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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMERICANA 
- CMAS

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - DIA 
30/06/2022

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 
no uso de suas atribuições, convoca os(as) Conselheiros(as) para 
a reunião ordinária pública a ser realizada, no dia 30 de junho de 
2022, às 08h30min, na Casa dos Conselhos à Rua Ibirapuera, nº 70, 
Jd. Ipiranga, cuja Pauta segue:

I.Justificativas das ausências;
II.Verificação de "quórum" (pontualmente no horário marcado) e 
qualificação e habilitação dos(as) Conselheiros(as) para votar;
III.Leitura e votação de ata de reunião anterior;
IV.Leitura do expediente das comunicações da ORDEM DO DIA:
1.Informes: Ofícios CMAS; Convites Câmara Municipal; Divulga-
ções da SASDH; Informativo COASSEJE, e demais divulgações 
recebidas.
2.Resultados da reunião sobre o investimento na área de Assistên-
cia social SASDH, ref. Of. CMAS nº24/22 ao GP.
3.Alternância da presidência CMAS.
V.Matérias para deliberação - PAUTA DO DIA:

A. Comissão de Política da Assistência Social:
1.Ciência dos documentos enviados e recebidos.
2.Acompanhamento das ações planejadas e articuladas para res-
posta à munícipe sobre projetos na Praia Azul.
3.Resposta SASDH ao Of. CMAS 09/22 - adequação das equipes.
4.Articulação com o COMSEA e COMSAUDE.
5.Encerramento Programa de Promoção da Integração ao Mercado 
de Trabalho Diaconia.
6.Fiscalização anual rede pública e privada 2021/2022.

B. Comissão de Normas da Assistência Social:
1.Ciência dos documentos enviados e recebidos.
2.Minutas para a assembleia complementar sociedade civil CMAS 
mandato 2021/2023.
3.GT Regimento Interno.

C. Comissão de Gestão Integrada de Serviços, Programas, Proje-
tos, Benefícios e Transferência de Renda:
1.Ciência dos documentos enviados e recebidos.
2.Relatório DPMA 05/2022 - Informativo Socioeconômico.
3.Estudo das novas Portarias MC 766 e 769/2022.
4.Análise das respostas dos questionários aos setores envolvidos 
com o Prog. Auxílio Brasil.
5.Acompanhamento da utilização dos recursos IGD-PBF.

D. Comissão de Financiamento e Orçamento:
1.Ciência dos documentos enviados e recebidos.
2.Análise das prestações de contas do FMAS 2021/2022.

VI. Breves comunicados e franqueamento da palavra.
VII. Encerramento.

Americana, 24 de junho de 2022

 CARLA AMANDA DOS SANTOS TRINDADE 
Presidente 

UniDaDe De Direitos HUmanos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE AMERICANA

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA - DIA 28/06/2022
O Presidente em exercício do CMDCA - Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, no uso das suas atribuições, 
convoca os seus Conselheiros para a Reunião Ordinária a ser reali-
zada no DIA 28 DE JUNHO DE 2022 (terça-feira), a partir das 08h30, 
na Casa dos Conselhos, para apreciação da seguinte PAUTA DO 
DIA:

I.  Abertura;
II. Justificativas das ausências;
III. Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
IV. Correspondências expedidas/recebidas;
V. Aprovação da Pauta do Dia;
VI. Matérias para deliberação:

1. Comissão Municipal Intersetorial de Promoção, Proteção e Defe-
sa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária - CMI-PMCFC.
1.1-Relatórido da reunião de 10/05/2022.
1.2-Ofício Nº 101/2022 da Associação Americanense de Acolhimen-
to - reunião intersetorial para discutir sobre o fluxo estabelecido na 
PMCFC.
1.3-Ofícios solicitando a substituição de representantes.

2. Comissão Municipal Intersetorial do Sistema Municipal de Aten-
dimento Socioeducativo - CI-SIMASE
2.1-Relatório da reunião realizada dia 13/04/2022.

3. Comissão Permanente de Comunicação, Mobilização e Forma-
ção.
3.1-32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
ECA.
3.3-Cerimônia de Posse CMDCA-Mandato 2022-2024

4. Comissão Permanente de Legislação e Regulamentação
4.1-Relatório do Mandato - 2020/2022.
4.2-Protocolo 62.780/2022 - Ofício Nº 121/2022 - Ministério Público 
de São Paulo - pedido de informações sobre a criação do Comitê da 
Criança e do Adolescente para atuar junto ao Conselho.
4.3-Proposição Legislativa n° 61.161/2022 - Requerimento Nº 
638/2022 - Câmara Municipal de Americana - Informações sobre o 
Conselho Tutelar.
4.4-Ofício CMDCA nº 76/2022 - Exigência de Profissional Habilita-
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do para identificação sobre situação de violências na 34º Festa do 
Peão de Americana - Quota Ministerial e decisão Vara da Infância.
4.5-Proposta alteração da Lei nº 5.299/2012 - representantes da so-
ciedade civil organizada.
4.6-Reclamação atendimento prestado por Conselheiro Tutelar.
4.7-Protocolo 65.065/2022- Ofício N° 128/2022 - Ministério Público 
Estado de São Paulo - Pede informações sobre elaboração do diag-
nóstico da atuação da rede de proteção acerca do atendimento das 
crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas de violência.

5. Comissão Permanente de Orçamento e Finanças
5.1-Balancete FMDCA - Maio/2022.

6. Comissão Especial de Registro e Inscrição de Entidades
6.1-Protocolo nº. 62.631/2022 - Solicitação de registro/inscrição de 
programa Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água 
Viva" (SEMESE).
6.2- Protocolo nº. 45.585/2022 - NILEEC - Solicitação de Reavaliação 
de registro.

7. Comissão Permanente de Políticas para Infância e Adolescência
7.1-Substitutivo Nº 01/2022 ao Projeto de Lei Nº 24/2022 - Dispôe 
sobre princípios e diretrizes que poderão ser observadas pelo Po-
der Executivo na elaboração e execução de Políticas da Primeira 
Infância.

8. Informes Gerais.

9. Encerramento.
24 de junho de 2022

ANTONIO DIAS DA FONSECA
PRESIDENTE

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS (COMAD)

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA COMAD DO DIA 
28/06/2022

O Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre 
Álcool e Outras Drogas - COMAD, no uso das suas atribuições, con-
voca os(as) Conselheiros(as) para a reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 28 de junho de 2022 (terça-feira), a partir das 15h, na sede 
da Casa dos Conselhos, de endereço Rua Ibirapuera, 70, Jardim 
Ipiranga, para apreciação da seguinte PAUTA:

I - Abertura - Tadeu Donizeti Leite

II - Justificativas de Ausência.

III - Aprovação da ata da reunião anterior.

IV - Leitura das comunicações da ordem do dia.
A. Ciência dos documentos enviados e recebidos.
B. Definição da Semana de Prevenção Às Drogas.

V - Encerramento.

Americana, 24 de junho de 2022

TADEU DONIZETI LEITE
Presidente do COMAD 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.729, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

"Autoriza a cessão de servidores públicos municipais para desempenhar atividades no Cartório da 384ª Zona Eleitoral."

Francisco Antonio Sardelli,Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,e; 

  Considerando o disposto na Lei Municipal n° 6.196, de 25 de julho de 2018;

  Considerando o que consta do Convênio nº 35/2018;

  Considerando, por fim, o que consta do procedimento administrativo digital PMA nº 29.667/2022;

  R E S O L V E :

  I - Autorizar a cessão de servidores públicos municipais, conforme Anexo I, para desempenhar atividades no Cartório da 384ª Zona Eleitoral, pelo 
período de 01 (um) ano, a contar de 04 de julho de 2022, até 04 de julho de 2023, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupam.

  II - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 10.433, de 08 de julho de 2021.

  III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de junho de 2022.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de São Paulo 

 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
 

(Portaria 10729/2022 - Página 2/2) 
 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administracao@americana.sp.gov.br 

 

 

 

PORTARIA Nº 10.729, DE 22 DE JUNHO DE 2022. 
 

ANEXO I  
 

Matrícula Servidor 
14.458 Bruna Ribeiro Bariotto 
5.431 Márcia Cristina Rodrigues 
9.638 Alexandre Guilherme Sperândia 
6.850 Maria Dirce Falcade Peressim Soares 
5.604 Virginia Rita Machado do Amaral 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de junho de 2022. 

 
 

 
Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração.  

 
 

 
Francisco Antonio Sardelli 

Prefeito Municipal 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 

 

                     Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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PORTARIA Nº 10.730, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

"Que nomeia Chefe de Departamento."

Francisco Antonio Sardelli,Prefeito do Município de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

  R E S O L V E :

  I - Nomear em comissão, a servidora pública municipal concursada, 
CAMILA HELENA FAHL KITZBERGER, matrícula 15193, para exercer o 
cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

   Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de junho de 2022

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.731, DE 23 DE JUNHO DE 2022.

"Institui a Comissão de Seleção para o Chamamento Público para Habili-
tação de Residência Terapêutica no Municípiode Americana."

Francisco Antonio Sardelli,Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014;

  Considerando o artigo 16 do Decreto Municipal nº 11.506, de 24 de 
outubro de 2016;

  Considerando o que consta do Memorando Digital n° 7.004/2022,

  R E S O L V E :

  I - Instituir a Comissão de Seleção para o Chamamento Público para 
Habilitação de Residência Terapêutica no Municípiode Americana, con-
forme disposto no artigo 16 do Decreto Municipal nº 11.506, de 24 de 
outubro de 2016. 

  II - A Comissão de que trata o item anterior, será composta pelos se-
guintes membros:

  Flávia Mingote Matrícula - 15607
  Tadeu Donizete Leite Matrícula - 10086 
  Rodrigo Alexandre Diaz Leon Matrícula - 10665 
  Simone Maciel Matrícula - 909854 
  Lainy Ferreira Matricula - 17063

  III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de junho de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
 

LICITAÇÕES

ERRATA DE EDITAL

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022. 

Processo nº 5.393/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS"

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, considerando 
ter havido erro de digitação no ANEXO 01 - MODELO DE PROPOSTA 
FINANCEIRA, no item 46, na quantidade máxima onde se lê "1.03", 
leia-se "1.093".

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2022 - 483.

 Processo n.º 4.742/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO 
DE ORDEM JUDICIAL".

  Contratada: "H.H. CAVALARO EIRELI" VALOR TOTAL R$ 1.360,80.
  Contratada: "P. PIRES COMPANHIA LTDA" VALOR TOTAL R$ 
2.824,32.
  Prazo: 12 MESES.
  Fundamento legal: Art. 24, V da Lei Federal nº 8.666/93.
  Ratificação: Secretário Adjunto de Administração, em 22 de Junho de 
2022.
  
Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 24 de Junho 
de 2022.

 

EDITAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

A Prefeitura Municipal de Americana-Secretaria de Administração torna 
público que foram rescindidos e/ou extintos os contratos de trabalho dos 
servidores abaixo relacionados:

  KELLI CRISTINA CASAGRANDE SOARES, Enfermeiro, Secretaria de 
Saúde, Rescisão em 20/06/2022; MARIA EDUARDA CAPELLINI, Pro-
fessor Educação Básica 2 Substituto, Secretaria de Educação, Rescisão 
em 09/06/2022; SILVANA APARECIDA SOARES, Professor Educação 
Básica 2 Substituto, Secretaria de Educação, Rescisão em 07/06/2022; 
SILVANE SANTOS DA SILVA, Professor Educação Básica 1- EF. Substi-
tuto, Secretaria de Educação, Rescisão em 01/06/2022. 

