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LEI COMPLEMENTAR Nº 052/2021 

 

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO – SAAE DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, CRIA E 

EXTINGUE CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Povo do Município de Coqueiral, por seus representantes na Câmara Municipal 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta lei institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento - PCCV dos 

Servidores Públicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do município de 

Coqueiral. 

Art. 2º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV baseia-se nas 

atribuições e responsabilidades previstas na presente Lei. 

Art. 3º O Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos - PCCV visa prover a 

Administração Municipal, com estrutura de cargos organizados em classes, observando-

se o disposto na Lei Orgânica Municipal, e mediante: 
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I. A adoção de um sistema de capacitação dos profissionais; 

II. O reconhecimento e a valorização dos profissionais, através de critérios 

que lhes proporcionem igualdade de oportunidades, ao mesmo tempo, 

garantindo a boa qualidade dos serviços prestados no âmbito do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Coqueiral à população. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 

Art. 4º O PCCV dos Servidores Públicos do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto – SAAE do município se fundamenta nos princípios de isonomia, equidade de 

oportunidades, valorização e profissionalização da atividade pública e visa assegurar a 

eficiência da ação administrativa, sob as seguintes diretrizes: 

I. A integração dos servidores concursados que participam do processo de 

trabalho desenvolvido pela administração municipal; 

II. A valorização do servidor municipal pela formação, qualificação, 

competência, empenho e desempenho; 

III. A racionalização e a eficiência da estrutura de cargos de provimento 

efetivo, considerando: 

a) Que o ingresso do servidor no cargo de provimento efetivo se dá 

mediante concurso público de provas ou de provas e títulos; 

b) A instituição de perspectivas básicas de mobilidade na carreira dos 

servidores detentores de cargo de provimento efetivo, mediante progressão e 

promoção, com observância da igualdade de oportunidades quanto a mérito, 

qualificação profissional e esforço pessoal; 
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c) A melhoria da qualificação dos servidores mediante programas 

permanentes e regulares de aperfeiçoamento profissional; 

d) As condições e os requisitos específicos exigíveis para o desempenho 

das respectivas atribuições; 

e) Os graus diferenciados de responsabilidade e de experiência 

profissional requeridos; 

f) A melhoria da qualidade de vida no trabalho; 

g) A promoção da integração entre os servidores e destes com os usuários 

dos serviços públicos; 

h) A gestão participativa; 

i) A eficiência na prestação dos serviços públicos; 

j) A participação dos servidores na gestão do Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos, assegurada a transparência e publicidade dos atos; 

k) A evolução nominal e real das remunerações; 

l) O desenvolvimento do servidor na carreira com observância da 

igualdade de oportunidades quanto a mérito, qualificação profissional e esforço 

pessoal; 

m) A busca da paridade das remunerações do servidor público com o 

mercado de 

trabalho. 

 

Art. 5º A atividade administrativa do SAAE distribui-se por cargos públicos aos 

quais caberá o exercício das atividades básicas previstas nas Especificações de Classes, 

segundo a natureza geral do trabalho e das respectivas tarefas típicas, bem como da 
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complexidade e responsabilidade a elas inerentes, considerando, ainda, a escolaridade 

exigida e, se for o caso, a experiência requerida para seu regular desempenho. 

 

CAPÍTULO III  

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 6º Para efeitos deste Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos ficam 

estabelecidas as seguintes definições: 

I. Plano de carreira: é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e 

instituem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional 

dos servidores, de forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados 

pelos órgãos e instituições, constituindo-se em instrumento de gestão da política 

de pessoal; 

II. Carreira: processo de desenvolvimento do empregado por meio de uma 

trajetória de experiência e empregos em uma ou mais organizações. 

III. Cargo público: é o conjunto de objetivos, atribuições, requisitos e 

responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidos 

a um servidor, criado por lei com denominação, número limitado, jornada e 

vencimento próprio, de provimento efetivo ou em comissão; 

IV. Cargo de provimento efetivo: é provido em caráter permanente, criado 

por lei, com denominação própria, cuja investidura depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos; 

V. Cargo de provimento em comissão: é provido em caráter transitório, 

por critérios de confiança, para o desempenho de atividade de direção, chefia e 

assessoramento, expressamente previsto em lei, de livre nomeação e exoneração, 

respeitando a formação e qualificação para o nível de complexidade exigido para 
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a função; 

VI. Função de Confiança: o conjunto de atribuições que excedam às 

atividades normais dos Cargos ou Funções Públicas, definidos nesta Lei, 

ocupados por servidores públicos efetivos ou estáveis que possuam as 

habilitações necessárias, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, cuja designação será feita por ato do Prefeito; 

VII. Servidor público: pessoa legalmente investida em cargo público, em 

caráter efetivo ou em comissão; 

VIII. Emprego público: é o centro de encargos de trabalho para ser 

ocupado por agente contratado sob regime trabalhista, com denominação própria 

e vencimento a ser pago pelos cofres públicos; 

IX. Função Pública: é o núcleo de encargos de trabalho exercido por 

servidores contratados nos termos do art. 37, inciso IX da CR e por aqueles 

nomeados nos termos do art. 37, inciso V da CR; 

X. Atribuições do cargo: são tarefas, atividades, procedimentos e 

conhecimentos técnicos que devem ser desempenhados no cumprimento do 

objetivo do cargo; 

XI. Objetivo do cargo: é o conjunto de ações direcionadas e articuladas 

visando ao cumprimento dos objetivos organizacionais da administração pública 

e dos interesses sociais; 

XII. Requisitos do cargo: é o conjunto das condições físicas e mentais, 

responsabilidades e especificações profissionais exigidas do ocupante do cargo; 

XIII. Formação: é o conjunto de requisitos profissionais adquiridos pela 

escolaridade, que correspondam a designações profissionais reconhecidas 

publicamente; 

XIV. Qualificação: é o conjunto de aptidões, profissionais ou não, 

advindas da experiência profissional, da vivência e/ou do treinamento e 
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capacitação do servidor; 

XV. Educação Permanente: é o conceito pedagógico, estratégico que 

articula educação e trabalho, fazendo com que o próprio ambiente de trabalho 

seja de formação e que as contínuas reflexões sobre a produção de processos e 

práticas aperfeiçoem os procedimentos nos serviços prestados; 

XVI. Especialidade: é o conjunto de atividades afins ou área de 

conhecimento integrante da habilitação legal, com atribuições específicas do 

cargo; 

XVII. Classe de cargos: é o agrupamento de cargos da mesma natureza 

funcional e grau de responsabilidade, mesmo nível salarial, mesma denominação 

e substancialmente idênticos quanto ao grau de dificuldade, e responsabilidade 

para seu exercício, hierarquizados em carreiras, que representem as perspectivas 

de desenvolvimento funcional decorrentes da avaliação para promoção; 

XVIII. Padrão salarial: é a escala de padrões de salários atribuídos a um 

determinado nível; 

XIX. Interstício: é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo 

necessário para que o servidor se habilite à progressão na carreira; 

XX. Enquadramento: é o ato pelo qual se estabelece a posição do 

servidor municipal em um determinado cargo, classe e padrão de vencimento, 

em face da análise de sua situação jurídico-funcional; 

XXI. Vencimento: é a retribuição pecuniária paga ao servidor pelo efetivo 

exercício de seu cargo ou função, fixado em lei, sujeito a reajuste periódico que 

lhe preserve o poder aquisitivo; 

XXII. Vantagem: é o acréscimo pecuniário resultante de adicionais ou 

gratificações; 

XXIII. Remuneração: é o valor do Vencimento, acrescido de vantagem 

pessoal ou funcional, incorporada ou não, percebido pelo servidor, obedecido 
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em qualquer caso o disposto no artigo 37, XI da Constituição Federal; 

XXIV. Progressão: é a passagem do servidor de seu padrão salarial para 

outro, imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence 

pelo critério de merecimento e tempo de serviço, observadas as normas 

estabelecidas nesta lei e em lei específica; 

XXV. Avaliação de desempenho: é o processo de avaliação continuada 

do servidor que se destina à apuração da eficiência, qualidade e produtividade 

deste, bem como do comprometimento com os objetivos específicos de seu 

cargo, levando em consideração a análise institucional e as condições de 

trabalho que comprovadamente o influenciem. 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 7º Integram o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos os seguintes 

anexos:  

I  - Anexo I – Quadro de Pessoal Permanente de Provimento Efetivo; 

II - Anexo II – Quadro de Equivalência de Cargos Públicos de Provimento Efetivo; 

III - Anexo III – Quadro de Criação de Vagas e/ou Cargos Públicos de 

Provimento Efetivo; 

IV - Anexo IV – Quadro de Extinção de Vagas e/ou Cargos Públicos de Provimento 

Efetivo; 
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V  Anexo V – Quadro de Cargos Públicos Extintos na Vacância; 

VI - Anexo VI – Quadro de Enquadramento dos Servidores Efetivos; 

VII - Anexo VII – Tabela de Vencimentos Cargos de Provimento Efetivo; 

VIII - Anexo VIII – Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, Função 

de Confiança; 

IX - Anexo IX - Quadro de Equivalência de Cargos de Provimento em 

Comissão, Função de Confiança; 

X - Anexo X - Quadro de Criação de Cargos de Provimento em Comissão, 

Função de Confiança; 

XI - Anexo XI – Quadro de Extinção de Cargos de Provimento em 

Comissão; 

XII - Anexo XII – Tabela de Vencimento Cargos de Provimento em 

Comissão, Função de Confiança; 

XIII - Anexo XIII – Incorporação de Direitos e Vantagens 

XIV - Anexo XIV– Descrição e Requisitos dos Cargos de Provimento Efetivo; 

XV - Anexo XV – Descrição, Forma de Recrutamento e Requisitos dos 

Cargos de Provimento em Comissão, Função de Confiança; 

 

Art. 8º Ficam criadas as vagas e/ou Cargos Públicos Permanentes, cujas 

denominações, padrões de Vencimentos e quantidades constam do Anexo III da 

presente Lei. 

