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LEI COMPLEMENTAR N2 105, DE IaDE JULHODE 2015.

Altem quadros de Cargos da Aatarquia Serviço Autônamo de Água e Esgota
de Itaána - SAAE e dá outrasprovidências.

A Câmara Munícipai de Itaúna, Estado de Mínas Geraís, aprovom e eu,
Prefeito MunicipaL sancíono a seguinie Leiz

, Art. 12 Fícam criados, na estrumra de cargos efetivos do Serviço Autônomo de
Agua e Esgoto de Itaúna ~ SAAE,'os seguintes cargosz

I - Coiemr de Líxo II - nível de vencimento NV-2, com 75 i(set.enta e cinco)

vagas; _ _
II ~ Coletor de Lixo I ~ nível de vencímento NV~5,› Çom 30 (trinta) vÀagasg
HI - Controlador de Rota - níveí de vencimento NV-5, com 4 (quatro)_Vagas;
IV - Balanceiro - nível de vencímento NV-05, com 2 (duas). vagas;
V - Agente de Resícíuos ~ nível de vendimento NV-8, com 3 (três) vagas;

Art. 29 Acresce aq quamitativo de vagas dos seguíntes cargos de pmvimento
efetivo do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Itaúna - SAAEz

I - Auxiliar de Servíços Gerais II ~ NV-2 - 06 (seís) vagas
II - Pedreiro L- NV~5 - 01 (uma) vaga
IIQI '- Zeladormondame - NV~3 - 03 (três_) vagas
IV - Motorista - NV-6 - 06 (seis) vagas ›
V - Técnico de Segurança do Trabalho - NV-9 -01 (uma) Vaga

Art. 3›*2 Com a criação e 0 aumento do quanütativo de vagasr dos caxgos
tratados nos artigos P e 29, o quadro de cargos de pmvimento efetivo do SAAE, previsto no
Anexo V da Leí ng 3.072, de 25 de abrii de À _1996, consoíídado no AneXo I da Lei
Complementar n9 893 de 13 de fevereírode 2014, passa a vigorar na forma do Anexo I áesta
LEÍ.

Art. 49 A estrutura organízacional da Gerêncía Superior de Gestão de Resíduos

e suas aüibuíções tratadas na Lei Compíementar n9 97_, çíe 5 cie dezembro de ZOIÁJpaSSM› a
ser de competência exclusíva dc Serviço Autônomo de Água e Esgoto ~ SAAE, na forma do
artígo 99 da Lei Compíemeníar ng 100, de 2 de marçq de 2015

Art. 5g Fícam críadosàna estrutura de caxgos de provímento em comissão do *
Serviço Autônomo de Aguzz e Esgoto - SAAE, 05 cargos ccm os seguintes níveís cíe
vencimentos e quantitativos de vagasc '
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1 ~ Assessor Gabínete III (V-15) - 1(uma) vaga;
II « Chefe de Núcíeo de Setor (V-13) - 1(uma) Vaga.

Art. 62 Acresce 1 ('uma) vaga ao ngantitativo do cargo “Chefe de Setor°“ de
provimemo em comíssão do Serviço Autônomo cíe Agua e Esgoto de ítaúna - SAAE

Art. 7Q Para os ñns dos artigos 49, 5~°~ e 6f, os organggramas da Secretaña

thicípai de Regulação Urbana e Servíça Autôzxomo de Agua e Esgoto » SAAE constames _
no -Anexo II da Lei Complementar n° 97,, de 5 de dezembro de 2014 passam a vigorar na
fonna do Anexo II desta .Lei.

Art. 89~ Com a críação dos cargos e o amnento do quantitatívo de vagas
tratados nos afcigos 5§1 c 6Q e a alteração dos organogramas prevísta no artigo 7g desta Leíg o
quadro de cargos de provimento em comíssão do SAAE estabeiecido Anexo VII da Lei ng
3.072, de 25 de abrií de 1996, consolídado no Anexo EH da Lei Complememar nSz 98,_ de 5 de

dezembro de 2014xe o quadro de cargos de provímento em comíssãg da Adnúnistração Direta
disposto no Anexo III da Lei n9 3.072/96, aíterado pelo Anexo I da Lei Complementar n9 98,
de 5 de dezembro àe 2014$passam a vigorar na forma dos Anexos IH e IV desta Leí.

