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LEI CÔMPLEMENTAR N51 89, DE 13 DE FEVEREÍRG DE 2814

Altem quadro de cargos gfetivos e de provímentü em comissão da Auísrguig
Servfço Autônomo de Agzm e Esgoto de Itaúna - SAAE e zfâ mzzms
pravidênciax

A Câmara Municipai de Itaúnag Estaáo de Mínas Gemis, aprovou, e su, Prefeito
MunicipaL sanciono a seguinte Leíz

Art. 19 Fíca crâad0, na estmíura de cargos efetivos áo Serviço Autônomo ãe Àgua
e Esgoto de Iftaúna -» SAAE, o cargo de Técnico AmbientaL nível de vencímenm NV~9. cam
3 (uma) vaga.

Art. 29 Por transformaçã0, 0 cargo ”Operaáor de BTAÉ NV-6, com 6 Çseisjs Vagasg
passa a áenominarnse °°Operador de ETAÍETE“, nívei de vencimento NV~6.

Art BFZ Acresce vagas ao quamitativo de vagas dos segtgintes cargos de
provimemo efetívo e de pmvimemo em comissão do Servíço Autônoma dõ Agua e Esgots da
Itaúna - SAAE:

Cargas Efetivos:
Ix Auxíííar de Manutenção - NV~4 ~ 1 (uma) vaga
1L Auxiiiar de Servíços Geraís H ~NVQ -~ 9 (nove) vagas
IIL Engenheiro - NV~10 ~ 1 (uma) vaga
IV. Motorista - NV-6 - 2 (duas) vagas
V. Oñcíaí Admânistrativc ~ NV~9 - i (uma) vaga
VI. Operador de ETAXEÉÉ ~NVõ - 5 (cínco) vagas
VII. Operador de Máquínas - NV~6 - Í (uma) vaga
VIIL Poneíre - NV~3 ~ 2 ídnas) vagas
íX. Servente - NV~2 ~ 7 áscmzà vagas
X. Técnico de Laboraãórío - NV~9 -~ 1 (uma) vaga
XL Técníco Químico _. NV»9 ~ 1 (uma) vaga
XI§. Advcgado ~ NV~10 - 1 (uma) vaga
XKL Mecânâce Hidráuíico ~ NV-8 m 1 (uma) vaga

- ArL 49 Ficam críados na estrumra de carges de provímenm em comíssãs do
Serviço Autônomc áe Agua e Esgate âe Ítaúna __ SAAE os cargas cam os seguintes vcncimemos
e quantífativos de vagas:

I . Coordenaâor ETE -~ PC.13 -~ NV~14 - 1 (nma) vaga
II. Coordenador ETA - ?C. 13 - NV~14 - 1 (uma) vaga
IIL Coordenador Projeto Sâo Jeão - PC.13 - NV~14 - I (uma) Vaga
IV. Diretor ETE - PQGQ - NV~§ 5 « 1 (nma) vaga

Art. 5Q Com a eriação áos cargos e o aumeníg de quantitatím de Vagas trataàos
nos artígos iã 3a e 495 os qzzadros de cargos áe prevímemo efetivo e de provimenm em comíssão
do SAAB, consaíídaáo no Anexo da Lei Compíementar nü '72, áe 35 de m o de 2012 É Anexo
íI da Lei Compiementar n2 333 de 25 de agosto de 2005, passam a vigorar n erma áes Anexos í
e H desta Leí.
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cmzinuação êa Leí Compíememsr nâ xeizegzs ~ FL 2

Art 6Ê As atribuições dos cargos criados nos artiges 1E e 49 ciesta Lei, Técnica
Químíco e Õpewdar de EYAJETE enconiram~se deñníâas no Anexo IÍL que passa a fazer parie
íntegmnte desta Leí.

Art. 73 O inciso H da aytíge 35 cia Leí thísipaí ng 3.0'72, de 25 de abifií de 1996,
com as aiterações da Leí Complememar nÊl 333 de 25 de agosze dc 20053 passa a vigorar com a
seguíníe reâaçãsz

"Art, 35_ .............................................................................................

íI........................................................................................ . ..............
CB até 0 límite de 40% íáguarema por cento3 aos qne exemem a função de Fiscaâ e
de Leiturista vincuêaâas aas Órgãos da Administração Incfireta
e) até o íimíte de 4G% íquarenta per cento) aos que exemem a funçãe de Oñcâaí
Prático, vincuíados aa Grupo Ocupacional Assistente Técnice junto ao SâAEJX

Art. 89 As despesas decarrentes cíesta Lei correrão à coma áe dozações próprías
do erçamento da Autarquia SAAE.

Art. 95â Revogadas as díspesições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de
sua pubiícação.

kaízna~ MG, 23 de fevereim cíe 20 $.