  Eu, PATRICIA GOMES ROSA DE OLIVEIRA, matrícula nº 15597, ela-
borei o presente edital. Eu, JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES 
FLORES, Secretário Adjunto da Secretaria de Administração, autorizei 
a publicação oficial. 
  Americana, 24 de junho de 2022.
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LEI Nº 6.656, DE 24 DE JUNHO DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 73/2022 - Poder Executivo - Francisco Antonio Sardelli. 

  "Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE, e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Muni-
cipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

  CAPÍTULO I

  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  Art. 1º A composição e a forma de remuneração dos servidores farão parte da Reestruturação Administrativa constantes da presente Lei.

  Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

  I - cargo público: conjunto de atribuições e responsabilidades representado por um lugar, instituído nos quadros do funcionalismo, criado por lei, em 
quantidade certa, com denominação própria e atribuições específicas;

  II - servidor público: a pessoa admitida para ocupar cargo público, de provimento efetivo ou em comissão;

  III - função: vantagem pecuniária, ligada às atividades de determinados cargos que, para serem bem desempenhadas, exigem uma particular 
dedicação;

  IV - quadro de pessoal: o conjunto de cargos que integram a estrutura administrativa funcional da Administração Pública Municipal;

  V - referência: letra que corresponde ao cargo no qual ingressar o servidor;

  VI - vencimento: a retribuição pecuniária básica fixada em Lei, consignada numa tabela de referências e classes, paga mensalmente ao servidor 
público pelo exercício de suas atividades;

  VII - remuneração: o valor do vencimento acrescido das vantagens funcionais e pessoais, incorporadas ou não e percebidas pelo servidor.

  CAPÍTULO II

  DA ESTRUTURA

  Art. 3º A gestão da Autarquia será exercida pelo Superintendente, auxiliado pelos Chefes Adjuntos, Assessores e Diretores na forma desta Lei.

  Art. 4º A Estrutura Organizacional do Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE compõe-se do Gabinete, das Superintendências Adjun-
tas, Chefia de Gabinete, Assessorias, subordinados à Superintendência, as quais se encontram no mesmo nível hierárquico entre si:

  I - Adjunto de Gestão;

  II - Adjunto de Planejamento;

  III - Adjunto de Políticas Públicas;

  IV - Assessoria da Superintendência;

  V - Assessoria de Gabinete do Superintendente;

  VI - Assessoria Institucional;

  VII - Chefe de Gabinete.

  Parágrafo único. Estão subordinados diretamente à Superintendência do Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE, ainda, os Procura-
dores Jurídicos e a Controladoria, os quais se relacionam diretamente com o Gabinete, Adjuntos e com as Diretorias e Assessorias.

  CAPÍTULO III

  DO QUADRO DE PESSOAL

  Seção I

  Dos Cargos
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Art. 5º  Os cargos efetivos, com sua quantidade, denominação, referência, carga horária, descrição 
e requisitos mínimos são os constantes nos anexos I e II da presente Lei. 

 
Art. 6º  Ficam transformadas as nomenclaturas dos seguintes cargos efetivos no Quadro de Pessoal, 

sem alteração dos respectivos grupos salariais aos quais pertencem originalmente, passando a ser 
denominados como: 

 
NOMENCLATURA ANTERIOR NOVA NOMENCLATURA 

Escriturário A Escriturário 
Escriturário B Escriturário 
Oficial Administrativo A Oficial Administrativo 
Oficial Administrativo B Oficial Administrativo 

 
Art. 7º Ficam criados os seguintes cargos efetivos no quadro de pessoal do Departamento de Água 

e Esgoto de Americana – DAE: 
 
 

QUANTIDADE CARGO JORNADA SEMANAL 

58 Agente de Saneamento 1 40 h 

40 Agente de Saneamento 2 (Encanador) 40 h 

35 Agente de Saneamento 3  40 h 

8 Analista de Gestão 1 (Administração) 40 h 

3 Analista de Gestão 2 (Contabilidade) 40 h 

55 Controlador do Sistema de Saneamento  36/40 h 

10 Controlador do Sistema de Saneamento (Telemetria) 36/40 h 

1 Engenheiro Ambiental  40 h 

50 Motorista Operador de Equipamentos Automotivos 40 h 

12 Oficial de Manutenção 40 h 

13 Oficial de Manutenção (Elétrica) 36/40 h 

14 Oficial de Manutenção (Mecânica) 36/40 h 

2 Oficial de Manutenção (Soldador/Serralheiro) 40 h 

2 Técnico em Gestão (Almoxarife) 40 h 

3 Técnico em Gestão (Informática) 40 h 

4 
 

Técnico em Sistema de Saneamento (Agrimensura e Geomática) 40 h 

24 Técnico em Sistema de Saneamento (Edificações) 40 h 
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2 Técnico em Sistema de Saneamento (Eletrotécnica) 40 h 

20 Técnico em Sistema de Saneamento (Químico) 36/40 h 

 
 
Art. 8º Ficam extintos na vacância os seguintes cargos efetivos no quadro de pessoal do 

Departamento de Água e Esgoto de Americana – DAE: 
 
 

QUANTIDADE CARGO 
4 Agente de Corte de Água 
4 Ajudante de Eletricista 
41 Ajudante Geral 
4 Ajudante de Mecânico 
1 Almoxarife 
11 Aplicador de Asfalto 
2 Armador 
3 Carpinteiro 
1 Comprador 
6 Controlador de Telemetria 
13 Eletricista 
34 Encanador 
15 Fiscal 
7 Laboratorista 
24 Leiturista 
14 Mecânico 
50 Motorista 
31 Operador de Bombas 
2 Operador de ETA 
9 Operador de Filtros 
11 Operador de Máquinas 
2 Operador de Rolo Compressor 
6 Pedreiro 
3 Pintor 
2 Soldador 
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1 Supervisor de Informática 
9 Técnico em Edificações 
7 Técnico em Tratamento de Água 
6 Técnico Químico 
3 Tecnólogo Sanitarista 
8 Zelador 

 
 
Art. 9º Ficam extintos os seguintes cargos efetivos no quadro de pessoal do Departamento de Água 

e Esgoto de Americana – DAE: 
 
 

QUANTIDADE CARGO 
1 Ajudante de Almoxarife 
2 Caixa 
1 Lavador/Lubrificador 
1 Psicólogo 
7 Revisor de Leituras 
2 Técnico em Agrimensura e Geomática 
3 Técnico em Contabilidade 
1 Técnico em Informática 

 
 
Art. 10.  Os cargos em comissão, com sua quantidade, denominação, referência, carga horária, 

descrição e requisitos mínimos são os constantes dos anexos IV e V da presente Lei. 
 
Art. 11.  Os cargos em comissão são de confiança, livre preenchimento e exoneração pelo 

Superintendente do DAE, respeitadas as condições para o preenchimento. 
 
Art. 12.  O servidor efetivo designado para o exercício de cargo em comissão, ao deixar de exercê-

lo, voltará a receber a remuneração correspondente ao seu cargo efetivo, resguardados os benefícios e 
vantagens pessoais inerentes ao cargo de origem. 

 
Parágrafo único.  O servidor efetivo convidado a assumir um cargo em comissão poderá optar entre 

os vencimentos de seu cargo de origem ou os do cargo em comissão. 
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Art. 13.  Os ocupantes de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração 
cumprirão jornada mínima de 40 (quarenta) horas semanais, sem direito ao recebimento de horas extras 
por trabalho extraordinário.  

 
Art. 14.  Ficam criados os seguintes cargos em comissão no quadro de pessoal do Serviço 

Departamento de Água e Esgoto de Americana – DAE: 
 

QUANTIDADE CARGO VENCIMENTO R$- 

01 Superintendente  14.390,78 
01 Superintendente Adjunto de Gestão 13.693,37 
01 Superintendente Adjunto de Planejamento 13.693,37 
01 Superintendente Adjunto de Políticas 

Públicas 
13.693,37 

02 Assessor do Superintendente 9.889,60 
04 Assessor Institucional 9.889,60 
01 Chefe de Gabinete 5.277,99 
01 Assessor de Gabinete do Superintendente 5.277,99 
01 Diretor da Unidade Técnica (Projetos, 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente) – 
concursado 

9.889,60 

01 Diretor da Unidade Administrativa e 
Financeira - concursado 

9.889,60 

01 Diretor da Unidade Comercial - 
concursado 

9.889,60 

01 Diretor da Unidade de Obras, Manutenção 
e Operação - concursado 

9.889,60 

01 Diretor da Unidade de Tratamento de 
Água - concursado 

9.889,60 

01 Diretor da Unidade de Tratamento de 
Esgoto - concursado 

9.889,60 

 
Art. 15.  Os cargos de Diretor de Unidade são de preenchimento exclusivo por servidores efetivos 

pertencentes ao quadro permanente. 
 
Art. 16.  As referências dos cargos efetivos e em comissão passam a ser as constantes nos Anexos 

III e IV desta Lei. 
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  CAPÍTULO IV

  DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

  Art. 17. A estrutura administrativa do Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE conta com as seguintes Funções Gratificadas:

  I - Encarregado de Serviços I;

  II - Encarregado de Serviços II;

  III - Encarregado de Serviços III;

  IV - Chefe de Seção.

  Art. 18. A indicação para a ocupação das Funções Gratificadas referidas neste capítulo será efetuada pelo Superintendente, dentre os servidores 

ocupantes de cargos efetivos do Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE, sendo designados por portaria, em conformidade com os 

anexos VI e VII da presente Lei. 

  Art. 19. Pelo exercício das funções gratificadas de que tratam este capítulo, o servidor receberá a diferença entre o valor estabelecido para a função 

e o vencimento base de seu cargo efetivo, enquanto perdurar essa situação.

  CAPÍTULO V

  DISPOSIÇÕES FINAIS

  Art. 20. A Diretoria da Unidade Administrativa e Financeira procederá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da vigência desta Lei, às 

modificações que se façam necessárias no Quadro de Pessoal, em decorrência da aplicação desta Lei.

  Parágrafo único. Nos casos em que haja necessidade de adequação da Lei Orçamentária, o prazo contar-se-á a partir da efetivação das alterações 

necessárias.

  Art. 21. São partes integrantes desta Lei os Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII.

  Art. 22. As despesas decorrentes de aplicação da presente Lei correrão a conta de dotações vigentes, suplementadas se necessário.

  Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de junho de 2022.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

         Francisco Antonio Sardelli

   Prefeito Municipal

             José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores

   Secretário Adjunto   de Administração

Hugo Stefano Troly

   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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LEI Nº 6.656, DE 24 DE JUNHO DE 2022. 