Art. 92 As atríbuições áõs cargos criados nos artigos lg e 5'Q, bem como as
atribüíções especíñcas dos cargos a que se referem os incisos I c V do artígo 2° encontram-se
deñnidas nü Anexo V, que passa a fazer parte imegrame desta LeL

Art. 10. As despesas decorrentes desta Leí correrão à conta de dotações
próprías do orçamento da autarquia SAAE.

Art. lL Revogadas as dísposíções em contrário, esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Itaúna~MG 1° de julho cie 2015.
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LEI COMPLEMENTAR Ng 105l2615

ANEXO I
Quadro de Cargos de vaimenm Efetivn - Autarquia SAAE

Anexo V da Leí 3072l96

 

Grupo Ocupacíonal Denominação dos Cargos N9 de Vagas Nível de Vencto.
 

 

- Auxiliar de Servíços Geraisl 01 V - 1

- Coletor de Iixo II 75 '

Serviços Gerais - Auxiliar de Serviços Gerais II 100

- Servente ' 13 V - 2
~ Atendente de Serviços . 04

 

 

 

 

 

- Poneiro 04

Oñcíal de servíços - Zeladorf Rondante 13

- Auxiliar de OñcínalFerramentaria 02 V « 3

- Contínuo 02

- Auxííiar de Manutenção 07 V - 4

- Balanceíro 02 .
- Coletor de IiXo I 38

- Cantmlador de Rota 04

- Eíetricista 02

- Caíceteiro 10 V ~ 5

- Encanador 30

Apoío Operacíonazi - Pedreíro ' 16
. - Agente de Manutezzção 02

- Motorista 20

- Operador de Máquínas 06 V - 6

- Operador de ETAÂETE H

~ Assistente Admínístrativo 15

Agente de Serviços - Telefonista 03 V « 7

- Leíturísta - I3

~ Agente de Resíduos 03

« Fiscai 05

Assístente Técnico - Mecãnico Hidráuíico 02 V - 8

~ Oñcial Prático 10

- Contabilista 02

~ Oñciaí Administrativo 25

- Técníco Qufmico ' 04

- Topógrafo 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico
Administrativa < Técnico de Laboratórío 07 V - 9

- Oñciaí de Manutenção 02

- Técníco de Saneamento 01

- Técnieo de Segurança do Trabaiho 02

~ Técnicode AmbíentaI fa 01
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ANEXO III
Lei Complementar n~°~ 105, de 1°/7/.15

 

Quadrç de Cargos de Provimento em Comissão - Autarquia SAAE
(Anexo VII da Lei n9 3.072/96)

 

Denominação do Cargo Ngde Vagas > Código Gratíñcação % Remuneração

 

Diretor~Geral 01 PC.OI V-l9

 

Gerente I - GI

› Gerente II »'- GII

Gerente de Tratamento

de Esgoto e Laboratório

04 PC. 07

09 PCÃ 09

01 PC. 09

46

30

30

V~117

V~15

V~15

 

Assessor de Gabínete II Oí PC.11 35 V~16

 

Assessor de Qabínete III OI _ PC.I_2 30 v-1_5

 

Chefe de Setor

Chefe de Setor de

Tratamento de Esgoto e
Laboratórío

Chefe de Setçr de
Tratamento de Agua e
Laboratórío

Chefe de Setor de Recursos

Hídricos e Revítalização

13 .PC-l3

01 PC.13

01 PC.]3

01 PC.13

10

10

10

IO

'v-14

V-í4

V~14

V-14

  Chefe de Núcleo de Setor    61 PC.14 10  V-13
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ANEXO IV