Art. 9º Ficam extintas as vagas e/ou cargos públicos constantes do Anexo IV da 

presente Lei. 

Parágrafo único: Os Cargos Públicos e as Funções Públicas, 
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constantes, respectivamente, do Anexo V da presente Lei, vinculados ao regime 

estatutário, extinguir- se-ão ao vagarem. 

Art. 10 Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão e Funções de 

Confiança, cujas denominações, padrões de vencimentos e quantidades constam do 

Anexo X. 

Art. 11 Ficam extintos os Cargos de Provimento em Comissão constantes do 

Anexo XI da presente Lei. 

Art. 12 As atribuições dos Cargos de Provimento Efetivo e dos Cargos em 

Provimento em Comissão e Função de Confiança, constam nos dos Anexos XIV e XV. 

Art. 13 A administração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos compete 

Diretor Geral do SAAE que terá como atribuições: 

I -Administrar os recursos humanos; 

II -Aprovar edital de concurso público, previamente submetido à 

avaliação da Assessoria Jurídica e do Tribunal de Contas do Estado; 

III - Promover os programas de desenvolvimento de recursos humanos; 

IV –Elaborar e implementar as regras de progressão na carreira, devendo 

as mesmas serem fixadas e/ou alteradas por meio de Decreto do Executivo; 

V - Coordenar os trabalhos de avaliação de desempenho nesta lei. 

VI - I mplementar os regulamentos necessários para o cumprimento do 

determinado. 

Art. 14 A organização da estrutura de trabalho da Autarquia é dividida em 2 

(duas) carreiras de desenvolvimento dos serviços públicos, que objetiva proporcionar à 

administração a divisão dos serviços dentro da área de atuação em que se deu o 

provimento em cargo do Quadro Permanente de Pessoal, sendo as áreas: 

I - Carreira de Serviços Operacionais (C.S.O) - que se destina ao 
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desempenho de vigilância e manutenção geral de bens próprios do SAAE e de 

equipamentos, consistindo em sua base a predominância de esforço físico. 

II - Carreira de Serviços de Administração (C.S.A)- que se destina à 

burocracia administrativa no SAAE, com tarefas típicas de recepção, protocolo, 

digitação, arquivo, recursos humanos, controles e execução financeiro- 

orçamentária (contabilidade e tesouraria), revisão de textos, elaboração de atos, 

apoio jurídico e assistência técnica administrativa. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMISSÃO DE PESSOAL 

Art. 15 Para o preenchimento dos Cargos públicos serão observados os 

requisitos mínimos definidos nesta Lei e em seus Anexos, 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. 

 

CAPÍTULO III 

DO QUADRO DE PESSOAL E DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 

 

Art. 16 Quadro de pessoal é o conjunto de Cargos em carreira, cargos ou 

funções públicas, bem como aqueles considerados de provimento em comissão, criados 

por Lei, que integram a estrutura administrativa do SAAE, devendo a sua constituição e 

distribuição atender aos interesses da administração pública. 

Art. 17 O ingresso no serviço público, conforme a área de atividade e/ou a 

especialidade, dar-se-á por meio de provimento originário, quando se tratar de Cargo de 

carreira, e pelo provimento em comissão. 
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Parágrafo único. Provimento Originário é a investidura do servidor no serviço 

público através de concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Art. 18 Provimento em comissão é aquele destinado a direção, chefia e 

assessoramento nos termos da legislação vigente. 

Art. 19 Os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e 

exoneração cuja denominação, número e padrões de vencimentos, passam a ser os 

constantes do Anexo VIII. 

Art. 20 Dos Cargos de Provimento em Comissão fica reservado, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) dos cargos disponíveis, a serem providos através de 

recrutamento limitado, por servidores efetivos. 

Art. 21 O servidor público, quando investido em Cargo de Provimento em 

Comissão, fará jus ao recebimento da diferença pecuniária entre a remuneração de seu 

Cargo ou Função Pública de origem e o valor fixado para o respectivo Cargo de 

Provimento em Comissão. 

§ 1º A percepção de vantagens pessoais de servidor abrangido pelo “caput” será 

calculada sobre o vencimento-base de seu Cargo ou Função Pública de origem. 

§ 2º A investidura em Cargo de Provimento em Comissão por servidores 

efetivos de carreira será efetuada por Ato próprio sendo garantido aos seus ocupantes a 

evolução funcional. 

§ 3º Ao exercício de Cargo de Provimento em Comissão não será atribuído o 

pagamento de horas extras, sendo considerado como de dedicação plena a sua execução. 

Art. 22 Quando a remuneração do servidor indicado para o exercício de cargo 

de provimento em comissão for igual ou superior ao valor instituído no Anexo XII, fica 

assegurado à percepção de uma gratificação de 10% (dez por cento) a título de incentivo 

à coordenação, calculada do vencimento do cargo efetivo. 

Parágrafo único. Fica vedada a incorporação (apostilamento) de referida 

gratificação aos vencimentos do cargo do servidor. 
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Art. 23 Ficam instituídas, na forma prevista pela Constituição Federal, as 

funções de confiança, a serem exercidas por servidores admitidos através de concurso 

público, correspondendo ao exercício de direção, chefia ou assessoramento. 

§ 1º Ao exercício de funções de confiança, conforme a natureza, o grau de 

responsabilidade e a complexidade da função, na forma e limites estabelecidos nesta 

Lei, será atribuída gratificação fixada no Anexo XII. 

§ 2º As quantidades das funções de confiança, são as previstas no Anexo VIII da 

presente Lei. 

§ 3º A investidura em função pública de confiança será efetivada por ato do 

Prefeito Municipal, sendo garantida aos seus ocupantes a evolução funcional. 

§ 4º Ao exercício de funções de confiança não será atribuído o pagamento de 

horas extras, sendo considerado como de dedicação plena a sua execução. 

Art. 24 Quando da substituição dos cargos de provimento em comissão ou das 

funções de confiança, por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, por outro 

servidor designado através de Ato do Prefeito Municipial, observada as disposições 

anteriores, fará jus o substituto ou interino, a percepção das vantagens instituídas, 

proporcional aos dias trabalhados. 

Art. 25 Aos servidores do quadro de pessoal permanente de provimento efetivo, 

designados através de Portaria para atuarem como membros da Comissão Municipal de 

Licitações, Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme estabelecido nas Leis Federais, nºs 

8.666/93 e 10.520/02;  responsável pelo Controle Interno; e Operador de Máquinas 

Pesadas, farão jus a gratificação especial mensal nos seguintes termos: 

I Presidente da Comissão Municipal de Licitações e Pregoeiro, valor 

equivalente à 10% do salário base;  

II Controle Interno, valor equivalente à 10% sobre o salário base;  

III Operador de Máquinas Pesadas, valor equivalente à 10% sobre o salário 

base; e 
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IV Membro Titular da Comissão Municipal de Licitações e da Equipe de 

Apoio ao Pregoeiro valor equivalente à 5% salário base. 

Art. 26 Caso o servidor seja designado simultaneamente como Controle Interno, 

membro da Comissão de Licitações, Pregoeiro ou Equipe de Apoio, deverá optar, 

expressamente, sob qual atividade pretende perceber a gratificação referida na presente 

Lei, ficando vedada a percepção cumulativa da gratificação. 

Art. 27 A gratificação disciplinada nos artigos 25 e 26 não será incorporada aos 

vencimentos do servidor em nenhuma hipótese, nem tampouco incidirá encargos 

sociais, possuindo, assim, caráter meramente indenizatório. 

Art. 28 Os cargos do Quadro Permanente, constantes do Anexo I desta lei serão 

providos: 

I Pelo enquadramento dos atuais servidores, conforme as normas 

estabelecidas neste plano; 

II Por nomeação, precedida de concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 

da Constituição Federal, tratando-se de início de carreira. 