Osmaxz e :- . eira da Saiva
Prefeito Municipaí

arcas Viníeia Ferreira

Iltiretorüer o SAAE
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ANEXO í
Lei Compiementar ng 89f2014

Quadro de Cargos êe Prsvimento Efeüvo - Autarquia SAAE
 

Gmpo Õcupacional Bexmmínaçâo àos Cargos NÊ áe Vagàs Níveí de Veneía
 

› Auxíiiar de Servãços Geraís I fH V~1
 

Sarviços Gerais ~ Auxiiiar de Servíços Geraãs Íí 94
 

~ Servente 13
 

~ Atençiente de Servíços 04

VwZ

 

~ Porteím 94
 

Oñcial de serviços -› Zeiaéorl Rondàmte 16
 

~ Auxâiiar de OñcínaíFerramentaría 02
 

- Contínuo 62
 

~ Anxílíar de Manutençãe 07
 

- Eletrícísta 02
 

~ Caíceteim 10
 

« Encanador 39
 

Apoíe Operacíonal , Pedreiro 15
 

~ Agentc cíe Manuteração 02
 

~ Matorista I4
 

- Gperador de Máquínas 06
 

~ Operador óe ETNETE 11
 

~ Assistente Admiaístrativo 15
 

Âgente de Servíços - Teiefonista 93
 

- Leiturísta 13

V-?

 

- Fiscai 05
 

Assisãente Técníco ~ Mecânico Híüráulíco 62
 

« Oñciaí 9rático 19
 

- Comabílísta 02
 

» Oñciai Adminístratívo 25
 

- Técnice Químíco 84
 

› Topágafo üí
 

Técnico

Administrativo ~ Técnico de Laberatórío 07
 

- Oñcial de Manntençãg 62
 

- Técnico de Saneamemo GI
 

- Yécnica áe Segurança do Trabaího 01
 

~ Técnico de Ambíental 01
 

~ Desenhismiijetísta 04
 

- Aávegada 92
 

Nivel Superíor ~ Engenheiro 132
   - Médico  01   
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ANEXO H
Lei Compkementar ng 89326145

Quadm de Cargus de Provimento em Camissãa - Autarquia SAAE
 

Denomínaçãa do Cargo N° de Vagas Cóáigü Graüfícação % Nível de Vcncimento

 

íBiretüpCzeraí 01 PCÂH V~13

 

Dímior íii

Diretor I

Diretor ETE

02

05

81

PC. Q7

PC 09

PC. 99

40

30

30

V-I7

V-15

V~15
 

Asgesser HI

Assessor Ií

01

ÔI

PC.10

PCÁI

40

35

V~17

V~16

 

Coordenador Ií

Coordenadnr ETE

Cnardenadar ETA

erdenador
Prcéeta São João

Coordenador É

10

91

81

81

Oí

PC. 13

?C.13

?C.13

PC.13

?C.14

10

10

19

10

10

Vn14

V-I4

V-I4

V~$4

V~13
  Recepcionisia  01  PC.16  10  V-12
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ANEXG HI
Lei Campiememar 119 89f29714

QUADRG DE ATRiBUIÇÕES DE CARGOS

1 . çrÉcmco QUÍMICO

Atríbuições do Técnics Químico para ETA e ETEz Acompanhamento da estação de tratamenm de
água e estaçãe de tratamenm de esgotm consísteníe em prcgramar, organízar, oríentar e
supervísíonan dentro âós padrões preesíabeíecides, as aüviáades referegtes a cperação da ETA
(síétema de tratamentm capiação e címtroíe âe quaíídade> e áa ETE (sis§ema de esgow
doméstíco); confeccíonar escaias e reíatórãos; fazer coãetas àe amostras para análises; preparar

materíais e eqnipamentos para ensaio; prêparar reagentes químícasg fazer aaálises fígico~
químicas e mícrobiológicasg eâaborar reiaiózíos a docamemação técníca rotíneira çie regísâms
Êegais; preencher ñchas e formuíáxâosg operar máquinas, equãpamentos e instaêaçõixs dos
Iaboratóriosg ínstrair e supervisionar a hígíene e Iimpeza da ETA e ETEg executar autros sarviços
técníws relacionados com o tratamento áe água na ETA, ínciusive a captaçãa coâcta e cantmie
da quaiídade de águag executar autros servíços técnicos reiacionados cam 0 tratamemo cie eggoâo
na ETEíETA, incíusive coísía e cantrole âa quaíidade áo ññuente dümésiícog orímtatar 0