 
ANEXO I 

 
CARGOS PERMANENTES 

 

Cargo Quantidade Referência 
Carga 

Horária 
Semanal 

Agente de Corte de Água (em vacância) 4 G.VI 40 h 
Agente de Saneamento 1 58 G.V 40 h 
Agente de Saneamento 2 (encanador) 40 G.V 40 h 
Agente de Saneamento 3 35 G.V 40 h 
Ajudante de Eletricista (em vacância) 4 G.III 36/40 h 
Ajudante de Encanador de Esgoto (em vacância) 2 G.I 40 h 
Ajudante de Mecânico (em vacância) 4 G.III 36/40 h 
Ajudante de Obras E Serviços (em vacância) 1 G.II 40 h 
Ajudante de Topógrafo (em vacância) 3 G.II 40 h 
Ajudante Geral (em vacância) 41 G.I 40 h 
Almoxarife (em vacância) 1 G.IX 40 h 
Analista Administrativo 40 G.VI 40 h 
Analista de Gestão 1 (Administração) 8 G.XI 40 h 
Analista de Gestão 2 (Contabilidade) 2 G.XI 40 h 
Aplicador de Asfalto (em vacância) 11 G.V 40 h 
Armador (em vacância) 2 G.V 40 h 
Assistente Social 2 G.XII 30 h 
Biólogo 1 G.XIV 40 h 
Carpinteiro (em vacância) 3 G.V 40 h 
Comprador (em vacância) 1 G.VI 40 h 
Controlador de Telemetria (em vacância) 6 G.VII 36/40h 
Controlador do Sistema de Saneamento 55 G.V 36/40 h 
Controlador do Sistema de Saneamento (Telemetria) 10 G.VII 36/40 h 
Copeiro (em vacância) 1 G.I 40 h 
Eletricista (em vacância) 13 G.VI 36/40 h 
Encanador (em vacância) 34 G.V 40 h 
Encanador de Água (em vacância) 6 G.V 40 h 
Encanador de Esgoto (em vacância) 1 G.V 40 h 
Encarregado de Turma (em vacância) 1 G.VII 40 h 
Engenheiro Ambiental 1 G.XIV 40 h 
Engenheiro Civil 6 G.XIV 40 h 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 1 G.XIV 40 h 
Engenheiro Eletricista 1 G.XIV 40 h 
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Engenheiro Mecânico 1 G.XIV 40 h 
Engenheiro Sanitarista 2 G.XIV 40 h 
Escriturário “A” (em vacância) 2 G.IV 40 h 
Escriturário “B” (em vacância) 2 G.VI 40 h 
Fiscal (em vacância) 15 G.X 40 h 
Laboratorista (em vacância) 7 G.VIII 36/40 h 
Leiturista (em vacância) 24 G.III 30 h 
Mecânico (em vacância) 14 G.V 36/40 h 
Mestre de Obras (em vacância) 1 G.X 40 h 
Motorista (em vacância) 50 G.V 40 h 
Motorista Operador de Equipamentos Automotivos 50 G. VII 40 h 
Oficial Administrativo (em vacância) 5 G.IX 40 h 
Oficial Administrativo “A” (já extinto em vacância) 1 G.VII 40 h 
Oficial Administrativo “B” (já extinto em vacância) 3 G.VIII 40 h 
Oficial de Manutenção 12 G.V 40 h 
Oficial de Manutenção (Elétrica) 13 G.VI 36/40 h 
Oficial de Manutenção (Mecânica) 14 G.V 36/40 h 
Oficial de Manutenção (Soldador/Serralheiro) 2 G.VI 40 h 
Operador de Bombas (extinto na vacância) 31 G.IV 36/40 h 
Operador de ETA (extinto na vacância) 2 G.X 36/40 h 
Operador de Filtros (extinto na vacância) 9 G.V 36/40 h 
Operador de Máquinas (extinto na vacância) 11 G.VII 40 h 
Operador de Rolo Compressor (extinto na vacância) 2 G.V 40 h 
Pedreiro (extinto na vacância) 6 G.V 40 h 
Pintor (extinto na vacância) 3 G.V 40 h 
Procurador Jurídico 2 G.XV 40 h 
Soldador (extinto na vacância) 2 G.VI 40 h 
Supervisor de Informática (extinto na vacância) 1 G.XIII 40 h 
Técnico de Segurança do Trabalho 3 G.X 40 h 
Técnico em Gestão (Almoxarife) 2 G.IX 40 h 
Técnico em Gestão (Informática) 3 G.X 40 h 
Técnico em Edificações (Extinto Na Vacância) 9 G.X 40 h 
Técnico em Sistema de Saneamento 
(Agrimensura/Geomática) 4 

G.X 40 h 

Técnico em Sistema de Saneamento (Edificações) 24 G.X 40 h 
Técnico em Sistema de Saneamento (Eletrotécnica) 2 G.X 40 h 
Técnico em Sistema de Saneamento (Químico) 20 G.X 36/40 h 
Técnico em Tratamento de Água (extinto na vacância) 7 G.X 36/40 h 
Técnico Químico (extinto na vacância) 6 G.X 36/40 h 
Tecnólogo Sanitarista (extinto na vacância) 3 G.XI 40 h 
Telefonista (já extinto em vacância) 5 G.III 30 h 
Topógrafo (já extinto em vacância) 2 G.VII 40 h 
Vigia (já extinto em vacância) 4 G.V 36/40 h 
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Zelador (já extinto em vacância) 8 G.I 40 h 
 

 
Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de junho de 2022. 
 
 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração.  

 
 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Adjunto de Administração 

 
  

Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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  LEI Nº 6.656, DE 24 DE JUNHO DE 2022.

ANEXO II

ATRIBUIÇÕES, ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS DOS
CARGOS DO QUADRO PERMANENTE

I - AGENTE DE CORTE DE ÁGUA (Extinto na Vacância) 

  Executar o corte do fornecimento de água via bloqueio do registro ou colocação de tampão de borracha no hidrômetro, mediante determinação 
da Seção de Lançadoria; Executar o restabelecimento de água cortada, quando determinado pela Seção de Lançadoria; Entregar cartas, avisos de 
dívida ativa, contas de água, quando determinado pelo superior imediato; Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de tra-
balho, limpando e guardando em local adequado, para assegurar as condições de uso dos mesmos; Deslocar-se de um local para outro conduzindo 
motocicleta com bagageiro apropriado; Preencher a Diária de Transporte, anotando a quilometragem rodada, abastecimento, itinerários e/ou outras 
ocorrências, seguindo normas estabelecidas, entregando-a no final do dia à Seção de Transporte e Oficina; Zelar pela manutenção da motocicleta, 
comunicando falhas e cumprindo orientação de uso, para assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação; Manter a limpeza do veículo/moto-
cicleta, deixando-o em condições adequadas de uso; Executar outras tarefas correlatas e afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Médio completo, aptidão física e CNH categorias "a" e "b" válidas.

II - AGENTE DE SANEAMENTO 1

  Executar operações no sistema de saneamento em atividades que exigem esforço físico relacionadas com a operação, conservação e manuten-
ção de sistemas de produção, controle de qualidade, abastecimento de água, coleta e disposição final de esgotos, realizando atividades internas e 
externas. Executar abertura e/ou fechamento de valas, escavações, aterramentos, escoramento de rede, paredes e tapumes. Abrir picadas na mata, 
roçando para permitir acesso ao local de execução dos serviços. Utilizar pá, picareta, enxada, marreta de até 5 Kg, alavanca de ferro, chaves de re-
gistro, registros hidráulicos e auxiliar nas atividades de instalação, manutenção, remanejamento e prolongamento de redes de água e esgoto e mano-
bras em linhas adutoras. Executar tarefas de preparação dos logradouros públicos em obras, para execução de serviços de pavimentação. Executar 
a compactação do solo, esparramando brita e massa asfáltica. Utilizar pás, enxadas e equipamentos mecânicos (compactador, placas vibratórias, 
etc.); Auxiliar na abertura de tampões de visita de esgoto usando picareta ou outra ferramenta adequada, verificando se há infiltração ou obstrução. 
Auxiliar nos serviços de desobstrução de redes coletoras de esgoto. Auxiliar nos serviços de desinfecção de caixas d´ água, garantindo condições 
de potabilidade. Fazer carga, descarga e armazenamento de materiais, utensílios, instrumentos e equipamentos de pequeno porte utilizando força 
braçal para carregar pesos de até 25 kg, também de sacos de cimento, areia, brita, tijolo, barra de tubo, tampão de ferro (PV), acondicionando-os 
em prateleiras ou pátio do almoxarifado, assegurando sua correta estocagem. Organizar o armazenamento de materiais do pátio, identificando-os e 
determinando sua acomodação de forma adequada, para manter sua conservação e facilitar a localização. Controlar o consumo e o nível de estoque 
dos materiais de uso constante. Controlar o recebimento de materiais no recinto. Coordenar o armazenamento de sucata, organizando-a. Execu-
tar a conferência mensal de todos os materiais existentes no pátio, mediante solicitação do almoxarifado. Preparar concreto, argamassa, tintas, 
rebocos, massa corrida, misturando os materiais necessários nas proporções adequadas para assentamento de tijolos, pisos, pinturas de paredes 
e outros. Transportar equipamentos, materiais e ferramentas em geral. Executar a preparação e limpeza de materiais, ferramentas e instrumentos, 
zelar pela organização do local de trabalho, externos ou internos, carpindo, roçando, limpando, varrendo, retirando entulhos, atendendo as medidas 
de segurança e higiene do trabalho. Executar serviços nas dependências internas do DAE, promovendo limpeza e manutenção das instalações, 
dos móveis e utensílios, a fim de manter a conservação e manutenção dos mesmos. Preparar e distribuir café, chá, suco e água aos servidores 
e visitantes, transportando-os em xícaras, copos e/ou garrafas, em bandejas, para atender as rotinas de serviço. Lavar louças, garrafas e demais 
utensílios utilizados na copa/cozinha, a fim de manter a higiene e conservação dos mesmos. Preparar e servir café aos servidores, de acordo com 
a programação estabelecida. Executar serviços de capinação, limpeza e proteção aos mananciais, aparando a grama, roçando mato, preparando 
e limpando a terra, plantando sementes e mudas, visando o cultivo e o reflorestamento da área. Inspecionar instalações hidráulico-sanitárias em 
imóveis. Auxiliar no assentamento de tubos de ferro, concreto, cerâmica, PVC ou qualquer outro material, transportando-os e/ou segurando-os para 
garantia da correta instalação. Auxiliar na execução de tarefas de preparação de logradouros públicos em obras para execução de serviços de ma-
nutenção. Operar equipamentos das estações elevatórias e subestações transformadoras, máquinas de desobstrução de esgotos, etc. Auxiliar nos 
serviços de desinfecção em redes e reservatórios, etc. Auxiliar em atividades de natureza elétrica, hidráulica, mecânica, civil e realizar outras ativi-
dades correlatas, zelando pela limpeza, organização, segurança e conservação do local de trabalho. Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva 
de máquinas, motores-bombas, equipamentos e painéis elétricos, bem como na instalação, reparação ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, 
painéis e interruptores. Auxiliar na manutenção mecânica de veículos e máquinas, bem como na manutenção hidráulica e pneumática em instalações 
de tratamento de água e esgoto, regulando, ajustando e testando equipamentos. Auxiliar na inspeção de equipamentos por meio de aparelhos e/ou 
banca de provas, para determinar defeitos e anormalidades de funcionamentos. Auxiliar em serviços em espaços confinados e/ou em altura, quando 
requisitado. Auxiliar nos serviços de mão de obra qualificada. Efetuar sinalização de segurança em vias de trânsito de veículos. Utilizar equipamento 
de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamen-
tos utilizados. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Trabalhar em altura e espaço confinado. Realizar outras tarefas nas 
atividades de apoio em diversos setores da empresa a fim de agilizar as tarefas. Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Conduzir 
veículo leve da empresa para prestação dos serviços e proceder a limpeza básica da viatura e a organização das ferramentas na carroceria. Executar 
outras tarefas correlatas as acima descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Ensino Fundamental completo, aptidão física e CNH categorias "a" e "b" válidas.