Art. 29 Para provimento dos cargos serão rigorosamente observados os 

requisitos básicos e específicos estabelecidos para cada classe constante do Anexo I 

desta Lei, sob pena de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, não gerando 

obrigação de espécie alguma para a Autarquia ou qualquer direito para o beneficiário, 

além de acarretar responsabilidade a quem lhe der causa. 

Art. 30 A investidura em cargo público efetiva-se com a posse.  

Art. 31 São requisitos básicos para investidura em cargo público:  

I  Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei; 

II Gozo dos direitos políticos; 

III Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
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IV Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  

V Idade mínima de dezoito anos; 

VI  Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou 

função, de acordo com prévia inspeção médica oficial, na forma da Lei; 

VII Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade 

sofrida. 

Art. 32 As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos 

para a investidura, estabelecidos em lei ou edital de concurso público. 

Parágrafo único O cumprimento dos requisitos legais para a investidura em 

cargo público será exigido por ocasião da posse. 

Art. 33 O provimento do cargo público far-se-á mediante ato do titular do Poder 

ou órgão autônomo, permitida a delegação. 

Art. 34 A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em 

concurso, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão. 

Parágrafo único. O concurso público será de provas ou de provas e títulos, 

podendo o edital prever exame psicotécnico, prova física ou oral, respeitadas a natureza 

e as exigências do cargo, conforme disposição legal e regulamentar. 

Art. 35 O prazo de validade do concurso será de até dois anos, contados da data 

de sua homologação, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da 

Administração. 

§ 1º A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, a qual se 

dará, a exclusivo critério da Autarquia - SAAE, dentro do prazo de validade do concurso 

e na forma da lei. 

§ 2º Durante o prazo de validade do concurso, o candidato nele aprovado tem 

prioridade de nomeação sobre novos concursados, observada a ordem de classificação. 
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§ 3º O prazo de validade e demais condições para realização do concurso serão 

fixados em edital. 

Art. 36 Às pessoas com deficiência serão reservadas, no mínimo, 5% (cinco por 

cento) das vagas oferecidas no concurso. 

§ 1º A caracterização da deficiência, bem como a comprovação de sua 

compatibilidade com as atribuições inerentes ao cargo, far-se-ão mediante perícia 

médica oficial. 

§ 2º A deficiência que motivou o ingresso no serviço público, nos termos 

previstos no “caput”, não poderá ser causa de concessão de aposentadoria por invalidez, 

salvo seu agravamento imprevisível durante o exercício das atribuições do cargo. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos cargos para os quais a lei exija 

aptidão plena, devendo tal limitação constar do edital do concurso. 

Art. 37 A Autarquia - SAAE estimulará a criação e o desenvolvimento de 

programas de reabilitação ou readaptação profissional para os servidores portadores de 

deficiência física, mental ou limitação sensorial, quando adquirida posteriormente ao 

ingresso no serviço público, observada às disposições legais pertinentes. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DURAÇÃO NORMAL DO TRABALHO, DO REGIME DE SOBREAVISO E 

PRONTIDÃO 

Art. 38 A duração normal do trabalho de cada cargo será a fixada para a classe a 

que pertença, em razão das atribuições respectivas e da necessidade do serviço. 

I - O disposto neste artigo não se aplica à duração do trabalho estabelecida 

em norma editada pela União. 

II - A forma de fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho e a frequência 

dos servidores será instituída por Decreto. 
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III  - A duração normal do trabalho, a ser cumprida por todos os servidores será a 

indicada no Anexo I, correspondente a: 

a) 08 (oito) horas diárias, 40 (quarenta) horas semanais e 220 (duzentos e 

vinte) horas mensais; 

b) De turnos de revezamento 12 X 36 horas, no total de 220 (duzentos e vinte) 

horas mensais. 

Parágrafo único. Os operadores de ETA e de ETE poderão trabalhar em turnos 

de 08 (oito) ou de 12 (doze) horas, de acordo com a escala de revezamento, a ser 

expedida mensalmente e auorizada pelo Diretor Geral do SAAE. 

Art. 39  Os servidores do SAAE poderão permanecer de sobreaviso e de 

prontidão, para executarem serviços imprevistos e de emergencia, de  segunda a sexta-

feira, após o horário normal de trabalho e aos sábados, domingos e feriados, em 

conformidade com a escala de plantão. 

§1º. Somente permanecerão de sobreaviso e prontidão os servidores designados 

em escala de plantão, expedida mensalmente e autorizada pelo Diretor Geral do SAAE. 

§2º. Considera-se de sobreaviso o servidor efetivo, que permanecer em sua 

própria casa, aguardando a quelquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de 

sobreaviso será, no máximo, de 12 (doze) horas. As horas de sobreaviso, para todos os 

efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do vencimento base. 

§3º. As horas efetivamente trabalhas serão remuneradas, e aquelas que 

excederem a jornada semanal serão remuneradas com adiconal de 50% e nos domingos 

e feriados com 100%. 

§4º. Considera-se prontidão o servidor que ficar nas dependencias do SAAE, 

aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 8 (oito) horas. As horas 

de prontidao serão, para todos os efeitos, acrescidas de 50% (cinquenta por cento). 

Art. 40 A carga horária dos servidores da Autarquia – SAAE de Coqueiral 

prevista nesta lei poderá ser reduzida ou ampliada em no máximo 25% (vinte e cinco 
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por cento), até o limite legal máximo, segundo o interesse da Administração, com 

vencimentos proporcionais e com prévia e expressa anuência do servidor. 

Parágrafo único. A alteração da jornada normal de trabalho descrita no caput 

deste artigo dependerá de aprovação do Diretor Geral do Saae, em expediente específico 

e fundamentado, homologada previamente à sua execução. 

Art. 41 Os valores dos níveis e padrões salariais indicados no Anexo VII 

corresponderão à duração normal do trabalho pertinente aos cargos da classe. 

§1º As horas extraordinárias realizadas no mês serão pagas com adicional de 

50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal cada uma. 

§2º Sendo as horas extras realizadas em feriados nacionais ou durante o 

descanso semanal remunerado, seu valor será pago com adicional de 100% (cem por 

cento) do valor da hora normal cada uma. 

§3º O adicional noturno será pago à razão de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor hora noturna e está, no horário compreendido entre 22h e 5h, equivalerá a 52 

minutos e 30 segundos. 

§4º Somente será autorizado serviço extraordinário para atender a situação 

excepcional e temporária mediante autorização do Diretor Geral do Saae, e supervisão 

do Controle Interno. 

§5º Dada a natureza do serviço, os servidores do SAAE poderão executar 

serviços em regime de plantão aos sábados, domingos e feriados com percepção de 

horas trabalhadas acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) aos sábados e 

100% (cem por cento) aos domingos e feriados. 

§6º Nenhum servidor poderá realizar mais que 70 (setenta) horas extras durante 

o mês, exceto para atender situação de emergência ou estado de calamidade pública 

devidamente declarada em decreto municipal; 

§7º É vedada a percepção de horas extraordinárias aos servidores ocupantes de 

cargo em comissão. 
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CAPÍTULO V  

DAS CARREIRAS 

 

Art. 42 A organização em carreira visa assegurar ao servidor público do Quadro 

Permanente movimentações em classes, dispostas hierarquicamente, segundo a 

complexidade e responsabilidade das atribuições dos respectivos cargos. 

Art. 43 A movimentação do servidor se dará, com o respectivo cargo, nos 

padrões e níveis salariais atribuídos à classe, observados os parágrafos seguintes. 

§1º A cada nível salarial corresponderá a um padrão salarial inicial, que se 

desenvolverá em outros padrões salariais. 

§2º A toda classe de cargos será atribuído idêntica quantidade de padrões 

salariais, na forma do Anexo VII, desta lei. 

§3º O ingresso na carreira, sempre mediante concurso público, dar-se- á em seu 

padrão salarial inicial. 

§4º A movimentação do servidor, na carreira, dar-se-á unicamente por meio de 

progressão, após cumpridos os requisitos dispostos nesta lei. 

§5º Observado o disposto no parágrafo anterior, presumir-se-á favorável o 

desempenho das atribuições do titular de cargo público, para o efeito de progressão, 

enquanto no exercício de cargo em comissão ou à disposição de entidade sindical, do 

Poder Legislativo, do Poder Executivo ou de qualquer outro órgão público municipal, 

estadual ou federal. 

 

CAPÍTULO VI 
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DA REMUNERAÇÃO 

 

Art. 44 Fica garantido ao servidor o pagamento integral de sua remuneração, de 

acordo com a respectiva competência mensal.   

Parágrafo único. Excepcionalmente, o servidor poderá receber  

adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, na forma de lei especifica, e/ou 

horas extraordinárias. 

Art. 45 Os valores dos vencimentos correspondentes aos cargos de provimento 

efetivo da Autarquia – SAAE de Coqueiral, são os constantes do Anexo VII, desta lei, 

garantida a revisão geral anual, em janeiro, nos termos do art. 37, inciso X, da 

Constituição Federal. 