emegamenío e transporte âe água potáveã, assim cgma emitir fermuiárío de íiheração CÊÕ
veícuíag orientar 0 carregamento e transpoñe de âode gerado na ETE, para sua áestinaçãs fmaL
inclusive emitír fermníárío cío veícuão e da carga; aumprír píãma ée manutençâo pmdíàíva e
preventíva de todos os equipamenws cía área de atuaçãog Ievar ao conhecimento âo superiar
ímediato quaíquer anermalidade que observar nos sistemas cíe txatamento de água e esgot0;
auxiíiar no desenvolvimento e implantação de pesquisas de organismos patogênicss, bem ccms
sugerir ações para sua erradieação, conforme nomms dos órgão sstaduais e federaís compeientes;
auxííiar na críação de píaacs de amostragem previstos em Ieís que otimizcm, quamíñquem e
qualífiqüem os serviçüs executadosg emiiir e assinar iaudos áas anáiises efetmdas nos
Iaboraâóños da ETA e cia ETEg atender as normas de higíene e segurança do trabaíhm milízar e
intgrpretar ammas técnâcas de ensaíos e especiñcações; executar iésnicas básicas de 1abnratóyío
químico; reaíízar íicenciamentos e regisaos junm aos órgãos oñciaís: requerer íicença ds
fuñcíonamemo, requerer registro do proâuío, requerer autozúzação eícu íâcença de eompra para
produtos controlados e eíabcrar mapas de consumü àe pmdutos comreiados; especiñcaf
máquínas e equipamentog defmír ñuxo âe produçãog acompanhar montagem e ínsítaíação áca
aquipamenmm testar máquínas equipamentos, dentro cia sua área da atuaçâo; atuaâízar
proceáimentos intemos áe análises, áe ensaío, de pmcessos de awrdo cem as normas vigenteg
partieípar síau acemgaanhar auditoria interna e extema e menítorzxr quaíídade dos femeceám*as;
elaborar progmma de desoarte dos resíduos áe acordo com a íegislação vigenteg pesquisar
métodos ds recgperaçãc e recicíagem de resíduos, minimízanáo ímpactos ambiesamis
inãesejáveis; Íevaníar necessidades de treinamente íntemü e extemm eíaborandü programas de
treínamento, preparando materiaí e minístranáo treínament0, quanda for o casoç 3tum com
responsabüidade ambiental e executar outros serviços é ativâdades añns.
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íV. COORDENADOR ~ ÊTE

Cacrdenar a Estaçãú de Tratamento de Ésgásta sab sua respoasabiíidaée, áe awrdc csm as
competêncías áa Autarquía Munícipaí - SAAEg particípar do pàaneàamamm organização e
cíefínição cíe políticas e direnizes da ETE; exienêar e ccmmaiar or desempenhg cíe seus
subardinadasg deciâír sobre maãérias pertinenâes à coordeazaçãm esàabeíecer coníatas imemes e
extemos reíacíenadüs cem a a tívidaáe áe eoordenaçâo; assisfâr ao Direteruõeml ás SAAE em
assumos reiacianados Çom a ceoràenaçãog executax omras atividades simiíares 3301 demanâa do
Sugmríer hiarárquica

V. CQGRSENÀDOR ~ PROJETO SÃO JOÃO

Coerdenar 0 ijew sob sua responsabiíidadeâ de amrdo wm as competêncías da Autaxquía
Manícípaâ ›- SAAE; particípar de píanejamemag organizaçãe e defâniçãü de poííticas e éêreírâzes
ág Projeto; oriemar e aomxoíar 0 desempenâm de seus suhoráímâax decidir sobre matérías
pmínenies à coordenaçã9; estabelecer eomatüs íntemos e extemos rcíacícaados cüm a atividaác
ée mordenaçãm assistíx an Diretor~Gera§ da SAAE cm asszmtos reíacienadcs cem a
coordenação; executar ouíras ativídades símiêares por demanda ês supexâer hierárquiw.

VL COORDENADOR ~ ETA

Cnorêenar a esiação de Trammenm de àgua sgb a sua responsabiíidade, de acaráa cam as
aompetêncías cía Autarquia Mumcípaâ - SAAEg particípar dü pianezjamemog organízaçãca e
áeñnição cíe poííücas e direzxízes da ETAg aríentar e centmíar o desempeziho áe sws
subordinadus; ciecídír sabre matérías pertinemesà cooràenaçãog estabelecer comaâos intemns e
extemos reêaxzienaáos com a atívidade de coordanaçãm assistír ao Biretoroõerai dÓ SAAÉS em
asszmtos reíaeionaáos com a ccardenaçãag execmar outras atividades simiíares por dâmanda áü

suçcriar hierárquica

VIL DIRETOR ~« ETE

Dírígír a Estação de Tratamenm de Esgate seb sua rasçnnsabílidaáe, de acerde cem as
ccmpetêncías áe órgãa em que amm paríicipar do pianejamentm organização e dêñüiçãü de
paiíticas 8 áêretrizes cie sua área cíe amaçãog oríentar e commlar o desempaaho áas anidades

subordinaãas; decíáír sobre a matéría psriânsnte a Estação de Tratamento de Bsgotog estabeíecer
cantatos ímemos e extemes reíasíonades com as atívidadas da Estaçâo de Tratamcma cíe Ésgetag
assistír ao Díretor~í§erai do SAAE em assumos reíacíenaáos com a Estação êe Tratamentc âe
Ésgoiog executax outras atívídades sinúlares per demanda do szzperior hierárquíca
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II « TÉCNICO AMBIENTAL