III - AGENTE DE SANEAMENTO 2 (Encanador)

  Estudar o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações, para programar o roteiro de redes de 
água e/ou de esgoto. Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo, utilizando-se de 
instrumentos de traçagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado. Executar a instalação de rede primária e secundária de água 
e esgoto em obras públicas e construção civil, em rasgos nas paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações de 
croquis, esquemas ou projetos. Executar serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos, efetuando a substituição ou reparação 
de peças, retirando e/ou substituindo hidrômetros para mantê-los em bom funcionamento. Testar as redes hidrossanitárias instaladas ou os equipa-
mentos reparados, utilizando ferramentas específicas, para garantir sua funcionalidade. Auxiliar na elaboração do orçamento do material hidráulico 
para projetos de construção civil. Executar serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de redes e ligações de água e de esgoto, de 
acordo com a orientação do superior imediato. Executar a instalação e substituição de hidrômetros nas ligações novas e reformas. Executar opera-
ções no processo de ampliação e manutenção de redes e ramais (água e esgoto) e adutoras. Fazer abertura e fechamento de valas, escavações e 
aterramentos, escoramento de rede, tapumes. Utilizar pá, picareta, enxada, marreta de até 5 kg, alavanca de ferro, chaves de registro e outros ins-
trumentos. Fazer carga, descarga e armazenamento de materiais, utensílios, instrumentos e equipamentos de pequeno porte utilizando força braçal 
para carregar pesos de até 25 kg também de sacos de cimento, areia, brita, tijolo, barra de tubo, tampão de ferro (PV). Executar a preparação e lim-
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peza de materiais, ferramentas e instrumentos, zelar pela organização e limpeza do local de trabalho, atendendo as medidas de segurança e higiene. 
Inspecionar instalações hidráulico-sanitárias em imóveis. Realizar a montagem e verificação de condições de uso de instrumentos e equipamentos. 
Preparar os locais onde serão feitas medições. Instalar, substituir, configurar e aferir equipamentos e instrumentos de medição. Realizar abertura e 
fechamento de válvulas, montagem e desmontagem de cavaletes de ligação de água, efetuar medição de pressão na rede. Efetuar sinalização de 
segurança em vias de trânsito de veículos. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Preencher planilhas 
e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Tra-
balhar em altura e espaço confinado. Realizar outras tarefas nas atividades de apoio em diversos setores da empresa a fim de agilizar as tarefas. 
Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Conduzir veículo leve da empresa para prestação dos serviços e proceder a limpeza 
básica da viatura e a organização das ferramentas na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as acima descritas e manusear ferramentas e 
equipamentos pertinentes ao serviço.
  Ensino Fundamental completo, CNH categorias "a" e "b" válidas, conhecimentos específicos comprovados na área de atuação.

IV - AGENTE DE SANEAMENTO 3

  Coletar a leitura em rota pré-estabelecida dos medidores instalados nos imóveis, efetuar corte e religação, emitir e entregar faturas, apontar anorma-
lidades, justificar a impossibilidade de leitura em algum medidor, revisar, fazer supressão e restabelecimento de ligações de água nos domicílios dos 
consumidores. Organizar e atualizar tarefas de leitura, informar sobre atualizações cadastrais, irregularidades nas ligações de água e vazamentos 
verificados em ligações e redes, proceder a entrega de faturas de serviços e demais informativos de interesse do DAE. Realizar, quando necessário 
e sob orientação, ensaio metrológico de hidrômetro em campo ou em bancada, verificando suas condições físicas e utilizando equipamento portátil, 
de acordo com os procedimentos estabelecidos e informar o resultado ao cliente, prestando os devidos esclarecimentos. Efetuar a leitura dos hidrô-
metros instalados no município percorrendo os logradouros públicos de acordo com a rota preestabelecida. Conferir o número do aparelho, endereço 
e identificação do consumidor, registrando os dados no coletor para emissão no ato ou posterior de contas das tarifas de água e esgoto e de outros 
serviços. Efetuar o registro de alterações do cadastro do consumidor, em coletor ou impresso próprio, para envio aos setores competentes. Infor-
mar sobre os hidrômetros que necessitam de reparos e manutenção em coletor ou impresso próprio, utilizando códigos de ocorrência específicos, 
para posterior atendimento pelo setor competente. Informar a respeito dos hidrômetros instalados em locais impróprios que dificultam ou impedem 
a leitura, utilizando códigos de ocorrência objetivando a posterior notificação do proprietário para colocação de caixa-padrão. Entregar as contas 
emitidas, avisos de cobrança, boletins com informações específicas do DAE e correspondência em geral, na execução dos serviços inerentes à área 
de atuação e para conhecimento dos consumidores. Executar o serviço externo utilizando os meios de locomoção definidos pela Autarquia. Auxiliar 
nos serviços internos relativos à sua unidade administrativa, tais como conferência, separação e manuseio de contas. Efetuar serviços de releitura, 
retornando aos locais em que não foi possível coletar as leituras de forma normal, onde foram registrados códigos de ocorrência de impedimento 
das mesmas. Ter amplo conhecimento das ruas e bairros do município. Informar sobre os hidrômetros que necessitam de reparos e manutenção, 
em coletor ou impresso próprio utilizando códigos de ocorrência específicos, para posterior atendimento pelo setor competente; Efetuar serviço de 
revisão de leituras nos locais em que tiveram o registro de consumos acima ou abaixo da média e/ou com consumos negativos, bem como verifica 
possíveis inversões de leituras em locais com mais de um hidrômetro. Executar o corte do fornecimento de água via bloqueio do registro, inserção 
de obturador ou dispositivo semelhante no cavalete, mediante determinação do superior hierárquico. Executar o restabelecimento de água cortada 
quando determinado. Entregar cartas, avisos de dívida ativa, contas de água, quando determinado. Zelar pela conservação das ferramentas, mate-
riais e equipamentos de trabalho, limpando e guardando em local adequado, para assegurar as condições de uso dos mesmos. Utilizar equipamento 
de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Deslocar-se de um local para outro, quando solicitado, conduzindo motocicleta com ou 
sem bagageiro apropriado ou outro veículo determinado. Preencher a diária de transporte, anotando a quilometragem rodada, abastecimento, itine-
rários e/ou outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas, entregando-a no final do dia à Seção de Transporte e Oficina. Zelar pela manutenção 
do veículo, comunicando falhas e cumprindo orientação de uso, para assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação. Manter a limpeza 
do veículo/motocicleta, deixando-o em condições adequadas de uso. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e 
equipamentos utilizados. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. 
Executar outras tarefas correlatas as acima descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Ensino Médio completo, aptidão física e CNH categorias "a" e "b" válidas.

V - AJUDANTE DE ELETRICISTA (Extinto na Vacância)

  Auxiliar nas tarefas que se destinam à instalações e manutenção de redes de distribuição de energia, de equipamentos elétricos em geral; Auxiliar 
na abertura de paredes para instalação de condutores de fiação elétrica; Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de máquinas, motores-bom-
bas, equipamentos e painéis elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar o funcionamento dos mesmos; Auxiliar na instalação, 
reparação ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores, utilizando instrumentos específicos para atender às necessidades de 
consumo de energia elétrica; Executar outras tarefas correlatas ou afins e/ou determinadas pelo superior imediato. 

  Ensino Fundamental completo.

VI - AJUDANTE DE ENCANADOR DE ESGOTO (Extinto na Vacância)

  Executa serviços gerais não qualificados, nas diversas unidades da autarquia, auxilia nos processos de produção e manutenção, atuando em 
atividades de apoio nos diversos setores da autarquia, executa tarefas braçais e outras tarefas de natureza simples, a fim de agilizar os serviços 
operacionais da autarquia em ampliações e/ou manutenção de rede esgoto e água, construções, auxilia nos serviços de topografia em geral, pres-
tando apoio nas medições, utilizando instrumentos específicos, preparando e demarcando locais e equipamentos necessários aos levantamentos, 
objetivando fornecer subsídios básicos para as operações topográficas mais apuradas; Auxilia nos serviços de armazenagem de matérias e equi-
pamentos, acondicionando-os em prateleiras ou pátio dos almoxarifados, assegurando a sua estocagem; Executa serviços de capinação, limpeza 
e proteção aos mananciais, aparando a grama, roçando mato, preparando e limpando a terra, plantando sementes e mudas, visando o cultivo e o 
reflorestamento da área; Efetua a limpeza e conservação dos locais das obras ou internos, carpindo, roçando, limpando, varrendo retirando entu-
lhos, para recuperar o local onde foram executados os serviços; Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de 
materiais, equipamentos e mercadorias, entrega de água e esgotamento de fossas ou PVS, valendo-se de esforço físico, visando contribuir para a 
execução das tarefas; Executa serviços na preparação dos logradouros públicos para execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra, paralelepípedo, cascalho, para manter a conservação dos trechos que foram abertos para a manutenção ou ampliação 
das redes de água e esgoto; Auxilia no assentamento de tubos de concreto, cerâmica ou PVC, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a 
correta instalação; Abre valas, a fim de serem efetuados os serviços de escoramento e assentamento das tubulações de PVC, ferro fundido, cerâ-
mico e cimento, para manutenção ou ampliação da rede; Abre picadas na mata roçando o mato, para permitir acesso ao local, para a execução dos 
serviços; Prepara concreto, argamassa, tintas, reboco, massa corrida, misturando os materiais necessários na proporção adequada para assenta-
mento de tijolos, pisos, pinturas de paredes e outros; Executa abertura de valas, escavando e removendo terra, pedra, areia, cascalho, para assentar 
os alicerces da obra a ser construída; Auxilia na abertura de paredes para instalação de tubos, condutores de fiação elétrica ou tubulação hidráulica; 
Zela pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho, limpando e recolhendo no local adequado, parar o uso dos mes-
mos; Auxilia nos serviços de mão-de-obra qualificada; Abre tampões de esgoto ou galeria usando a picareta verificando se está havendo infiltração; 
Executa serviços de desobstrução das redes coletoras de esgoto e desincrustração de redes de água, para mantê-las em perfeito funcionamento; 
Executa serviços de limpeza e desinfeção das caixas d'água, garantindo as condições de potabilidade; Auxilia na execução de todo o trabalho de 
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conservação, manutenção, construção e ampliação das redes de água e esgoto no município; Carrega e descarrega materiais necessários ao tra-
tamento da água; Executa serviços de lavagem e secagem de roupas (uniformes) utilizados no serviço pelos servidores, passando-os e guardando 
nos locais apropriados; Entrega uniformes aos servidores, durante a jornada de trabalho; Desenvolver atividades diversificadas, como auxiliar de 
outros profissionais; Desenvolver atividades que exijam esforço físico; Prestar serviços auxiliares em quaisquer setores da administração municipal, 
dispondo-se a adquirir conhecimentos da sua área de atuação; Ter disponibilidade para treinamento na área em que for requisitado; Manter e zelar 
adequadamente pelas ferramentas, equipamentos e instrumentos da área em que for requisitado; Desempenhar outras atividades correlatas e afins 
e/ou determinadas pelo superior imediato. 