 

TÍTULO III 

DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA  

CAPÍTULO I 

DA PROGRESSÃO E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

 

Art. 46 Progressão é a passagem do servidor do padrão salarial no qual esteja 

posicionado ao padrão subsequente, dentro da classe a que pertença, pelos critérios de 

merecimento e tempo de serviço definidos neste Capítulo e em lei específica. 

Art. 47 A avaliação de desempenho é critério fundamental para a progressão na 

carreira e processar-se-á anualmente em data estabelecida por ato do Diretor Geral do 

SAAE. 

Art. 48 Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente: 
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I - ter cumprido o estágio probatório; 

II - ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no 

padrão em que estiver posicionado, após a conclusão do estágio probatório; 

III - ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de pontos obtidos nas 

avaliações referentes aos últimos três anos, apurados pela Comissão de Avaliação 

Funcional a que se refere esta lei, e de acordo com as normas previstas em Decreto 

Municipal. 

Art. 49 Não fará jus ao desenvolvimento funcional o servidor que, durante o 

período aquisitivo: 

I For condenado por crime contra a Administração Pública, com trânsito em 

julgado;  

II  Estiver em licença ou afastamento sem vencimentos; 

III  Estiver de Licença para tratamento de saúde e/ou licença por motivo de doença 

em pessoa da família por períodos superiores a 120 dias, ininterruptos ou 

intercalados. 

IV Tiver sofrido pena de suspensão disciplinar; 

V Não obtiver, na média, 70% (setenta por cento), do total de pontos obtidos nas 

avaliações referentes aos últimos três anos. 

VI Não participar, quando solicitado, do programa de capacitação e 

aperfeiçoamento a ser ofertado pela autarquia e, quando da participação, não obtiver 

o mínimo de 70% (setenta por cento) da freqüência exigida. 

§ 1º Os requisitos elencados nos incisos I a VI do presente artigo serão 

verificados pelo Recursos Humanos na data base para a progressão e, estando presente 

alguma das causas de não concessão, o servidor perderá de plano o direito a progressão, 

devendo iniciar nova contagem do período aquisitivo de 36 (trinta e seis) meses. 

§ 2º São consideradas como efetivo exercício, fazendo jus a progressão, as 
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seguintes situações: 

I   Férias; 

II Férias-prêmio 

III Luto, por 07 (sete) dias pelo falecimento do cônjuge, companheira ou 

companheiro, filhos, os pais, irmãos, madrasta ou padrasto, enteado ou menor sob 

guarda ou tutela, os avós; 

IV Luto, por 02 (dois) dias consecutivos por falecimento de sogros, tios e 

cunhados; 

V Casamento, por 07 (sete) dias consecutivos, contados da data de sua 

realização;  

VI Licença para tratamento de saúde por até 120(cento e vinte) dias; 

VII Licença por acidente de serviço ou doença profissional ; 

VIII  Licença-gestante e à adotante, com duração de até 120(cento e vinte) 

dias; 

IX Licença-paternidade, de 5(cinco) dias contados da data do 

nascimento; 

X Convocação para o serviço militar, inclusive o de preparação de oficiais de 

reserva; 

XI  Júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

XII Missão ou estudo, quando o afastamento tiver sido determinado pelo 

Chefe do Executivo Municipal; 

XIII Exercício de cargo de provimento em comissão e função gratificada 

em órgão da União, do Estado ou Município inclusive da Administração Indireta; 

XIV Afastamento por processo disciplinar, se o Profissional for 
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considerado inocente;  

XV Prisão, se ocorrer à soltura por haver sido reconhecida à ilegalidade 

da medida;  

XVI Um dia, por trimestre, para doação de sangue; 

XVII  Licença para atividade política nos termos da Lei; 

XVIII Um dia por ano para efetuar exames preventivos de câncer de mama e 

de colo uterino para as servidoras, e exame preventivo de câncer de próstata e de cólon 

para os servidores;  

Art. 50 O servidor que cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 48 e não 

estando  presente as causas previstas no artigo 49, passará automaticamente para o 

padrão salarial seguinte, reiniciando-se a contagem de tempo e a anotação de 

ocorrências, para efeito de nova progressão, doravante, à cada 05 (cinco) anos. 

§1º  A progressão dos valores constantes do Anexo VII, será correspondente a 

3% (três por cento) a cada 5 (cinco) anos, entre um padrão salarial e outro, iniciando-se 

no padrão “A” até o padrão “H”, arredondando-se para menos as frações de cada 

operação aritmética. 

§2º Será possibilitado ao servidor, em todas avaliações visando a sua 

progressividade, o direito recursal e de ampla defesa. 

Art. 51 Independentemente de requerimento será pago ao servidor, quando no 

gozo de suas férias anuais, o adicional de 1/3 (um terço), calculado sobre o seu 

respectivo vencimento. 

Art. 52 Requerido pelo servidor, poderá ser indenizado, a critério da 

Administração, em cada período de 30 (trinta) dias de férias anuais, valor 

correspondente á conversão de 10 (dez) dias em pecúnia, calculados sobre o seu 

vencimento, desde que haja disponibilidade financeira por parte da administração. 

 Parágrafo unico Variando o vencimento durante o período aquisitivo, serão as 
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férias calculadas por proporcionalidade, se mais vantajosa para o servidor. 

 

CAPÍTULO II 

DA RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO 

 

Art. 53 Ao servidor efetivo que cumpriu com êxito o estágio probatório, 

integrante do Quadro Permanente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do 

município de Coqueiral assiste direito à retribuição por efeito de nova titulação, desde 

que a qualificação possa ser aproveitada na execução das atribuições do cargo no qual 

esteja lotado, observados os critérios fixados por esta lei. 

§ 1º O servidor que tenha ingressado no serviço público com titulação superior a 

exigida no concurso público e sendo a mesma aproveitada na execução das atribuições 

do cargo no qual esteja lotado, poderá requerer a retribuição por titulação após o 

término do estágio probatório. 

§ 2º A concessão da vantagem de que trata este Capítulo será concedida 

mediante requerimento do servidor, devidamente instruído e protocolado no Recursos 

Humanos, sendo que os efeitos financeiros vigorarão a partir do mês de protocolo do 

requerimento. 

§ 3º O preenchimento dos requisitos para concessão da vantagem, bem como os 

limites do grau de instrução de cada cargo serão averiguados pela Comissão 

Coordenadora, prevista no artigo 66 da presente Lei. 

Art. 54 Nova Titulação, para os efeitos desta Seção, é aquela que, observado o 

caput do artigo 53, exprima novo grau de escolaridade, curso técnico profissionalizante 

ou especialização comprovada mediante a apresentação de diploma ou certificado 

devidamente formalizado. 

§1º Fica limitada a 01 (uma) retribuição por grau de escolaridade a ser concedida 
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por efeito de nova qualificação ou titulação. 

§2º Somente terão validade, para o efeito da retribuição por qualificação os 

cursos técnicos profissionalizantes, de graduação, pós-graduação, mestrado ou 

doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

§3º Sendo a titulação pré-requisito para o exercício do cargo, não se aplicará o 

disposto no caput deste artigo. 

Art. 55 A retribuição por qualificação observará os seguintes percentuais, 

calculados sempre sobre o vencimento do cargo do servidor que fizer jus à esta 

vantagem: 

I – Curso técnico profissionalizante: 3% (três por cento); 

II  - Graduação: 5% (cinco por cento); 

III – Pós graduação: 6% (seis por cento);  

IV – Mestrado: 9% (nove por cento);  

V – Doutorado: 15% (quinze por cento); 

Parágrafo único - A vantagem que trata este artigo, não será cumulativa e 

integrará o vencimento do servidor, compondo os salários de contribuição para efeito de 

aposentadoria. 

CAPÍTULO III  

DA PROMOÇÃO 

Art. 56 Promoção é a passagem do servidor para a classe imediatamente superior 

àquela a que pertence, dentro da mesma carreira. 

§1º Por efeito de promoção o servidor será posicionado, na nova classe a que for 

enquadrado, no padrão salarial inicial da classe. 

§2º A promoção se processará exclusivamente por meio de concurso público. 
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CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 57 A avaliação de desempenho visa, fundamentalmente, apurar a eficiência 

do servidor e a qualidade de seu trabalho, em função das atribuições que desenvolve. 

Art. 58 O desempenho do servidor será objeto de auto-avaliação, avaliação da 

chefia imediata e avaliação coletiva por colegas de trabalho através da Comissão de 

Avaliação Funcional para aferição de pontuação, a qual será definida em Portaria 

devendo obrigatoriamente ser considerada para efeitos de progressão na carreira. 

Art. 59 A avaliação de desempenho será feita semestralmente para os servidores 

em estágio probatório, sempre em data fixada pelo Diretor Geral do SAAE através de 

ato próprio. 