LEI COMPLEMENTAR N-q 105/2815
 

QUADRÚ DE CARGOS DE PROVIMENTOIEM COMISSÂO
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DOMUNICIZPIO DE ITAUNA

ANEXO III- LEI N° 3672Í96
 

Denominação do Cargo NQ de

vagas
Cócíígo Vencímento Gratiñca

çãa

%

Nívei de

vencime

nto

Remunemçáo
do cargo ...

valores
› referentes ao
mêá 01f2015
 

Secretário Municípal

Procurador~Geral do Municípío
Controfador~Geraí do Municípío
Secretárío Adjunto

Chefe de Gabinete

Procurador Adjunto
Procurador~Chefe áa

Procuradoria Adminísfratíva e do
Pairímônio "
'Procmador«Chefe da

Procuradoria Judicial e Fiscal

ProcuradornChefe ' da Adm.
Autárquíca e Fundacíonaf
Comandante cia Guarda Munícípaí

10
01
01
01
01
01
01

01

01

01

PC. 01
PC. 02
PC. 03
PC.04
PC.. 05
PC.06
PC. 07

PC. 08

PC 09

PC 10

R$ 4.844,80
RSS 4.844,80
R$ 4.844,80
R$ 3.876,84

R$ 3.876,84

R$ 3.876,84

R$ 3.876,84

40%
40%
40%
40%

40%

40%

40%

V~19
V~19
V~19
V-13
V~18
V.18
V~17

V-í7

V~É7

V~17

7 R$ 8.Íl75,80
R$ 8,1?5,8'0
R$ ›8.175,SÔ
R$ 6;782'_,72

' R$ 6.78;2,72
R$ 6.782,72
R$ 5.426',17

R$ 5.426,.17

R$ 5.426:1.7

IR$ 5.426,17

 

Gerente I - GI
Gerente II~ GII

Gerente ServAdmímGuarda

Municípaj

25
41
01

PC. II
PC. 12
PC.13

R$ 3.876,84
RS 2.849,22
R$ 2.849=22

4ü%v
30%
30%

V-17
V~15
V~Í 5

R$ 5.426,17
RS 3.703,98'
RÍS '3.'703,98

 

Assessor de Gabinete I

Assessor áe Gahinete H '
Assessor áe Gabínete HÊ
Àssassor de Gabinete W

02
03
05
15

PC 14
PCÍ 15
PC 16
PC 17

R$ 3.875,84
R$ 3.333,32
REB 2.849522
R$ 2.242_,31

40%
35%
30%
10%

V›'i7

V-16
V~I$
V~14

R$ 5,426,17
R$ 4.568,15
R$ 3.703,98
R$ 2.46›5,.44

  Chefe de Setor

Chefe de núcieo de Setor  52
36  PC.18PC.19  RS 224151

RS 1.604,20  10%
10°/o  V~14

V~13  RS 2.465,44
R$ l.764,62

 

 
ymp
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LEI COMPLEMENTAR NQ 19512015
ANEXO V

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE CARGOS
Ca os efetívos e Comíssíonados da Autar uia SAAE:

 

Denomínagão do Cargoz Coletor de Lixo I
N° de Vagasz 30

Vencimentsz R$ 1.194;19
Carga Horária semanalz 44hfsemana
Forma de provimentoz concurso público
Reguisitos para ocugagãm
Instruçãoz as 4 (quatro) séries íniciais áo Ensino Fundamental
Descrição das atríbuíçõesz
- executax tarefas inerentes aos servíços de coleta de 1ixo. .
- reaíizar os serviços áe coleta de lixo domiciliar, industrial e hospiialan acompanhando o
equipamento coletor; '
- usar equipamentos, luvas, botas, aventaís e outros, _destínados à proteção indivídnat v
- operazr basculador de contêiner de edíñciós, Iogradouros púbãicos e outros; V ' "
~ colocar lixo em caminhões apropriados e descarregá›10 nos lugares para tal destinadog
- executax outras tarefas correlatas.