  Ter concluído a 4ª Série do 1º grau e ter aptidão física.

VII - AJUDANTE DE MECÂNICO (Extinto na Vacância) 

  Auxiliar na execução de serviços de consertos, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as condições de funciona-
mento de máquinas e equipamentos; Auxiliar na inspeção de equipamentos por meio de aparelhos e/ou banca de provas, para determinar defeitos 
e anormalidades de funcionamento; Auxiliar na manutenção mecânica de veículos e máquinas, bem como manutenção hidráulica e pneumática em 
instalações de tratamento de água e esgoto, regulando, ajustando e testando equipamentos; Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e 
equipamentos de trabalho, limpando e recolhendo no local adequado, para uso dos mesmos; Executar outras tarefas correlatas e afins e/ou deter-
minadas pelo superior imediato.

  Ensino Fundamental completo.

VIII - AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS (Já extinto na Vacância)

  Executa serviços gerais não qualificados, nas diversas unidades da autarquia, auxilia nos processos de produção e manutenção, atuando em 
atividades de apoio nos diversos setores da autarquia, executa tarefas braçais e outras tarefas de natureza simples, a fim de agilizar os serviços 
operacionais da autarquia em ampliações e/ou manutenção de rede esgoto e água, construções, auxilia nos serviços de topografia em geral, pres-
tando apoio nas medições, utilizando instrumentos específicos, preparando e demarcando locais e equipamentos necessários aos levantamentos, 
objetivando fornecer subsídios básicos para as operações topográficas mais apuradas; Auxilia nos serviços de armazenagem de matérias e equi-
pamentos, acondicionando-os em prateleiras ou pátio dos almoxarifados, assegurando a sua estocagem; Executa serviços de capinação, limpeza 
e proteção aos mananciais, aparando a grama, roçando mato, preparando e limpando a terra, plantando sementes e mudas, visando o cultivo e o 
reflorestamento da área; Efetua a limpeza e conservação dos locais das obras ou internos, carpindo, roçando, limpando, varrendo retirando entu-
lhos, para recuperar o local onde foram executados os serviços; Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de 
materiais, equipamentos e mercadorias, entrega de água e esgotamento de fossas ou PVS, valendo-se de esforço físico, visando contribuir para a 
execução das Tarefas; Executa serviços na preparação dos logradouros públicos para execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra, paralelepípedo, cascalho, para manter a conservação dos trechos que foram abertos para a manutenção ou ampliação 
das redes de água e esgoto; Auxilia no assentamento de tubos de concreto, cerâmica ou PVC, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a 
correta instalação; Abre valas, a fim de serem efetuados os serviços de escoramento e assentamento das tubulações de PVC, ferro fundido, cerâ-
mico e cimento, para manutenção ou ampliação da rede; Abre picadas na mata roçando o mato, para permitir acesso ao local, para a execução dos 
serviços; Prepara concreto, argamassa, tintas, reboco, massa corrida, misturando os materiais necessários na proporção adequada para assenta-
mento de tijolos, pisos, pinturas de paredes e outros; Executa abertura de valas, escavando e removendo terra, pedra, areia, cascalho, para assentar 
os alicerces da obra a ser construída; Auxilia na abertura de paredes para instalação de tubos, condutores de fiação elétrica ou tubulação hidráulica; 
Zela pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho, limpando e recolhendo no local adequado, parar o uso dos mes-
mos; Auxilia nos serviços de mão-de-obra qualificada; Abre tampões de esgoto ou galeria usando a picareta verificando se está havendo infiltração; 
Executa serviços de desobstrução das redes coletoras de esgoto e desincrustração de redes de água, para mantê-las em perfeito funcionamento; 
Executa serviços de limpeza e desinfeção das caixas d'água, garantindo as condições de potabilidade; Auxilia na execução de todo o trabalho de 
conservação, manutenção, construção e ampliação das redes de água e esgoto no município; Carrega e descarrega materiais necessários ao tra-
tamento da água; Executa serviços de lavagem e secagem de roupas (uniformes) utilizados no serviço pelos servidores, passando-os e guardando 
nos locais apropriados; Entrega uniformes aos servidores, durante a jornada de trabalho; Desenvolver atividades diversificadas, como auxiliar de 
outros profissionais; Desenvolver atividades que exijam esforço físico; Prestar serviços auxiliares em quaisquer setores da administração municipal, 
dispondo-se a adquirir conhecimentos da sua área de atuação; Ter disponibilidade para treinamento na área em que for requisitado; manter e zelar 
adequadamente pelas ferramentas, equipamentos e instrumentos da área em que for requisitado; Desempenhar outras atividades correlatas e afins 
e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ter concluído a 4ª Série do 1º grau e ter aptidão física.

IX - AJUDANTE DE TOPÓGRAFO (Já extinto na Vacância)

  Executa serviços gerais não qualificados, nas diversas unidades da autarquia, auxilia nos processos de produção e manutenção, atuando em 
atividades de apoio nos diversos setores da autarquia, executa tarefas braçais e outras tarefas de natureza simples, a fim de agilizar os serviços 
operacionais da autarquia em ampliações e/ou manutenção de rede esgoto e água, construções, auxilia nos serviços de topografia em geral, pres-
tando apoio nas medições, utilizando instrumentos específicos, preparando e demarcando locais e equipamentos necessários aos levantamentos, 
objetivando fornecer subsídios básicos para as operações topográficas mais apuradas; Auxilia nos serviços de armazenagem de matérias e equi-
pamentos, acondicionando-os em prateleiras ou pátio dos almoxarifados, assegurando a sua estocagem; Executa serviços de capinação, limpeza 
e proteção aos mananciais, aparando a grama, roçando mato, preparando e limpando a terra, plantando sementes e mudas, visando o cultivo e o 
reflorestamento da área; Efetua a limpeza e conservação dos locais das obras ou internos, carpindo, roçando, limpando, varrendo retirando entu-
lhos, para recuperar o local onde foram executados os serviços; Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de 
materiais, equipamentos e mercadorias, entrega de água e esgotamento de fossas ou PVS, valendo-se de esforço físico, visando contribuir para a 
execução das tarefas; Executa serviços na preparação dos logradouros públicos para execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra, paralelepípedo, cascalho, para manter a conservação dos trechos que foram abertos para a manutenção ou ampliação 
das redes de água e esgoto; Auxilia no assentamento de tubos de concreto, cerâmica ou PVC, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a 
correta instalação; Abre valas, a fim de serem efetuados os serviços de escoramento e assentamento das tubulações de PVC, ferro fundido, cerâ-
mico e cimento, para manutenção ou ampliação da rede; Abre picadas na mata roçando o mato, para permitir acesso ao local, para a execução dos 
serviços; Prepara concreto, argamassa, tintas, reboco, massa corrida, misturando os materiais necessários na proporção adequada para assenta-
mento de tijolos, pisos, pinturas de paredes e outros; Executa abertura de valas, escavando e removendo terra, pedra, areia, cascalho, para assentar 
os alicerces da obra a ser construída; Auxilia na abertura de paredes para instalação de tubos, condutores de fiação elétrica ou tubulação hidráulica; 
Zela pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho, limpando e recolhendo no local adequado, parar o uso dos mes-
mos; Auxilia nos serviços de mão-de-obra qualificada; Abre tampões de esgoto ou galeria usando a picareta verificando se está havendo infiltração; 
Executa serviços de desobstrução das redes coletoras de esgoto e desincrustração de redes de água, para mantê-las em perfeito funcionamento; 
Executa serviços de limpeza e desinfeção das caixas d'água, garantindo as condições de potabilidade; Auxilia na execução de todo o trabalho de 
conservação, manutenção, construção e ampliação das redes de água e esgoto no município; Carrega e descarrega materiais necessários ao tra-
tamento da água; Executa serviços de lavagem e secagem de roupas (uniformes) utilizados no serviço pelos servidores, passando-os e guardando 
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nos locais apropriados; Entrega uniformes aos servidores, durante a jornada de trabalho; Desenvolver atividades diversificadas, como auxiliar de 
outros profissionais; Desenvolver atividades que exijam esforço físico; Prestar serviços auxiliares em quaisquer setores da administração municipal, 
dispondo-se a adquirir conhecimentos da sua área de atuação; Ter disponibilidade para treinamento na área em que for requisitado; Manter e zelar 
adequadamente pelas ferramentas, equipamentos e instrumentos da área em que for requisitado; Desempenhar outras atividades correlatas e afins 
e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ter concluído a 4ª Série do 1º grau e ter aptidão física.

X - AJUDANTE GERAL (Extinto na Vacância)

  Auxiliar nos serviços de armazenagem de matérias e equipamentos, acondicionando-os em prateleiras ou pátio dos almoxarifados, assegurando a 
sua estocagem; Executar serviços de capinação, limpeza e proteção aos mananciais, aparando a grama, roçando mato, preparando e limpando a 
terra, plantando sementes e mudas, visando o cultivo e o reflorestamento da área; Efetuar a limpeza e conservação dos locais das obras ou internos, 
carpindo, roçando, limpando, varrendo retirando entulhos, para recuperar o local onde foram executados os serviços; Auxiliar o motorista nas ativida-
des de carregamento, descarregamento e entrega de materiais, equipamentos e mercadorias, entrega de água e esgotamento de fossas ou PVs, va-
lendo-se de esforço físico, visando contribuir para a execução das tarefas; Executar serviços na preparação dos logradouros públicos para execução 
de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, paralelepípedo, cascalho, para manter a conservação dos trechos 
que foram abertos para a manutenção ou ampliação das redes de água e esgoto. Auxiliar no assentamento de tubos de ferro, concreto, cerâmica 
ou PVC, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta instalação; Abrir valas a fim de serem efetuados os serviços de escoramento e 
assentamento das tubulações de PVC, ferro fundido, cerâmico e cimento, para manutenção ou ampliação da rede; Abrir picadas na mata roçando o 
mato para permitir acesso ao local, para a execução dos serviços; Preparar concreto, argamassa, tintas, reboco, massa corrida, misturando os mate-
riais necessários na proporção adequada para assentamento de tijolos, pisos, pinturas de paredes e outros; Executar abertura de valas, escavando 
e removendo terra, pedra, areia, cascalho, para assentar os alicerces da obra a ser construída; Auxilia na abertura de paredes para instalação de 
tubos, condutores de fiação elétrica ou tubulação hidráulica; Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho, limpan-
do e recolhendo no local adequado, para o uso dos mesmos; Auxiliar nos serviços de mão-de-obra qualificada; Abrir tampões de poços de visita de 
esgoto usando a picareta ou outra ferramenta adequada, verificando se está havendo infiltração ou obstrução; Executar serviços de desobstrução 
das redes coletoras de esgoto, para mantê-las em perfeito funcionamento; Executar serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água, garantindo 
as condições de potabilidade; Auxiliar na execução de todo o trabalho de conservação, manutenção, construção e ampliação das redes de água e 
esgoto no município; Carregar e descarregar materiais necessários ao tratamento da água e esgoto; Executar serviços nas dependências internas 
e externas do DAE, promovendo a limpeza e manutenção das instalações, móveis e utensílios, a fim de manter a conservação e manutenção dos 
mesmos; Auxiliar na execução de tarefas de preparação dos logradouros públicos em obras, para execução de serviços de pavimentação; Auxiliar 
na execução de compactação do solo, esparramando brita e massa asfáltica; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado.