§1º O servidor terá seu desempenho permanentemente avaliado com o objetivo 

de apurar, no mínimo, os seguintes fatores: 

I - responsabilidade com o trabalho; 

II - assiduidade ao trabalho; 

III - disciplina; 

IV - qualidade do trabalho;  

V - cooperação no trabalho; 

VI - planejamento e organização;  

VII  - iniciativa no trabalho; 

VIII - relacionamento interpessoal; 
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IX - apresentação pessoal. 

§2º Na forma do regulamento a ser editado pelo Prefeito Municipal, os fatores de 

avaliação de que trata este artigo poderão ser desdobrados em subfatores e/ou somarem-

se a outros para comporem o sistema de avaliação individual ou coletivo, para fins de 

avaliação continuada de desempenho, nos termos do regulamento. 

§ 3º A Administração diligenciará no sentido de assegurar que todo servidor seja 

avaliado no desempenho de suas atribuições. 

Art. 60 O sistema de avaliação do desempenho funcional será estabelecido por 

Decreto do Executivo, e levará sempre em consideração a avaliação coletiva através da 

Comissão de Avaliação Funcional. 

Art. 61 A avaliação continuada de desempenho deverá orientar a política de 

gestão de pessoas, sempre que conveniente à melhoria da eficiência e qualidade dos 

serviços, bem como: 

I – dar legitimidade e transparência do processo de avaliação; 

II – adequar-se aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de 

trabalho, de forma que, caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, estas não 

prejudiquem a avaliação; 

III - conceder benefícios e vantagens; 

IV – orientar a designação para função de confiança;  

V -  subsidiar o sistema de capacitação e treinamento; 

VI – subsidiar o sistema de remoção de local de trabalho; 

VII – subsidiar processos disciplinares. 

Art. 62 As avaliações do servidor deverão ser mantidas em sua pasta funcional. 

Parágrafo único. Deverá ser entregue, ao servidor, cópia do resultado de cada 
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uma de suas avaliações continuadas de desempenho. 

Art. 63 A adaptação dos critérios na avaliação de desempenho para os diferentes 

cargos constantes do Anexo I desta lei ficará a cargo da Comissão de Avaliação 

Funcional, observadas as diretrizes definidas em Decreto do Executivo. 

Art. 64 Fica criada a Comissão de Avaliação Funcional constituída por 03 (três) 

membros nomeados pelo Diretor Geral do SAAE, com a atribuição de proceder à 

aferição da pontuação referente à avaliação periódica de desempenho, conforme o 

disposto neste Capítulo e em Decreto do Executivo. 

Art. 65 A Comissão de Avaliação Funcional terá sua organização e forma de 

funcionamento regulamentada por Decreto do Executivo Municipal. 

Art. 66 Fica instituída uma Comissão Coordenadora, a ser regulamentada por 

Portaria, composta por 03 membros nomeados pelo Diretor Geral do SAAE, incumbida 

de: 

I - orientar e supervisionar os processos de avaliação especial de desempenho do 

estágio probatório e da avaliação periódica de desempenho funcional; 

II - apreciar os recursos interpostos contra as decisões da Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional; 

III - resolver eventuais discordâncias e conflitos decorrentes dos 

processos das avaliações de desempenho; 

IV - Pronunciar-se sobre a compatibilidade de curso realizado pelo 

servidor e sua área de atuação, para efeito do adicional previsto no art. 53. 

Art. 67 Não fará jus à progressão o servidor que, na média das últimas 03 (três) 

avaliações, não atingir o percentual de 70% (setenta) por cento dos pontos. 

§ 1º Finda a avaliação de desempenho, a Comissão de Avaliação Funcional 

emitirá, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, parecer, confirmando ou não o direito do 

servidor à progressão. 
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§ 2º O servidor terá conhecimento do parecer em 5 (cinco) dias úteis, a partir de 

sua emissão; 

§ 3º O servidor poderá requerer à Comissão de Avaliação Funcional, 

reconsideração do resultado da avaliação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir da data de sua ciência, com igual prazo para a decisão. 

§ 4º Caberá recurso à Comissão Coordenadora, contra a decisão sobre o pedido 

de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da ciência do 

resultado da avaliação ou do pedido de reconsideração, com igual prazo para decisão. 

§ 5º Em caso de recurso, a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional encaminhará o parecer, as avaliações parciais de desempenho e eventuais 

pedidos de reconsideração à Comissão Coordenadora para emissão de novo parecer que 

será enviado, no prazo de 10 (dez) dias, ao Diretor Geral do SAAE  que deliberará sobre 

a progressão do servidor avaliado. 

 

TÍTULO IV 

DA INCORPORAÇÃO DE DIREITOS E VANTAGENS 

 

Art. 68  Apenas os servidores que possuem gratificação judicial terão direito 

adquirido com o título “incorporação de direitos e vantagens”. 

Parágrafo único O valor da “incorporação de direitos e vantagens” será 

correspondente a 50% do salário base, conforme decisão judicial. 

Art. 69  Demais servidores que vierem a ocupar o mesmo cargo dos que 

possuem o direito disposto no art.68, não farão jus à gratificação. 

 

TÍTULO V 
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DAS NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO 

Art. 70 O confronto do quadro atual com o proposto, proceder-se-á, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta lei, o enquadramento direto dos 

atuais servidores, no padrão da classe a que fizerem jus, conforme art. 77 desta Lei. 

Art. 71 O enquadramento de que trata este Plano, será garantido ao servidor 

público do SAAE, colocado, por ato do Poder Executivo à disposição de outros órgãos e 

entidades públicas. 

Art. 72 Farão jus aos enquadramentos e transformações de cargos oriundos 

desta lei os servidores inativos que se aposentaram sob as regras constitucionais de 

aposentadoria que lhe garantam a paridade de vencimentos. 

Art. 73 Efetivado o enquadramento direto de que trata esta lei, prosseguirá, no 

padrão dele resultante, a contagem de interstício para o efeito de progressão. 

Art. 74 - As frações referentes ao tempo de contribuição serão consideradas a 

menor, após serem observadas as disposições do caput do presente artigo. 

Art. 75 - Para fins de contagem do novo interstício de progressão, deverão ser 

consideradas as frações remanescentes de que trata o parágrafo anterior, sendo que a 

data para novas progressões será a de aniversário do cargo. 

Art. 76 O Recursos Humanos providenciará o enquadramento de todos os 

servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do município de Coqueiral 

pelas regras desta lei, mediante ato normativo próprio de enquadramento. 

Art. 77 O primeiro enquadramento do servidor na faixa de vencimentos 

correspondente ao nível da classe que vier a ocupar, a ser realizado a partir da 

publicação desta Lei, observará o seu tempo de efetivo exercício no cargo que ocupa, de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

I - de zero a cinco anos: padrão A; 

II - de cinco anos e um dia a dez anos: padrão B;  
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III - de dez anos e um dia a quinze anos: padrão C; 

IV - de quinze anos e um dia a vinte anos: padrão D;  

V - de vinte anos e um dia a vinte e cinco anos: padrão E; 

VI- de vinte e cinco anos e um dia a trinta anos: padrão F; 

VII- de trinta anos e um dia a trinta e cinco anos: padrão G;  

VIII- a partir de trinta e cinco anos: padrão H;  

§ 1º Do enquadramento, na forma do disposto nos incisos de I a VIII deste 

artigo, não poderá resultar redução de vencimentos. 

§ 2º Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa a título de 

substituição. 

Art. 78 O servidor que entender que seu enquadramento tenha sido feito em 

desacordo com as normas desta Lei poderá dirigir ao Diretor Geral do SAAE petição 

devidamente fundamentada e protocolada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

data de publicação das listas nominais de enquadramento, solicitando revisão do ato que 

o enquadrou. 

Art. 79 O Diretor Geral do SAAE deverá decidir sobre o assunto nos dez dias 

úteis que se sucederem à data de recebimento da petição, ao fim dos quais será dada ao 

servidor ciência do despacho. 

 

TÍTULO VI – DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DOS ADICIONAIS 

INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, PENOSIDADE 

Art. 80 Para suprir a comprovada necessidade de pessoal poderá haver 

designação para o exercício de função publica, nos casos de: 

I - substituição, durante o impedimento do titular do cargo; 
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II - cargo vago, exclusivamente até o seu definitivo provimento, quando não 

houver candidato aprovado em concurso. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a designação não poderá ser 

superior a 12 (doze) meses, permitindo-se uma única prorrogação por igual período e 

respeitando o Processo Seletivo Simplificado (PSS). 

Art. 81 Para suprir a comprovada necessidade de pessoal poderá haver 

contratação temporária, procedida de PSS, nos casos de: 

I - realização de obras e serviços de caráter exclusivamente temporário; 

II - realização de serviços de saneamento básico; 

III - para atendimento de convênios, acordos ou ajustes firmados com órgãos 

governamentais, visando o cumprimento das finalidades institucionais da entidade, 

durante a sua vigência. 