Denominação do Caggm Auxiliar de Serviços Gerais II
Descricão das atribuícões:

Lotação Gestão de Água e Esgotbz

- executar, sob supervisão ímediatar serviços braçaís diversos comoz escavação, atertm
compactação, Iimpeza e retirada de entuíhos e materiais restames áe obras e manutençõesnas

redes de água, esgoto e captação pIuviaL '

~ operar máquinas e equipamentos necessários para execução de obras/manutençâo cómo
compactadores, rompedoresg roçadeíras, etc.
- auxíliar em suas atividades os pedreíros, caíceieiros, encanadores e outros; assim como,
auxiliar quando solícitado, nos serviços intemos da ETNETE como transporte e organização

de materíaís, máquina s, móveis, dentre outros. ' '
~ realizar serviços de Iímpeza dos reservatórios de água e decantadores da ETA, assím como
dos reatores, centrífugas e emissários da ETE. ' '
~ realízar 3 Iímpeza geral e conservação das áreas íntemas/ex_temas da delimitação da
ETAAETE Limpar, Jubríñcar e zeiar pelas ferramentas, equipamemos e materiais dc trabalha
- executar serviços e atividades añns.
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Lotaçã0 Gestão dé Resíduesz
- executar tarefas manuaís de caráter simples.
- amar como trabalhador braçaL abríncio valas para fmalídades deñnidas, montando e

desmomandü andaimes, transportando e misturando materiais de consmxção cívíL

canservação de estradas, auxilíando em serviços de sínalizaçã0, prepaxando seíos para _plamío,
etc.; '
- executar a íímpeza de ruas, parqueg praças_, jardíns e demais kogradouros púbiícosg
~ exccutar atividades de capinaçâo e retirada de matog
›- transporiar materiaí de um íocal para outro, ínclusive, carregando e descarregando veículos;
- executar serviços de jardínagen1, podas de árvores, cuhívo de hcrtas, víveiros de mudasg

Iímpeza de pátíos e outrosg '
« preparar, adubar e semear o solo, executando trabaihos manuais para a cuítura e plantação de
ñoresk árvores, arbustos, hortalíçasglcgumes e frutos;
« aparar grama, limpar e conservar os jaxdíns; V
- aplícar ínseticídas por pulverízação ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e
moléstias;
~ cuítivar e colhe.r, em época própria, os produms, através de tratamemos prímáríosg

~ executar tarefas manuaís e rotâneiras que exígem esforço ñsicxx
- reaíizar mdos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e outres elementos;
- escavar valas e fossas, abrír pícadas, ñxar píquetes e movimentar terrasg
- efetuar a límpeza de gaíerias e boca de Iobog ›
« executar Serviços de limpeza e/0u manutenção em geraí em repartíções munícipais,

providenciando produtos e materiais necessários paxa manter as condições de conservação e
hígiene; v
~ veriñcar a existência de material de Iímpeza e outros itens relacionados com o sea trabalhm

comunicando o superior qnando da necessídade da reposição; '
~ execurar outras tarefas correlatas. '

Denominação do Cargoz Contmlador de Rota

N” de Vagasz 04
Vencimentm R$ 1.194519

Carga Horária semanaiz 44h/semana
Forma de provimcntm concurso público
Reguisitos gara ocugagãoz A

Instruçãm as 4 (quatro) séries iníciais do Ensíno Fundamental

Descríçâo das atríbuíçõesz

- obsewar e fazer respeitar a correta execuçâo do serviço âe coieta áe lixo, peíos

trabalhadores do setcm notíñcando à cheña quaísquer ocorrências;

- execmar as atívidades operacíonais de conferência e ñscalizaçãe quanto à Apresiaçâo dos

serviços, assim como o cumprãmento das rotas estipuíadas;
- atender às determínações da cheña quanto à conferência de ocorrêncías nas Iotas;

- atender às chamadas da populaçãe para conferência na execução do serviço de recolhímento

de lixog

 



Prefeitura Munícipal de Itaúna
ESTADQ DE MENAS GERAKS

 

 

mmizmmçúadorínexn l"u'al.(.1 mãxiã

Atriâaíções do Cargo: Commlador de Rota~

~ empreender notíficações e conscienüzação da comunídade para a eñciente prestação dos

Serviços áe recolhimentg de resíduos;
_ - çxecutar ações de conscientização ambiental quanto à maneíra de dísposição, horários e
locaís de recolhimemo de iixo;

- executax outras tarefas relacionadas com a sua função e área de atuaçã0..