XI - ALMOXARIFE (Extinto na Vacância)

  Controlar o fluxo de consumo e o nível (máximo, médio e mínimo) de estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculan-
do as necessidades futuras, visando manter o estoque; Elaborar o planejamento ou adequação da especificações dos materiais e equipamentos, 
atribuindo-lhes códigos internos, a fim de facilitar a padronização dos serviços; Organizar o armazenamento de materiais identificando-os e deter-
minando sua acomodação de forma adequada visando a conservação e fácil localização dos mesmos; Zelar pela conservação do material, armaze-
nado e providenciando as condições indispensáveis para evitar deterioração e perdas; Controlar as notas fiscais, fazendo sua devida identificação, 
processando sua entrada no estoque, classificando os materiais, a fim de possibilitar o confronto de dados; Enviar à Seção de Contabilidade as notas 
fiscais de recebimento de mercadorias e/ou serviços (ou documentos correlatos), para que se efetue os respectivos pagamentos; Controlar o prazo 
dos contratos em andamento, alertando antecipadamente a seção competente sobre o término dos mesmos, respeitando-se as disposições legais; 
· Elaborar balancete mensal dos itens de estoque, com dados quantitativos de consumo do período para subsidiar a área de material e contábil em 
processo de aquisição e custeio; · Proceder ao levantamento de bens existentes no almoxarifado, elaborando o inventário do estoque para fins de 
balanço; Atender as requisições internas dos setores da Autarquia separando e distribuindo os materiais, para possibilitar o atendimento das seções; 
Processar as solicitações de materiais e/ou serviços identificando e conferindo os itens requisitados, a fim de ser encaminhados ao setor de compras; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

  Segundo Grau Completo.

XII - ANALISTA ADMINISTRATIVO

  Digitar cartas, ofícios, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências de padrões específicos, baseando-
-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas. Receber, registrar, apostilar, classificar, montar processos e controlar a distri-
buição de papéis, documentos, processos físicos e/ou eletrônicos e correspondências. Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da 
unidade, classificando-os por assunto, em ordem alfabética, visando a celeridade no fluxo de informações, mantendo um controle sistemático dos 
mesmos. Despachar e tramitar protocolos digitais. Atender e efetuar ligações telefônicas, responder e enviar mensagens via e-mail, whatsapp ou 
aplicativos semelhantes, anotando ou enviando recados e dados de rotinas ou prestando informações relativas aos serviços executados. Controlar 
o recebimento e expedição de correspondências e tramitação de expedientes protocolizados. Prestar atendimento ao público, recebendo ou for-
necendo informações, recebendo reclamações gerais atinentes à sua unidade, visando esclarecer e/ou encaminhar para a solução dos mesmos. 
Prestar atendimento ao público, orientando e tomando as providencias cabíveis para acolher e esclarecer as dúvidas. Registrar as solicitações dos 
consumidores em chamados, ordens de serviço ou protocolos, conforme o caso, encaminhando os requerimentos aos departamentos responsáveis. 
Efetuar parcelamento de débitos e elaborar requerimentos para os interessados. Publicar editais de contribuição de melhoria e executar o lançamen-
to de contas/carnês visando a cobrança das extensões de redes e ligações de água e de esgoto. Executar o controle dos consumidores em débito e 
expedir ordens de serviço de interrupção no fornecimento de água/esgoto aos respectivos imóveis de acordo com os procedimentos existentes. Zelar 
pela guarda, conservação e limpeza das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Operar 
microcomputador e terminais. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Dirigir veículo para realização das atividades 
do cargo.

  Ensino Médio Completo e conhecimentos de informática.

XIII - ANALISTA DE GESTÃO 1 (ADMINISTRAÇÃO)

  Planejar, executar, implementar, analisar, controlar e atualizar programas, estudos, projetos no campo da Administração, podendo atuar nas áreas 
de recursos humanos, suprimentos, relações com clientes, planejamento, entre outras. Elaborar estudos estatísticos, tabelas, gráficos, demonstra-
tivos em geral, relatórios técnicos e gerenciais. Prestar consultoria e assessoria nas atividades relacionadas à gestão de Recursos Humanos, re-
muneração, seleção, desenvolvimento e responsabilidade socioambiental, administração de pessoal, relações do trabalho. Preparar e elaborar pro-
cessos de licitações e dispensas por valor no âmbito nacional e internacional, licitações especiais, editais de concorrências, publicação, divulgação 
e resultados em todas as fases. Executar atividades relacionadas à compra de materiais, cadastramento de fornecedores, acompanhamento físico 
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de materiais financiados e outros. Analisar e acompanhar as atividades comerciais operacionais e os processos de trabalho que envolvam relações 
com os clientes. Executar serviços nas áreas de planejamento e gestão em saneamento ambiental. Emitir, registrar, controlar, manter organizada a 
documentação envolvida e realizar outras atividades correlatas. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo.

  Ensino Superior completo em Administração, conhecimento em informática e registro no Conselho.

XIV - ANALISTA DE GESTÃO 2 (CONTABILIDADE)

  Analisar e conciliar as contas contábeis, bem como classificar as operações de acordo com a legislação, práticas e métodos contábeis em vigor. 
Atualizar e manter o plano de contas e livros comerciais (diário e razão). Efetuar a escrituração e análise de custos. Executar serviços relativos à 
incorporação e baixa patrimonial. Elaborar relatórios gerenciais. Acompanhar a legislação pertinente à área. Desenvolver a programação financeira e 
o fluxo de caixa. Efetuar estudos e análises financeiras, reajustamento de preços, importação e câmbio, financiamentos, programação das amortiza-
ções e juros decorrentes de empréstimos. Analisar, controlar e acompanhar a arrecadação, faturamento, contratos, garantias contratuais, processos 
de contas a pagar, conciliação bancária, cobrança, sinistros, seguros e indenizações. Elaborar e acompanhar estudos de viabilidade de indicadores 
e desempenho econômico-financeiro. Acompanhar a legislação tributária, atualizar os cadastros fiscais perante os órgãos competentes, participar 
dos processos de obtenção e manutenção de certidões negativas de débitos perante o Fisco Federal, Estadual e Municipal. Executar serviços de 
emissão, registro, controle e organização da documentação envolvida e outras atividades correlatas. Dirigir veículo para realização das atividades 
do cargo.

  Ensino Superior em Ciências Contábeis, conhecimento em informática e Registro no Conselho.

XV - APLICADOR DE ASFALTO (Extinto na Vacância)

  Executar tarefas de preparação dos logradouros públicos em obras, para execução de serviços de pavimentação; Executar a compactação do solo, 
esparramando brita e massa asfáltica; Para a execução dos serviços utiliza-se de pás, enxadas e de equipamentos mecânicos (compactador, placas 
vibratórias, etc.); Efetuar a limpeza do local da obra, varrendo e retirando entulhos e carregando em veículos para que seja transportado até o bota-
-fora; Carregar e descarrega materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos serviços; Desenvolver atividades que exigem esforço 
físico, manuseando pá, enxada, picareta; Manter e zela adequadamente pelas ferramentas, equipamentos e instrumentos; Preencher planilhas e 
ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados; Desempenhar outras atividades correlatas e afins e/ou determinadas 
pelo superior imediato.

  Alfabetizado.

XVI - ARMADOR (Extinto na Vacância)

  Montar as armações de ferro, baseando-se em desenhos, cortando e unindo vergalhões, utilizando-se de ferramentas manuais, para armar, sus-
tentar e reforçar as estruturas de concreto; Executar outras tarefas que lhe sejam determinadas pelo superior imediato. 

  Alfabetizado.

XVII - ASSISTENTE SOCIAL

  Planejar, executar, monitorar e avaliar programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação, abrangendo dimensões socioeducativas 
e ambientais. Desenvolver atividades voltadas para negociação de inadimplência e aquisição de redes junto a consumidores carentes. Orientar 
funcionários, famílias, grupos, comunidade e instituições. Realizar entrevistas e reuniões com os funcionários, visitas no trabalho, domiciliares e 
hospitalares, coletando dados socioeconômicos ou verificando o estado de saúde dos funcionários/dependentes. Prestar assistência no âmbito 
social aos servidores e suas famílias, identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, preparando-os e encaminhando às entidades 
competentes para atendimento. Identificar problemas socioeconômicos dos servidores por meio de observações em grupos, entrevistas e/ou pesqui-
sas, visando solucioná-los e desenvolver as potencialidades individuais. Promover reuniões, quando necessário, com as equipes de trabalho, para 
debater problemas, propor soluções e elaborar estudos sobre adaptações, permanência e transferência de servidores nas unidades administrativas 
do DAE. Elaborar laudos, pareceres e relatórios técnicos, quando necessários, para atender solicitações e/ou instruir processos administrativos. 
Auxiliar a Seção de Recursos Humanos na execução dos concursos públicos, realizando entrevistas sociais, quando necessário. Executar os pla-
nos e programas concernentes às atividades de administração de benefícios para os servidores do DAE. Auxiliar a Seção de Recursos Humanos 
nos programas de integração dos servidores, visando a sua adaptação aos serviços inerentes ao DAE. Planejar, elaborar e participar de processos 
seletivos e programas de treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho de pessoal. Participar, assessorar, acompanhar e elaborar ins-
trumentos para o processo de avaliação pessoal, objetivando subsidiar as decisões, tais como: movimentação de pessoal, programas de treinamento 
e desenvolvimento, etc. Realizar controle das vacinações dos funcionários que trabalham em locais insalubres, inclusive solicitando as vacinas nos 
órgãos de saúde. Manter atualizado o cadastro dos funcionários doadores de sangue, convocando-os para doação quando solicitado pelos hospi-
tais do município. Cooperar com os profissionais da autarquia em ações conjuntas. Realizar entrevistas e reuniões com consumidores coletando e 
analisando dados socioeconômicos, verificando situações de débito, viabilizando prazos e formas de pagamento, visando subsidiar liquidação de 
débito e propiciar planejamento orçamentário das contas de consumidores. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Desempenhar tarefas administrativas e utiliza recursos de informática. Conduz veículo leve da empresa para prestação dos serviços. Executa outras 
tarefas correlatas às acima descritas.