Art. 82 A designação e a contratação de que tratam os artigos 80 e 81, far-se-ão 

por ato público, que determine o seu prazo de duração, valores remuneratórios e 

explicite o seu motivo, sob pena de nulidade e de responsabilidade do agente que lhe 

tenha dado causa. 

Parágrafo único. A contratação de que trata o presente artigo será de 12 (doze) 

meses, permitida uma única prorrogação, por igual período. 

Art. 83 As designações e as contratações somente poderão ser realizadas com 

observância da dotação orçamentária específica. 

Art. 84 A remuneração do pessoal designado ou contratado nos termos desta Lei 

será fixada em importância não superior ao valor do vencimento da classe inicial do 

cargo constante no quadro de pessoal da autarquia, relativamente a servidores que 

desempenhem função assemelhada. 

Art. 85 Para os efeitos do art. 84, não se consideram as vantagens de natureza 
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individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma. 

Art. 86 As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal designado ou contratado 

nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância administrativa, concluída no 

prazo de 30 (trinta) dias e assegurada ampla defesa ao servidor. 

Art. 87 A concessão de adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade 

depende de prévio laudo técnico, realizado por profissional habilitado com 

especialização em engenharia de segurança do trabalho, a partir da descrição das 

atividades pela chefia imediata do servidor beneficiado e estudo do local de trabalho. 

Art. 88 Respondem pela veracidade das informações e laudo aqueles 

profissionais que os subscreverem, sem prejuízo da obrigação para o servidor de 

comunicar do Recursos Humanos as alterações sobrevindas às suas condições de 

trabalho. 

Art. 89 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 

em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, 

fazem jus a um adicional sobre o padrão inicial do cargo efetivo, calculados com base 

nos seguintes percentuais: 

I - dez, vinte e quarenta por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, 

médio e máximo, respectivamente; 

II - dez por cento, no de periculosidade; 

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 

deverá optar por um deles. 

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a 

eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 

§ 3º Haverá permanente controle da atividade de servidores ou locais 

considerados insalubres ou perigosos. 

§ 4º A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação ou 
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lactação, das operações e locais previstos no "caput" deste artigo, exercendo suas 

atividades em local salubre e em serviço não perigoso. 

Art. 90 Não incidirá contribuição previdenciária sobre os adicional de 

insalubridade, periculosidade e penosidade, sendo os mesmos excluídos do salário de 

contribuição para fixação do provento inicial de aposentadoria do servidor. 

Art. 91 Os adicionais de insalubridade e periculosidade, enquanto percebidos, 

integram a remuneração do servidor para o cálculo das férias anuais, da gratificação 

natalina e das férias-prêmio. 

Art. 92 O servidor efetivo do SAAE do município de Coqueiral-MG, terá direito 

à percepção do adicional por tempo de serviço público em efetivo exercício do cargo ou 

função, após cada período de 05 (cinco) anos, contínuos ou não, no importe de 10% 

(dez por cento) sobre seu vencimento, integrando a este.  

Parágrafo Único. O servidor efetivo terá computado, para efeito deste artigo, o 

período em que estiver exercendo as funções de cargo comissionado. 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 93 Os valores constantes da Tabela de Vencimentos serão periodicamente 

atualizados, observando a legislação vigente, as disponibilidades do Erário e as 

condições econômicas. 

Art. 94 Os cargos de provimento em comissão e funções de confiança, 

constantes do Anexo VIII, deverão ser providos gradativamente, observando as 

disposições da Lei Complementar 101/2000. 

Art. 95 Nos padrões de vencimentos constantes na presente Lei já está 

computada a revisão geral anual de que trata o inc. X do art. 37 da Constituição Federal 
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para o exercício 2022. 

Art. 96 Fica assegurado o direito do adicional trintenário em 20% (vinte por 

cento), calculado sobre a remuneração básica percebida, ao funcionário que completou 

trinta anos de serviços.  

Art. 97 As despesas decorrentes desta lei ocorrerão à conta das dotações 

vigentes do Orçamento Geral do Município, suplementadas, se necessário for. 

Art. 98 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 1102 de 08 

de abril de 1985, que aprova o Plano de Cargos e Salários do SAAE; 1452 de 12 de 

abril de 2002, que cria cargo de operador de ETE com 02 vagas; Lei 1499 de 24 de 

outubro de 2003, que cria o argo de volante com 03 vagas; Lei 2537 de 29 de abril de 

2020, que dispõe sobre as normas para a implantação de Regime de Sobreaviso e 

Prontidão aos Servidores do Sistema Autônomo de Água e Esgoto. 

Art. 99 Aos casos omissos desta lei aplicar-se-á a Lei Complementar n.º 

019/20212 de 14 de agosto de 2012, que dispõe sobre o Estatudo dos Servidores 

Públicos Municipais, e suas posteriores alterações. 

Art. 100 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os 

seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. 

Coqueiral, 30 de dezembro de 2021. 

 

Rossano de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – Quadro de Pessoal Permanente de Provimento Efetivo 

 

Denominação Número 

de Vagas 

Classe Jornada de 

Trabalho 

Requisito 

Investidura 

 

Agente 

Administrativo 

04 III 

 

40 horas 

semanais 

Ensino Médio 1.450,00 

Contador  01 IV 40 horas 

semanais 

Ensino 

Superior com 

registro 

profissional 

1.850,00 

Auxiliar 

Serviços Gerais 

01 I 40 horas 

semanais 

Ensino 

Fundamental 

1.200,00 

Encanador 10 II 40 horas 

semanais 

Ensino Médio 1.250,00 

Operador de 

Bomba 

02 I 40 horas 

semanais 

Ensino 

Fundamental 

1.230,00 

Técnico em 

Química 

01 III 40 horas 

semanais 

Curso 

Técnico em 

Química com 

registro 

profissional 

1.450,00 

Operador de 

ETA  

05 II 12x36 horas 

semanais 

Ensino Médio 1.250,00 

Operador de 

ETE 

05 II 12x36 horas 

semanais 

Ensino Médio 1.250,00 

Engenheiro 01 IV 40 horas 

semanais 

Ensino 

Superior com 

registro 

profissional 

1.850,00 
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ANEXO II – Quadro de Equivalência de Cargos Públicos de Provimento Efetivo 

 

Situação Anterior Situação Proposta Vagas 

Criadas 

Vagas 

Extintas Denominação 

Atual 

Número 

de vagas 

Denominação 

Plano 

Número 

de vagas 

Classe 

Técnico em 

Contabilidade 

01 Contador 01 IV 01 01 

Volante 03 Operador de 

ETE 

03 II 05 03 
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ANEXO III – Quadro de Criação de Vagas e/ ou Cargos Públicos de Provimento 

Efetivo 

 

Denominação Vagas/Cargos Criados Classe 

Contador 01 IV 

Operador de ETE 03 II 
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ANEXO IV – Quadro Extinção de Vagas e/ ou Cargos Públicos de Provimento 

Efetivo 

 

Denominação Vagas/Cargos Extintos 

Assessor Administrativo  01 

Técnico em Contabilidade 01 

Ajudante Administrativo 03 

Ajudante 08 

Bombeiro Hidráulico 01 

Eletricista 01 

Auxiliar de Saneamento 01 

Nivelador 01 

Topógrafo 01 

Fiscal 01 

Vigia 01 

Motorista 01 

Volante 03 

Operador de ETA 02 
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ANEXO V – Quadro de Cargos Públicos Extintos na Vacância 

 

Denominação Vagas Extintas 

Assessor Administrativo 01 

Bombeiro Hidráulico 01 

Eletricista 01 

Auxiliar de Saneamento 01 

Nivelador 01 

Topógrafo 01 

Fiscal 01 

Vigia 01 

Motorista 01 
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ANEXO VI – Quadro de Enquadramento dos Servidores Efetivos 

 

 

FUNCIONÁRIO CARGO PLANO 

(ANTIGO) 

CARGO PLANO 

(NOVO) 

Antônio Percílio Alves Volante Operador de ETA 

Arisvaldo Gonçalves Pereira Operador de ETA Operador de ETA 

Carlos Roberto de Lima Ajudante Administrativo Agente Administrativo 

Clalber Asarias de Oliveira Volante Encanador 

Eugênio Marques Operador de ETE Encanador 

Joaquim Adriani Pedroso Operador de ETA Operador de ETA 

José Claudio Mateus Encanador Encanador 

José Paulo Nunes Operador de Bomba Operador de Bomba 

Jorge Irael de Oliveira Operador de Bomba Encanador 

Guilherme Teodoro do Norte Agente Administrativo Agente Administrativo 

Marcos Izaías de Oliveira Encanador Operador de ETE 

Petrônio Alves de Almeida Volante Encanador 

Roberto Rodrigues Reis Operador de ETA Operador de ETA 
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ANEXO VII – Tabela de Vencimentos Cargos de Provimento Efetivo 

 
 
 