Acompanhamemo técmco áo Frojeío São íoão, com as seguãntes atríbuições; supervisienar a
execução de atívidacies ñorestaís, áesáe a canstmção de viveims ñorestais e infraestmtura,
prodnçãe de mudas e coiheíãa ñürestal até o manejc de ñorestas naüvas; ínventaríar ñmestas e
píaneféar ativídades ñorestaís; auxiíãar na eíaboraçãe de íaudos e documemos técnicosg manter
unídades de conservação e áe proâaçãq atuar na preservação e conservaçãü ambíemais;
ñscaââzar e monitorar fauna e ñora; anxíííar proñssionaís na impíementação áe prejetos, gestãa
amhíentaí e cmrâenaçãn de equipes áe trabaíhm eperax máquina, equípmnentas e instmmemos
metearoíógkoa partícipar na ceardenaçãc de pmcessos de cnntmíe ambíemaL utiiidaáes.
íratamento de eñuemes e Ievamamentos meteoroiógícos; acompmzkar e encanúnhm 05 àades

recebiáas áas estações meteoroíógicas ao setor competente; ozâentar e acompanhar os írabaíims
dê preezzchimemos de reiatóríos, garamíndo a exaiidâo e qualidade áas observaçõcs
meteorológicas; manter contato com ouàras estações ou poszios meteamiógice$, servínáo~se tzíe
camimicação fonnaí oa cüdííêcaáos para receber e transmitir ínfürmações metearoiógícas; dar

saporte na instaíação de novas estaçõas agrmmeteemlógíco au pOSÉÕS termos pêuvâeméiíícm

áaierminando Iocai instaíaçâm reaiízar anáííses ñ'síco-qaímícas e microbiológicas áos eñuemesg
arganizax a reproàuçãc de animais aquáíicas; coietar materíaí de reproduçâo de animaâs
aquáticasg comrolar sanidade e predaçâe dos anímaís asquáââcmx menâtomr qualidade da água,
aíâmentar, capmrar e àeneficiar anímaís aquáticos de vãveimse tanqaes e fazendas marinhasg
pmstar assistêmia técníca a auxiliar na eíaboração de pmjetss, oríentanâo constmção üe
instaíações em fazenáas aquíccias e sâstema de criação de animaís aquáticos; mínístrar
treínamentos, particípar de projetos; zelar peía manuêenção, íimpeza, censervaçãm guarda e
comroíe áe todo o materíaL aparelhos, equípamemos e de seu iocaâ de üabalhcg executax tareíàs

' pertínegàes à área ãe atuação, uüíizandmse de equipamentos de medição e des 33r<>gramas de
ínformáiicm executar ezztras tareíàs cempañveás com as axigências para o exercício cêa ñmçãn.

IH ~ O?ERABOR DE ETAXETE

Desenvolver afribaãções nas duas estações de àratamemm a sabem Exemtar servíços destânaáos a

prommzer a operação e manutenção das Estaçõas de Tratamenie e de recaique dos sísàemas dc
água e esgotüsg preparar soíuções e dosagens áe proáums químícos; reaiizar as anáíiges ñsico»
químicas c bãoquímieasg fazer Iimpeza nas ínstaíações àe íahoratóría, hem camo nos apareíh03,
equipamemcs e viárarias cía ETA e fazer Êimpeza das uniàaáes áe gmdeamenm a caâxas de amía
da"ETE; operar e contmíar váivuias, registros, eqaípamentog mütores e aparêihosg pmceâer à
lavagem de ñiuaçãc da EÊA e àa ETEg preencàer os reiatórios diáríos e sen aczamgxanhamsntm
àeaíizat tarefasr que pemitam a segurança centra riscos âe aciáemes, no íocai de zrabaãhcg
commíaf 0 níveí de iodo e sührenadames dos reatores eu unídades âa ETE e remowar elemenms
que imerñmm no pxocesso de tratamemm êevar ae ”conhecimantcs dô chefe imedíato as
anonnalidaées ocorridas em seu mmc de irabaíhog realízax íxaõaíízos de aâítoração eíeírôníca áe
textos eéigitação áos daâes em mícrocampmadora quando solicitaáog trabaihar em escala de

revezamentog ciesenvoiver, cecrdenar e executar sewiços e atâviáades añns, reíaciamadas à

Autarquia

" Ê