  Ensino Superior completo em Serviço Social e registro no Conselho

XVIII - BIÓLOGO

  Atuar em atividades relacionadas com o planejamento, operação, conservação e manutenção dos sistemas de saneamento ambiental. Realizar, 
analisar e pesquisar estudos pilotos, ensaios, testes, laudos, aperfeiçoamentos, diagnósticos e prognósticos das formas de vida existentes nas 
águas, mananciais e efluentes, buscando novas metodologias analíticas de controle de qualidade e processos de tratamento. Efetuar inspeções nas 
unidades de tratamento, mananciais, indústrias e áreas ambientais, analisando, acompanhando e avaliando a qualidade e performance dos sistemas 
de saneamento ambiental. Analisar a viabilidade técnica, econômica e ambiental para as intervenções nos sistemas de saneamento ambiental, bem 
como participar da concepção, licenciamento, análise de estudos e projetos ambientais. Prestar assessoria e apoio técnico nos processos do Siste-
ma. Preparar e ministrar cursos e palestras. Identificar e analisar pontos críticos e riscos iminentes do sistema de saneamento ambiental, avaliando e 
interpretando dados históricos. Realizar e acompanhar o controle de qualidade das águas, mananciais e sistemas de saneamento ambiental. Conta-
tar órgãos e entidades externas, visando alavancar o desenvolvimento das atividades e subsidiar tomada de decisões. Contribuir para a elaboração 
de estudos de impacto ambiental (inventários hidrelétricos, EIA/RIMA's), através de pesquisas e levantamentos de campo. Elaborar diagnósticos, 
prognósticos e indicação de medidas e programas de controle relativos a ecossistemas, flora e fauna; contribuir para a elaboração de Projetos Bá-
sicos Ambientais (PBA), com a caracterização dos impactos ambientais e a descrição de medidas, planos e programas relativos ao aproveitamento 
científico. Conservar e monitorar a flora e fauna; participar do planejamento de atividades de conservação de ecossistemas, visando a manutenção 
da biodiversidade. Executar serviços de natureza administrativa, necessários ao desenvolvimento das atividades da área, mantendo organizada a 
documentação e equipamentos, materiais, etc. sob sua responsabilidade e executar outras atividades correlatas. Utilizar equipamento de proteção 
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individual (EPI) conforme orientação normativa. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo.

  Ensino Superior completo em Ciências Biológicas e registro no Conselho.

XIX - CARPINTEIRO (Extinto na Vacância) 

  Examinar as características do trabalho a ser executado, interpretando plantas, esboços, modelo ou especificações, para estabelecer a sequência 
das operações a serem efetuadas; Selecionar a madeira e demais elementos necessários, montando as partes da peça, serrando, aplainando e 
furando, utilizando ferramentas, manuais ou mecânicas, para a montagem de obras; Instalar esquadrias e outras peças de madeira como: assoa-
lhos, janelas, portas, escadas e similares, encaixando e fixando nos locais apropriados e previamente preparados, para possibilitar a ventilação e 
iluminação, natural das edificações; Efetuar orçamento para execução de madeiramento, determinando as quantidades e especificações dos mate-
riais necessários; Reparar elementos de madeira, substituindo peças desgastadas ou fixando partes soltas, para recompor sua estrutura; Executar 
serviços de construção de pontes, canalização de rios, colocando ou assentando pranchas e vigas de madeira; Executar serviços de carpintaria 
em obras, construindo formas para baldrames, colunas e escoramento de laje; Conservar e zelar pelo material usado, afiando as ferramentas de 
corte utilizando lima, assentador ou pedra de afiar, para manter em condições de uso; Executar serviços de carpintaria para montagem de placas de 
sinalização de trânsito; Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

  Alfabetizado.

XX - COMPRADOR (Extinto na Vacância)

  Cotar preços de material e serviços; · Analisar os pedidos recebidos, atentando para o tipo de material, quantidade e qualidade exigida; Entrevistar 
vendedores e fornecedores diretos, examinando as vantagens oferecidas no que diz respeito a modelos, rendimentos, preços e prazos de entrega do 
material, para assegurar-se da perfeita adequação dos produtos aos requisitos específicos; Manter-se informado quanto à disponibilidade do merca-
do, estudando publicações comerciais, propagandas de fabricantes e outras informações sobre variedade, qualidade e preços do material e serviço, 
para efetuar a compra do melhor material ou serviço com mínimo de custo; Comprar material e providencia, quando necessário, a retirada do mesmo 
do fornecedor e sua entrega no setor requerente; Desempenhar outras atividades correlatas e afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Médio completo e CNH categorias "a" e "b" válidas.

XXI - CONTROLADOR DE TELEMETRIA (Extinto na Vacância) 

  Operar o sistema de telemetria e telecomando através de computador da estação central, na ETA, interligado continuamente com as unidades 
terminais remotas (UTR's), onde visualiza em monitor/vídeo as diversas áreas que compõem o sistema; Fazer o monitoramento da estação central, 
analisando os dados emitidos pelas UTR's; Emitir relatórios dos dados coletados; Juntamente com os operadores de bombas da ETA e técnicos em 
tratamento de água, comandar o ligamento/desligamento das bombas de recalque de água bruta, bem como de todos os recalques das ETA's para 
as diversas áreas de distribuição da cidade; Comunicar ao responsável pela manutenção qualquer anomalia ou falha verificada nos equipamentos 
que compõem o sistema; Comunicar seu superior imediato das anomalias existentes e providências tomadas; Manter contato com outras áreas do 
DAE ligadas ao abastecimento (0800/DOMO) informando sobre eventuais anomalias no abastecimento; Observar e cumpre escalas de serviços, 
comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizerem necessárias substituições; Executar outras tarefas correlatas e afins determinadas 
pelo superior imediato. 

  Ensino Médio Completo e Conhecimento Básico de Informática.

XXII - CONTROLADOR DO SISTEMA DE SANEAMENTO 

  Ligar e desligar as bombas, acionando a chave geral, abrindo e fechando os registros, controlando o bombeamento de água ou esgoto. Acionar 
as válvulas e comandos do sistema, manipulando computadores, alavancas e volantes, para colocar as motobombas em funcionamento. Operar 
centrífugas e seguir procedimentos para execução das tarefas no âmbito da Estação de Tratamento de Esgoto. Fazer manobras em comportas e 
registros quando autorizado. Efetuar gradeamento e limpeza do sistema de retenção de sólidos. Realizar limpeza de grades mecanizadas e auxiliar 
na limpeza efetuada por caminhões hidrojato. Acionar equipamentos de automação, tais como caixas de areia. Efetuar desobstrução em rotores de 
bombas. Efetuar o processo de escorvamento de bombas. Controlar o funcionamento da instalação, lendo e interpretando as marcações dos indi-
cadores e observando o desempenho de seus componentes para verificar as condições de pressão, nível e volume da água ou esgoto e descobrir 
eventuais falhas no equipamento. Efetuar a manutenção do equipamento, lubrificando os órgãos móveis das máquinas e executando regulagens e 
pequemos reparos, para conservá-las em bom estado; Registrar os dados observados, anotando os valores, a utilização dos equipamentos e outras 
ocorrências, para permitir o controle das operações. Controlar e anotar em fichas próprias dados de voltagem, amperagem, pressão e nível de reser-
vatórios, para o andamento do serviço. Manter contatos telefônicos ou pelo rádio com outras áreas do DAE, ligados ao abastecimento informando 
e obtendo dados necessários à operação de bombeamento. Operar equipamentos de proteção das adutoras de recalque e manobra de registros 
relativos à operação de recalque, garantindo o seu funcionamento. Manter o sistema de filtração em pleno funcionamento, realizando a lavagem 
de filtros, quando necessária. Fazer manobras em registros e operação de bombeamentos existentes no âmbito das ETAS. Executar limpeza nos 
tanques de diluição e/ou suspensão dos produtos químicos utilizados no processo de tratamento de água, decantadores e outros equipamentos em 
geral. Responsabilizar-se pelo preparo de soluções/suspensões dos produtos químicos utilizados no processo de tratamento de água (coagulação/
floculação e correção de ph). Auxiliar na troca de cilindros de cloro, quando necessário. Comunicar ao operador de tratamento qualquer alteração 
observada nos tanques, para possibilitar pronto restabelecimento das condições ideais. Auxiliar no cronograma para limpeza periódica dos tanques. 
Realizar limpeza em todos os equipamentos fixos, móveis e rotativos utilizando produtos e ferramentas. Inspecionar os equipamentos que compõem 
a área operacional, como visor de óleo de bombas, redutores, atuadores, acompanhar o ciclo completo do equipamento, as anomalia, se atentar 
a parte física estrutural (a qualquer ocorrência sempre informar a chefia imediatamente). Realizar limpeza interna de painéis elétricos seguindo 
orientações de segurança e acompanhar os instrumentos de comando como luzes sinalizadoras e botoeira. Realizar limpeza interna de conjunto 
moto bomba, tais como retirada de corpos estranhos em impulsores, rotores, verificação de válvulas de retenção localizadas na sucção da bomba 
centrifuga autoescorvante. Manter as áreas de atuação limpas e sem objetos para evitar acidentes. Atuar nas Estações de Tratamento de Esgoto, 
Estações de Tratamento de Água e Estação Elevatórias. Auxiliar no serviços de drenagem de decantadores, caixa de areia e todo fosso ou reserva-
tório. Efetuar limpeza em peneira rotativa e verificar seus componentes mecânicos qualquer anomalia. Informar a chefia de ocorrências diversas, tais 
como roubos, paradas repentinas de energia que comprometam a operação das Estações e Elevatórias, providenciando chamados junto a CPFL e/
ou registro de ocorrência junto as autoridades, conforme o caso. Observar e cumprir escalas de serviços, comunicando a chefia com antecedência 
quando se fizerem necessárias substituições. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Preencher planilhas 
e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Utilizar 
rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Conduzir veículo leve da empresa para prestação dos serviços e proceder a limpeza básica da 
viatura e a organização das ferramentas na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as acima descritas e manusear ferramentas e equipamen-
tos pertinentes ao serviço.

  Ensino Fundamental completo.
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XXIII - CONTROLADOR DO SISTEMA DE SANEAMENTO (TELEMETRIA)

  Operar o sistema de telemetria e telecomando através de computador da estação central, na ETA, interligado continuamente com as unidades 
terminais remotas (UTR's), onde visualiza em monitor/vídeo as diversas áreas que compõem o sistema. Fazer o monitoramento da estação central, 
analisando os dados emitidos pelas UTR's. Emitir relatórios dos dados coletados. Comandar o ligamento/desligamento das bombas de recalque de 
água bruta, bem como de todos os recalques das ETA's para as diversas áreas de distribuição da cidade. Comunicar ao responsável pela manuten-
ção qualquer anomalia ou falha verificada nos equipamentos que compõem o sistema. Comunicar seu superior imediato das anomalias existentes e 
providências tomadas; · Manter contato com outras áreas do DAE ligadas ao abastecimento (0800/DOMO) informando sobre eventuais anomalias 
no abastecimento. Observar e cumpre escalas de serviços, comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizerem necessárias substituições. 
Executar outras tarefas correlatas e afins determinadas pelo superior imediato. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo.

  Ensino Médio completo, comprovado conhecimento em informática e CNH categorias "a" e "b".

XXIV - COPEIRO (Extinto na Vacância) 

  Preparar e distribuir café, chá, suco e água aos servidores e visitantes, transportando-os em xícaras, copos e/ou garrafas, em bandejas, para 
atender as rotinas de serviço; Preparar e servir café da manhã aos servidores, de acordo com a programação estabelecida; Lavar louças, garrafas e 
demais utensílios utilizados na copa/cozinha, a fim de manter a higiene e conservação dos mesmos; Efetuar os serviços de limpeza da copa/cozinha, 
tais como pia, piso, armários, paredes, etc., para manter a higiene do local; Auxiliar nos serviços de zeladoria interna, quando necessário. Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado.