Anexo VII - Tabela de Vencimentos Cargos de Provimento Efetivo 

PROGRESSÃO 

Classe A  
B - 5 anos 
completos 

C - 10 anos 
completos 

D - 15 anos 
completos 

E - 20 anos 
completos 

F - 25 anos 
completos 

G - 30 anos 
completos 

H - 35 anos 
completos 

I R$ 1.230,00 R$ 1.266,90 R$ 1.303,80 R$ 1.340,70 R$ 1.377,60 R$ 1.414,50 R$ 1.451,40 R$ 1.488,30 

II R$ 1.250,00 R$ 1.287,50 R$ 1.325,00 R$ 1.362,50 R$ 1.400,00 R$ 1.437,50 R$ 1.475,00 R$ 1.512,50 

III R$ 1.450,00 R$ 1.493,50 R$ 1.537,00 R$ 1.580,50 R$ 1.624,00 R$ 1.667,50 R$ 1.711,00 R$ 1.754,50 

IV R$ 1.850,00 R$ 1.905,50 R$ 1.961,00 R$ 2.016,50 R$ 2.072,00 R$ 2.127,50 R$ 2.183,00 R$ 2.238,50 

    3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 
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ANEXO VIII – Quadro de Cargos de Provimento em Comissão e Função de 

Confiança 

 

Denominação Nível de Vencimento Quantitativo de Cargos 

Diretor Geral CPC 01 01 

Diretor Adjunto CPC 02 01 

Diretor de Redes e Ramais CPC 02 01 
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ANEXO IX – Quadro de Equivalência  de Cargos de Provimento em Comissão e 

Função de Confiança  

 

Situação Anterior Situação Proposta 

Denominação Nível 

Vencimento 

Número 

de 

Cargos 

Denominação 

Atual 

Nível 

Vencimento 

Número 

de 

Cargos 

Administrador 

Geral 

R$ 4.707,18 01 Diretor Geral R$ 5.178,00 01 

Administrador 

Geral Adjunto 

R$ 2.412,43 01 Diretor 

Adjunto 

R$ 2.653,67 01 

- - - Diretor de 

Redes e 

Ramais 

R$ 2.653,67 

 

01 
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ANEXO X – Quadro de Criação de Cargos de Provimento em Comissão, Função 

de Confiança  

 

Denominação Nível Vencimento Quantidade de Cargos 

criados 

Diretor de Redes e Ramais R$ 2.653,67 01 
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ANEXO XI – Quadro de Extinção de Cargos de Provimento em Comissão 

 

Denominação Quantidade de Cargos Extintos 
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ANEXO XII – Tabela de Vencimentos Cargo de Provimento em Comissão, Função 

de Confiança  

 

Cargo Provimento em Comissão 

Nível de Vencimento Valor 

CPC 01 R$ 5.178,00 

CPC 02 R$ 2.653,67 
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ANEXO XIII – Incorporação de Direitos e Vantagens 

 

SOLICITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO de DIREITOS E VANTAGENS 

 

Nome do Servidor: 

Matrícula Nº.: 

Lotação:   

Cargo Efetivo:   

Decisão juridical (número e data) 

 

Solicitar a incorporação de direitos e vantagens nos termos da decisão judical.  

Fazer a juntada do documento. 
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ANEXO XIV – Descrição e Requisitos dos Cargos de Provimento Efetivo 

 

 

CARGO: Encanador     

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Execução  de  tarefas  diversas,  de  natureza  repetitiva,  

envolvendo    trabalhos    de  obras    e/ou  operacionais,  como ajudante de   pedreiros,  

carpinteiros,   bombeiros, operadores  e  outros   técnicos   bem   como    substituir 

operadores de ETA e de Bombas quando da necessidade, seja   em  férias,   doenças,   

folga   e/ou  quaisquer outra necessidade  da  Autarquia, enquadrando-se aos horários e 

tabela de revezamento dos cargos. 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:   Executar acentamento de tubos, manilhas e 

conexões. Executar e reparar ramais domiciliares. Corrigir vazamentos em redes e 

adutoras de água. Executar redes e poços de visita (PVs) bem como desobstruir redes de 

esgoto. Executar trabalhos manuais e/ou mecanizados próprios de pedreiro, carpinteiro, 

eletricista, calceteiro, operador e outros técnicos, referentes a construção, ampliação 

operação e manutenção dos sistemas de água e esgoto, tais como, abertura e 

recobrimento de valas, carregamento de tubos e de materiais diversos, preparo e 

colocação de argamassa e concreto, carregamento de tanques de produtos químicos e 

preparo das respectivas soluções. Manutenção de redes de água e esgoto dos prédios e 

dos aparelhos utilizados no serviço. Limpeza e conservação dos prédios, áreas e jardins. 

Dirigir veículos oficiais do SAAE.  

 

Quando da substituição de Operador de ETA, executar serviços destinados a promover a 

operação e manutenção das estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água. 

Preparar soluções e dosadores de produtos químicos. Realizar as análises físico-

químicas. Fazer limpeza na ETA, proceder a lavagem das unidades de filtração; 

preencher os relatórios diários da ETA. 
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Quando da substituição de Operador de Bomba ou de Operador de ETE, ligar e desligar 

os conjuntos moto-bomba, orientar os trabalhos de manutenção preventiva dos 

equipamentos da estação elevatória de água e/ou esgoto. Verificar periodicamente os 

sistemas de segurança e proteção dos equipamentos elétricos ou mecânicos; zelar pela 

limpeza e conservação das instalações e ferramentas. Executar outras tarefas correlatas 

das respectivas funções.             

 

REQUISIOS ESPECÍFICOS: 

Escolaridade: Ensino Médio 

Idade mínima: 18 anos. 

OBS: O exercício das atividades requer prestação de serviços em domingos e feriados, 

em horários diversos ou noturnos, de acordo com a necessidade da Autarquia. 

 

JORNADA DE TRABALHO:   FORMA DE SELEÇÃO: 

8 horas diárias.     Concurso público. 

FORMA DE PROGRESSÃO:   FORMA DE PROMOÇÃO: 

Interstício temporal.     Acesso. 

 

 

CARGO: OPERADOR DE ETE 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Operar estação de tratamento de esgoto. 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERISTICAS: Ligar e desligar os conjuntos moto-bombas, 

em caso de bombeamento de esgoto. Estudar e orientar os trabalhos de manutenção 

preventiva dos equipamentos da estação. Verificar periodicamente os sistemas de 

segurança e proteção dos equipamentos, elétricos e mecânicos e manter limpas todas as 

unidades de filtração e decantação. Zelar pela limpeza e conservação das instalações, 

incluindo o predio o pátio e todas as ferramentas da ETE. Executar outras tarefas 
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correlatas. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS:  

Escolaridade: Ensino Médio  

Idade: 18 anos. 

OBS: O exercício das atividades requer prestação de serviço em domingos e feriados, 

em horários diversos ou noturnos. 

 

 

JORNADA DE TRABALHO:  FORMA DE SELEÇÃO: 

12/36h        Concurso Público 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos nas diversas áreas administrativas do 

SAAE como Contas e Consumo, Almoxarifado, Compras, Licitações, Folha de 

Pagamento, Patrimônio, Estoque, atendimento ao público em geral. 

 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERISTICAS: Executar trabalhos de atendimento ao público, 

pessoalmente, por telefone, e-mail ou qualquer outra mídia social. Receber, conferir e 

dar o devido destino à materiais, produtos, documentos, correspondência, etc. Digitar, 

confeccionar e enviar correspondências oficiais, confeccionar folhas de pagamento, 

executar e participar de compras e licitações. Incorporar, desincorporar, atualizar e 

emplacar bens móveis e ou imóveis. Manter a organização dos arquivos, estoque, 

almoxarifado, bens patrimoniais e demais áreas do escritório.  Executar outras tarefas 

correlatas. 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:  

Escolaridade: Ensino Médio 

Idade: 18 anos. 

 

 

JORNADA DE TRABALHO:  FORMA DE SELEÇÃO: 

8h diarias        Concurso Público 

 

FORMA DE PROGRESSÃO:  FORMA DE PROMOÇÃO: 

Interstício temporal.    Acesso. 

 

 

 

CARGO: CONTADOR  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Tarefas inerentes a área contábil. Exercer funções 

contábeis de certa complexidade, responsabilizando-se por todos serviços contábeis da 

autarquia. 

 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERISTICAS: Colaborar no preparo de normas de trabalho de 

contabilidade e executá-las. Escriturar e/ou orientar a escrituração dos livros contábeis. 

Fazer levantamentos e organizar balancetes patrimoniais e financeiros. Efetuar perícias 

contábeis. Participar de trabalhos de tomadas de contas, assinar balanços e balancetes; 

preparar relatórios informativos; orientar do ponto de vista contábil o levantamento dos 

bens patrimoniais. Confeccionar e/ou auxiliar folha de pagamento. Elaborar, assinar e 

dar baixa a empenhos e notas. Preparar recibos e cheques. Participar e auxiliar na 

preparação de Orçamentos, LDO, LOAS etc. Executar outras tarefas correlatas. 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:  

Escolaridade: Graduação em Ciências Contábeis com registro no órgão competente 

Idade: 22 anos. 

