e autorizadas por autoridade competente; Emitir cheques
e requisição de talonários, juntamente com autoridade competente; Efetuar o fornecimento de suprimento
de recursos financeiros a outros órgãos do SAAE, em obediência a legislação vigente;

Elaborar o Plano de Contas e executar a escrituração dos livros obrigatórios e auxiliares; Controlar e
arquivar os processos de despesas e demais documentos da Seção; Elaborar relatórios e demais docu-
mentos para serem apresentados aos órgãos federais, estaduais e municipais;

Desenvolver e executar a política de recursos humanos, através de pesquisas e análise de mercado, recru-
tamento, seleção e treinamento;

Promover e executar a política de manutenção de recursos humanos, pela administração de salários,
planos de benefícios sociais e segurança do trabalho;

Executar a política de desenvolvimento de recursos humanos, através de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;

Desenvolver e controlar a política de recursos humanos, visando a análise quantitativa e qualitativa desses
recursos;

Preparar a documentação necessária para a admissão, demissão e concessão de férias;

Promover os serviços de inspeção de saúde dos servidores do SAAE, para fins de admissão, demissão,
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licença, aposentadoria e outros;

Cumprir os atos de admissão, posse, lotação, direitos e vantagens dos servidores;

Manter atualizado os registros da vida funcional de cada servidor;

Aplicar os dispositivos do Plano de Cargos e Vencimentos (ou Salários), bem como executar outras tarefas
que visem a atualização e o controle do mesmo;

Fiscalizar, controlar e registrar a freqüência dos servidores, em articulação com os demais órgãos do
SAAE;

Elaborar a escala geral de férias dos servidores, encaminhando-a aos demais Órgãos do SAAE para apre-
ciação;

Elaborar as folhas de pagamento;

Fornecer declarações funcionais e financeiras dos servidores, quando solicitadas;

Executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores do SAAE.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 2º grau Completo, conhecimento de informática e registro no CRC.

 FORMA DE SELEÇÃO:Concurso Público, com prova especifica de conhecimento de informática.

JORNADA DE TRABALHO: 40:00 horas semanais

 FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

 CARGO: Técnico de Manutenção

CLASSE: A e B

CARREIRA: 5 e 6

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES: Orientar e executar atividades relativas à instalação, montagem, reparo, con-
servação dos aparelhos e equipamentos de operação do SAAE.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Executar atividades de caráter técnico relativas à elaboração de proje-
tos para instalações e montagem dos aparelhos e equipamentos de operação do SAAE, no que se refere a
parte mecânica e elétrica;  Montar, consertar ou colocar em funcionamento os aparelhos, máquinas e
equipamentos de elevação e sucção de água e esgoto; Localizar e identificar defeitos em máquinas e
equipamentos mecânicos, examinando o funcionamento ou diretamente a peça defeituosa para providenci-
ar sua recuperação; Executar o conserto e manutenção de máquinas, bombas, motores ou equipamentos,
reparando ou substituindo peças, fazendo os ajustes, regulagem e lubrificações necessárias;

Executar a manutenção preventiva e corretiva de maquinaria ou instalações, como bomba de recalques,
reservatórios e canalizações de água e esgoto; Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas,
instalações e equipamentos elétricos e dependências do SAAE;

Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e croquis; Montar ou
consertar circuitos elétricos, amperímetros, voltímetro, reatores, relês, resistências, compressores e ou-
tros; Instalar ou consertar sistemas de rede elétrica em aparelhos, máquinas, motores e equipamentos de
operação do SAAE;

Executar outras tarefas correlatas.

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 2º Grau Completo

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas

FORMA DE PROGRESSÃO:            Horizontal

OBSERVAÇÃO: o exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e
feriados, sendo facultado ao servidor o direito à folga, no período normal de trabalho, equivalente às horas de
serviços prestados nestes períodos.

CARGO: Engenheiro Civil ou Sanitarista

CLASSE: A e B

CARREIRA:11 e 12

DESCRIÇÃO:

SÍNTESE DOS DEVERES: Execução, supervisão, planejamento e coordenação no campo da Engenharia
Civil, especialmente no de Engenharia Sanitária.

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Elaborar projetos e especificações, supervisionar, planejar e coorde-
nar a execução de obras de saneamento básico;  Construção, reformas ou ampliação de prédios necessá-
rios as atividades de serviço; Desenvolver estudos para racionalização de processos de construção;  Pres-
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tar assistência técnica e gerencial aos  serviços de água e esgoto; Estabelecer normas para manutenção
preventiva de veículos, máquinas e equipamentos;  Emitir laudos e pareceres; Fornecer dados estatísticos
de sua especialidade;  Elaborar orçamentos e estudos sobre a viabilidade econômica e técnica; Coordenar
e fiscalizar a execução de obras de saneamento urbano e rural; Elaborar projetos hidro-sanitários; Cumprir
e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: Curso Superior Completo - Registro no CREA.

FORMA DE SELEÇÃO: Concurso Público

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

FORMA DE PROGRESSÃO: Horizontal

 PLANO DE CARGOS E  CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO SAAE MACARANI -BA

LEI Nº 099/2005
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