Denominagão do CargozAgente de Resíduos

N° de Vagasz 03
Vencímentm R$ 1.596,30
Carga Horáría semanalz 40hlsemana
Forma de provimentoz concurso público
Reguisítos para ocupagãm
ínstmçãoz EnSino Médib compieto
Descrição das átrihuiçõesz
- executar 'tarefas reiativas à dístribuíção, orientação e supervisão das atívídades das tumlas de
trabaiho nos servíços de obras da rede de limpeza urbana e coordenação ' de atenosg
inspecíonar e controiar os trabalhos reíacionados com setor em que estíver spb sua _

responsabiiidade, assim como zelar pela manutenção de equípamemos, ferramentase veículos
utíiizaáos em Serviçq nas áreas urbana e ruraL quando assim fordemandadm
- atender a determinações da cheña superior, no que se refere à prastação dos servíços de
ümpeza urbana do Municípia
- executar outras tarefàs relacionadas com a sua função e área de atuaçã0.

Denomínação do Cargoz Balanceim

N° de Vagasz 02

Vencímentoz RS 1.194,19
Carga Horáría semanak 44h/semana
Forma de gxrovimentm concurso públíco
Requísitos Dara ocunacâoz
Instruçã0v:. aS 4 (quatro) séries iniciaís do Ensíno Fm1damentai
Descriçãü das atribuiçõesz
- anotar diariamente 0 nome do cíiente e do motorista do Veícu10, placa epeso do veícu10, na

entrada e na saída (caminhão cheío e vazio), que será encaminhado ao aterro sanitárío e/0u ao
centro de triagem ' '

~ zelar pela presewação e manutenção dos aparreihos: máquinas e equípamentos utiíízados no
locai de trabalhog _

- inibrmar ao superior hierárquico quaísquer ocorrências diferentes do cotidiano do trabaiha
4 ~ executar outros serviços e atividades afmg
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Demminagão do Cargoz Coletor de Resíduas II
N“ de Vagasz 75
Vencímentm R$ 788,00
Carga Horáría semanak 44h/semana
Forma de provimentm concurso púbííco
Reguísítos gara ncngagãm

' Instruçãoz as 4 (quatro) séríes inicíaís do Ensino Fundamental
Descríção das atríhuíçõesz v

- atuar na Iimpeza de ruas, parques, jardíns e outros logradouros públicos exístentes no
Munícípio, varrendo e coíhendo detrítosg
- realizar suas tarefas observando, sempre, noções de 1impeza, sem deixar resíduos pcsr onde
passam;
» exscutar outrías atívidades correlatas.

Denominagão do Cargoz Chefe de Setor
lotação __ Setor de Servíços de coleta
Nia dre Vagasz 01
ÇForma de provimentm em comissão

Remuneraçãoz RS 2.241,31 + 10%
Descríçãa das atríbniçõesz

- commlar 0 sewiço de vaníção de vias e Iogradouros públícos;
- zelar pelo cumprimento de horrárío, itínerárío e setores de Varriçâ0;
- zeíar pela execuçãa de serviços de emergência da ümpeza púbiica;
- executar oríemação à população para os probiemas de límpeza pública;

' - zelar pelo cumprímento das normas e reguíamentos de limpeza púbíicag
- orientar a entrega cíe notiñcações e autos cie ínâação às normas e reguâamentos sobrc

posturas referentes à 1impeza pública; '
- controlar apontamento de presença e horas trabaihadas dos servidores iotados nor setor;
- atender às demandas do setor de varrição e iimpeza áe vãas e espaços públicos; _