 

 

JORNADA DE TRABALHO:  FORMA DE SELEÇÃO: 

8h diarias        Concurso Público 

 

FORMA DE PROGRESSÃO:  FORMA DE PROMOÇÃO: 

Interstício temporal.    Acesso. 

 

 

 

CARGO:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Tarefas auxiliares de natureza repetitiva, envolvendo 

execução de trabalhos complementares simples. 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERISTICAS: Fazer limpeza do escritório, Estação de 

Tratamento de Água, Estação de Tratamento de Esgoto, Casa de Química de FE, 

almoxarifado e outras dependências do SAAE. Receber e entregar documentos e 

correspondências, quando solicitado. Executar tarefas de copa e 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 higiene e segurança. Executar outras tarefas 

correlatas. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS:  
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Escolaridade: Ensino Fundamental 

Idade: 18 anos. 

 

 

JORNADA DE TRABALHO:  FORMA DE SELEÇÃO: 

8h diarias        Concurso Público 

 

FORMA DE PROGRESSÃO:  FORMA DE PROMOÇÃO: 

Interstício temporal.    Acesso. 

 

CARGO: OPERADOR DE BOMBA 

ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Operar estação de capitação de água bruta 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Ligar e desligar os conjuntos moto-bomba, 

manter contato com a ETA sempre que necessário, monitorar o nível da barragem. 

Monitorar painéis e bombas. Orientar os trabalhos de manutenção preventiva dos 

equipamentos da estação elevatória de água. Verificar periodicamente os sistemas de 

segurança e proteção dos equipamentos elétricos ou mecânicos; zelar pela limpeza e 

conservação das instalações, predios , pátios e ferramentas. Executar outras tarefas 

correlatas das respectivas funções.             

 

REQUISIOS ESPECÍFICOS: 

Escolaridade: Ensino Fundamental 

Idade mínima: 18 anos. 

OBS: O exercício das atividades requer prestação de serviços em domingos e feriados, 

em horários diversos ou noturnos. 

 

JORNADA DE TRABALHO:   FORMA DE SELEÇÃO: 

12/36 h      Concurso público. 



 

 

 

 

 

 

54 

 

FORMA DE PROGRESSÃO:   FORMA DE PROMOÇÃO: 

Interstício temporal.     Acesso. 

 

 

CARGO: OPERADOR DE ETA   

ATRIBUIÇÕES: 

 

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.  

Zelar pela qualidade e potabilidade da água distribuída à população. 

Preparar soluções e dosadores de produtos químicos. Realizar as análises físico-

químicas. Fazer limpeza na ETA, proceder a lavagem das unidades de filtração; 

preencher os relatórios diários da ETA. Atender às normas de segurança e higiene do 

trabalho. Executar outras tarefas correlatas das respectivas funções.             

        

 

REQUISIOS ESPECÍFICOS: 

Escolaridade: Ensino Médio 

Idade mínima: 18 anos. 

OBS: O exercício das atividades requer prestação de serviços em domingos e feriados, 

em horários diversos ou noturnos, de acordo com a necessidade da Autarquia. 

 

JORNADA DE TRABALHO:   FORMA DE SELEÇÃO: 

12/36 H      Concurso público. 

FORMA DE PROGRESSÃO:   FORMA DE PROMOÇÃO: 

Interstício temporal.     Acesso. 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO   
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ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Execução, supervisão, planejamento e coordenação no 

campo de engenharia civil, especialmente, no da engenharia sanitária. 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:  Elaborar projetos e especificações, 

supervisionar, planejar e coordenar a execução de obras de saneamento básico, 

construção, reformas ou ampliação de prédios necessários às atividades do serviço. 

Desenvolver estudos para a racionalização de processos de construção. Prestar 

assistência técnico-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 viabilidade econômica e técnica. Executar outras tarefas correlatas. 

        

 

REQUISIOS ESPECÍFICOS: 

Escolaridade: Curso Superior de Engenharia com registro no órgão competente 

Idade mínima: 22 anos. 

OBS: O exercício das atividades requer prestação de serviços em domingos e feriados, 

em horários diversos ou noturnos, de acordo com a necessidade da Autarquia. 

 

JORNADA DE TRABALHO:  FORMA DE SELEÇÃO: 

8 horas diárias     Concurso público. 

FORMA DE PROGRESSÃO:  FORMA DE PROMOÇÃO: 

Interstício temporal.     Acesso. 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM QUIMICA   

ATRIBUIÇÕES: 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Programar, organizar, coordenar e supervisionar as 
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atividades dos operadores de ETA e ETE. 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS:  Programar, organizar, orientar e 

supervisionar, dentro de padrões pré-estabelecidos, as atividades referentes a operação 

do sistema de captação e tratamento de água e esgoto. Preparar reagentes químicos, 

fazer análises físico-químicas e bacteriológicas, confeccionar os relatórios e assinar a 

responsabilidade técnica. Fazer escalas, acompanhar e auxiliar os operadores. Zelar pelo 

bom funcionamento e segurança dos operadores e da própria ETA e ETE. Executar 

outras tarefas correlatas. 

        

 

REQUISIOS ESPECÍFICOS: 

Escolaridade: Curso Técnico em Química 

Idade mínima: 18 anos. 

 

JORNADA DE TRABALHO:  FORMA DE SELEÇÃO: 

8 horas diárias     Concurso público. 

FORMA DE PROGRESSÃO:  FORMA DE PROMOÇÃO: 

Interstício temporal.     Acesso. 
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ANEXO XV – 

Descrição, Forma de Recrutamento e Requisitos dos Cargos de Provimento em 

Comissão e Função de Confiança 

 

Cargo: Diretor Geral 

Forma de Recrutamento: Portaria Municipal 

Requisitos para provimento: Ensino Médio 

Atribuições:  

Compete ao Diretor exercer a direção da Autarquia e especialmente: 

Representar a Autarquia juridicamente ou constituir procurador; 

Submeter à aprovação do Prefeito Municipal, nos prazos próprios, o orçamento sintético 

anual e, quando necessário, os pedidos de créditos adicionais; 

Enviar à Prefeitura Municipal até o dia 10 (dez) de cada mês, o balancete do mês 

anterior e, até 28 de fevereiro, o balanço anual e o relatório da gestão financeira e 

patrimonial da autarquia; 

Autorizar despesas de acordo com as dotações orçamentárias e ordenar pagamentos em 

consonância com a programação de caixa; 

Movimentar contas bancárias de arrecadação em assinatura conjunta com o responsável 

pela Contabilidade; 

Celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos administrativos, com autorização 

por escrito do Prefeito Municipal, observadas as normas e instruções da entidade 

administradora da Autarquia; 

Autorizar as licitações para a compra de materiais e equipamentos, contratação de obras 

e serviços, observadas as normas e instruções da entidade administrativa da Autarquia; 

Admitir, movimentar, promover e dispensar servidores do quadro de pessoal 

permanente, desde que autorizado por escrito pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal; 

Praticar os demais atos relativos a administração de pessoal respeitada a legislação 

pertinente; 
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Determinar a abertura de inquérito para a apuração de faltas e irregularidades; 

Promover a integração da Autarquia aos demais órgãos de interesse público que atuem 

no município; 

 

Cargo:   Diretor Adjunto 

Forma de Recrutamento:  Portaria Municipal 

Requisitos para provimento: curso superior preferencialmente em 

administração, direito ou ciências contábeis. 

Atribuições:  

Compete ao Diretor Adjunto o acessoramento e substituição do Diretor Geral, em sua 

ausência.Além das demias funções ligadas à administração da autarquia, sempre com 

anuência do Diretor Geral. 

 

Cargo:   Diretor de Redes e Ramais 

Forma de Recrutamento:  Portaria Municipal 

Requisitos para provimento: curso superior, preferencialmente em engenharia. 

Atribuições:  

Compete ao Diretor de Redes e Ramais, planejar e fiscalizar a excução dos serviços de 

rotina,obras e ampliação do sistema de água e esgoto.Coordenar , acompanhar e avaliar 

a equipe de manutenção e execução de serviços.Acompanhar em campo toda atividade 

relacionada ao saneamento básico.Sincronizar, trabalhos e necessidades entre 

administração e manutenção da autarquia.Manter em dia as ferramentas, materiais , 

tubos e conexões, veículos , escalas de plantão, relatórios e todo funcionamento dos 

serviços de água e esgoto.Atender com prsteza e sempre manter bom relacionamento 

com toda população e com a administração do SAAE. Manter a administração e o 

usuario/solicitante, atualizados sobre a realização de serviços e/ou obras em excução ou 

a realizar.Cobrar e fiscalizar o uso de EPIs e o uso correto das máquinas e materiais 

pelos funcionários.Executar outras tarefas correlatas das respectivas funções. 
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