- exercer outras atividades correlatas ou serviços que Ihe sàja atribuído por Jei ou
reguíamemos '

Denominação do Cargoz Chefe de Setor
Lntaçãcz Setor de Resíáuos Urbanos c Rurais
N° de Vagas: 01
Forma àe provimentoz em comissâo
Remuneraçãaz R$ 2.241,3í + 10% .
Descrição das atribúiçõem

~ píanejzm organizar, dirígir e controlar o sístema de coleta reguíar de Iixo domíçilíar e coleta

de resíduos sóíidos especiais nas áreas urbana e ruml do Município;
- áesenvoan regulamentar, supervisionar e orientar a execução e operação des servíços
imegrantes ou reíacionados com as ativâdades ñns; V

Ff V = l

vg 4 ..
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Atribaiçõm da Cargo: Chefe deSettm

- atuar no sentido do cumprimcnto de normas de acondicionamento, coleta e Iransportq
V tratamemo e áestinação ñnal dos resíduos sóiidog *

- exercer outras atívidades correlatas ou servíços que lhe seja atríbuído por -leí ou
reguíamemos. › ›

Deneminagãe do Cargoz Chefe de Núcleo de Setor
lotaçãm Núcieo de Setor de Resíduos
N° de Vagas: 01
Forma de pmvimentaz cargo comissão
Remuneraçãm R$ 1.604,20 + 10%

Descrição das atríbuições=

- Ievamar necessidades do serviço de resíduos;

- planejar e executar a meíhor forma de coletar os resíduos sólidos e de 'saúde_;

- manter 0 arquivo com informações necessárias dos todos os pontOs de cofeta da área urbana
e mràlg › ' '
- viabilizar a tramítação e àndamento de docmnentos relativos a área de sua mmpetênçia;
- auxiíiar na eiaboração e acompanhamento do plançiamento do setor de resíduos.

Denomínagão do Cargoz Assessor de Gabínete HI

lotaçâoz Gerêncía Superínr dc Gestãc de.Resíduos
N° de Vagas: 01 ' '
Forma de previmentm caxgo comissão
Remuneração: R$ 2.849,22 + 3'0%

Descríção das atríbuíções:

- assessorar o superíor hierárquico imediato e gexências em assuntos de natureza espezcíñca da
árca de sua atuação; ' . '
- elaborar pareceres e informes técnicos, bem como relatóríos, realizando pesquísas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para ímplantação, desenvolvímemo e
aperfeíçoamemo de atívidades em sua área;
~ mamer atualizado o site instítucional com informações gerais de intcresse da comunidade
acadêmíca; v ' ' _
- providenciar, supervisionar a elaboração de materíal informativo e em - contato com os
órgãos de imprensa fazer sua divulgaçãoç em observância aos püncípios da pub1:icídade e da
transparência; › '
- organizax as reuniões convocadas peíla administraçãa

Deneminagão do Carg : Técnico de Segurança do Trabalho

lotaçãoz Gerência Superíor de Gestão de Resíduos
Descríção das atríbuíções especíñcas:

- acompanhar e orientar na execução de tarefas de obras manutenções quanto avsvegurança dos
funcionáríos referentes às sinalízaçõeg _ ' '
- proteções de barrancos com escoramentos, riscos de contamínaç_ ões com produtos químióós
ou nocívos à saúde e segurança no trabalho para os servidores ' "
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, Arríbuíções da Cazgw Técnica de Segwgwça do Tmbalaka

- ídentíñcar varíáveis de contmle de doenças, acidenfzea qualídade de vída e meio ambíenteg
~ adminístrar e ccmtroíar e executar a documentação de saúde e segurança no trabaihog
~ desenvolver, coordenar e executar serviços e atividades que khe forem conferídas peio setor

públíca '

 

_¡
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