XXV - ELETRICISTA (Extinto na Vacância)

  Executar trabalhos rotineiros de eletricistas, em serviços de alta e baixa tensão, colocando e fixando quadros de distribuição, disjuntores, fusíveis, 
tomadas e interruptores, efetua serviços de instalação e reparos de circuitos e aparelhos técnicos, utilizando ferramentas manuais, comuns e especí-
ficas, para estruturar a parte geral de instalação elétrica. Efetuar a ligação de cabos e fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, 
conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação. Executar a manutenção preventiva e 
corretiva de máquinas, motores-bombas equipamentos e painéis elétricos, reparando peças e partes danificadas, para assegurar o perfeito funcio-
namento dos mesmos. Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação 
elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança. Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, 
fios, lâmpadas, painéis e interruptores, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia elé-
trica. Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de transmissão interna, painéis, motores, caixa e chave de distribuição, atendendo as normas 
de segurança de trabalho. Executar os serviços de manutenção das instalações elétricas, bem como faz as regulagens necessárias, medindo e 
testando os diversos elementos de conjunto, utilizando voltímetros, amperímetros, adaptadores e outros recursos para mantê-las em condições de 
funcionamento. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Fundamental Completo e CNH categoria "b".

XXVI - ENCANADOR (Extinto na Vacância)

  Estudar o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações, para programar o roteiro de redes de 
água; Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo, utilizando-se de instrumentos de tra-
çagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado; Executar a instalação de rede primada e secundária de água e esgoto em obras 
públicas e construção civil, em rasgos nas paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações de croquis, esquemas 
ou projetos; Executar serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos, efetuando a substituição ou reparação de peças, retirando 
e/ou substituindo hidrômetros para mantê-los em bom funcionamento; Testar as redes hidrossanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, 
utilizando ferramentas específicas, para garantir sua funcionalidade; Efetuar a instalação de rede primária e secundária de água e esgotos em obras 
de construção civil, seguindo as determinações de croquis, esquemas ou projetos; Auxiliar na elaboração do orçamento do material hidráulico para 
projetos de construção civil; · Executar serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de redes e ligações de água e de esgoto, de acordo 
com a orientação do superior imediato; Executar a instalação de hidrômetros nas ligações novas e reformas; Preencher planilhas e ordens de serviço 
com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado.

XXVII - ENCANADOR DE ÁGUA (Já extinto na Vacância)

  Estudar o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações, para programar o roteiro de redes de 
água. Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo, utilizando-se de instrumentos de 
traçagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado. Executar a instalação de rede primada e secundária de água em obras pú-
blicas e construção civil, em rasgos nas paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações de croquis, esquemas 
ou projetos. Executar serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos, efetuando a substituição ou reparação de peças, retirando 
e/ou substituindo hidrômetros para mantê-los em bom funcionamento. Testar as redes hidrossanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, 
utilizando ferramentas específicas, para garantir sua funcionalidade. Auxiliar na elaboração do orçamento do material hidráulico para projetos de 
construção civil. Executar serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de redes e ligações de água, de acordo com a orientação do supe-
rior imediato. Executar a instalação de hidrômetros nas ligações novas e reformas. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos 
materiais e equipamentos utilizados. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado.

XXVIII - ENCANADOR DE ESGOTO (Já extinto na Vacância)

  Estudar o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações, para programar o roteiro de redes de 
esgoto. Marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes, muros e escavações do solo, utilizando-se de instrumentos de 
traçagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado. Testar as redes hidrossanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, 
utilizando ferramentas específicas, para garantir sua funcionalidade. Efetua a instalação de rede primária e secundária de esgotos em obras de cons-
trução civil, seguindo as determinações de croquis, esquemas ou projetos. Auxiliar na elaboração do orçamento do material hidráulico para projetos 
de construção civil. Executar serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de redes e ligações e de esgoto, de acordo com a orientação 
do superior imediato. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado.
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XXIX - ENCARREGADO DE TURMA (Extinto na Vacância) 

  Compreende as tarefas de coordenar a execução de todos os serviços relativos à sua unidade, supervisionando as equipes ou turmas de trabalhos 
nas atividades pertinentes à sua turma; Responsabilizar-se por equipes de trabalhos que prestam serviços em turnos, locais diversos ou cujo volume 
de procedimentos respectivos exijam mão de obra numerosa e supervisionada; Zelar pela manutenção das máquinas e equipamentos utilizadas na 
execução da obra ou serviço; Substituir, quando necessário, funcionário ausente na equipe, a fim de garantir prazo e qualidade do serviço ou obra; 
Deliberar sobre forma de execução, material ou equipamento a ser utilizado; Decidir sobre pequenas questões surgidas de imediato; Estar sob co-
ordenação de um Encarregado de Setor - Serviços; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

  Ter concluído a 4ª Série do 1º grau.

XXX - ENGENHEIRO AMBIENTAL

  Executar atividades de engenharia ambiental nas áreas de projetos, obras, planejamento, manutenção, operação, produção, tratamento e disposi-
ção final dos sistemas de saneamento ambiental. Desenvolver e aplicar tecnologias de proteção ao meio ambiente. Realizar diagnósticos e estudos 
de viabilidade técnica e ambiental. Avaliar o impacto de grandes obras sobre o meio ambiente. Participar do licenciamento ambiental e outorgas 
dos recursos hídricos, bem como da elaboração e implantação dos Planos de Gerenciamento e Comunicação de Riscos Ambientais. Acompanhar 
e providenciar a disponibilização de dados para o sistema de informações ambientais. Prestar assessoria técnica às unidades da Autarquia nos 
assuntos referentes a sua área de atuação. Executar serviços de emissão, registro, controle e organização da documentação envolvida e outras 
atividades correlatas. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Dirigir veículo para realização das atividades 
do cargo. Gerenciar a implantação do sistema de Gestão Ambiental, implementando ações de controle de emissão poluentes. Administrar resíduos 
e procedimentos de remediação. Prestar consultoria, assistência e assessoria. Atuar na maioria das atividades com foco na reciclagem, eletricidade, 
purificação e distribuição de água, além da silvicultura, exploração florestal. Trabalhar em equipe multidisciplinar, em laboratórios e escritórios e 
também a céu aberto, ou no campo.

  Ensino Superior completo em Engenharia Ambiental, registro no Conselho e CNH.

XXXI - ENGENHEIRO CIVIL

  Executar atividades de engenharia, de natureza civil, nas áreas de projetos, obras, planejamento, manutenção, operação, produção, tratamento 
e disposição final dos sistemas de saneamento. Analisar as características do solo, da insolação e da ventilação do local e a definição dos tipos de 
fundação. Projetar e especificar as redes de instalações elétricas, hidráulicas e de saneamento, bem como definir e dimensionar o material neces-
sário. Acompanhar todas as etapas de construções ou reformas. Proceder a avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 
projeto, examinando as características do terreno disponível para determinar o local apropriado para a construção; Elaborar projeto de construção, 
preparando plantas e especificações da obra, indicando tipo e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando cál-
culos aproximados dos custos para aprovação; Realizar estudos de viabilidade técnica. Prestar assessoria técnica às unidades da Autarquia, nos 
assuntos referentes a sua área de atuação. Atuar na área de operação de sistema de tratamento de água e esgoto e em atividades ao processo de 
distribuição e demais atividades correlacionadas. Planejar, projetar, especificar e analisar sistemas e redes, equipamentos e matérias pertinentes a 
operação e conhecimento de legislação vigente correlatas ao assunto. Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas 
e outros subsídios necessários para a orientação e fiscalização do desenvolvimento da obra. Elaborar projetos, estudos técnicos, normas, proce-
dimentos, instruções técnicas e outros documentos inerentes a função. Supervisionar e fiscalizar obras e serviços de saneamento, terraplenagem, 
hidráulica e elétrica, projetos de locação e obras viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas para assegurar os padrões 
de qualidade e segurança. Orientar equipes internas e em campo e acompanhar a execução dos serviços. Realizar análise de desempenho técnico e 
operacional dos sistemas e propor ações de melhoria e correção. Analisar e monitorar indicadores. Fazer e acompanhar serviços de vistoria técnica. 
Acompanhar e controlar a execução de obras tanto da Autarquia como de contratados. Manter contato com outros especialistas, como arquitetos, 
mecânicos, eletricistas, químicos etc., trocando informações referentes ao trabalho a ser desenvolvido, a fim de decidir sobre as exigências técnicas 
e estéticas da obra a ser executada. Manter contato com técnicos de empresas contratadas, empreiteiras, concessionárias ou prestadoras de ser-
viços especializados para orientação técnica, pedidos de informações, etc. Analisar e emitir pareceres técnicos sobre projetos referentes à área de 
atuação. Emitir pareceres técnicos em licitações de obras novas e reformas relativas às especificações e qualidade dos materiais e equipamentos a 
serem adquiridos, em concordância a Chefia da Unidade. Executar serviços de emissão, registro, controle e organização da documentação envolvida 
e outras atividades correlatas as atribuições de engenheiro civil. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. 
Dirigir veículo para realização das atividades do cargo.

  Ensino Superior completo em Engenharia Civil, registro no Conselho e CNH.

XXXII - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

  Elaborar e acompanhar a implantação de estudos, procedimentos, políticas de Segurança e Saúde do Trabalho e outros programas relacionados 
ao desenvolvimento de sistemas de segurança e higiene do trabalho. Analisar projetos, processos de trabalho, instalações e atividades diversas, 
propondo alternativas para adequação às exigências legais visando a maximização da segurança dos empregados. Orientar os empregados nos as-
suntos relativos à segurança e higiene do trabalho, bem como disseminar os padrões e procedimentos institucionais. Elaborar e aprovar laudos téc-
nicos. Elaborar relatórios, registrando os projetos executados, as vistorias realizadas e as alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados. 
Responder tecnicamente por programas legais e institucionais. Organizar eventos e seminários, preparar treinamentos, cursos e palestras relativos 
à segurança e higiene do trabalho. Executar serviços de controle, mantendo organizada a documentação, equipamentos, materiais etc., sob sua res-
ponsabilidade. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, mais as atividades discriminadas pelo CREA para o exercício 
profissional. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. 

  Ensino Superior em Engenharia, curso de especialização em Segurança do Trabalho, registro no Conselho e CNH.

XXXIII - ENGENHEIRO ELETRICISTA

  Executar atividades de engenharia, de natureza elétrica, nas áreas de projetos, obras, planejamento, manutenção, operação, produção, tratamento 
e disposição final dos sistemas de saneamento ambiental. Projetar, planejar e executar sistemas e projetos nas áreas de eletrotécnica relacionadas 
à geração, transmissão, transporte e distribuição da energia elétrica e em equipamentos elétrico/eletrônicos. Analisar propostas técnicas, instalar, 
configurar e inspecionar sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Prestar assessoria técnica às unidades da Autarquia, nos assuntos 
referentes à sua área de atuação. Analisar propostas técnicas, instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos. Participar da execução 
de atividades de engenharia elétrica relativas às especificações técnicas, montagens, testes de materiais e equipamentos, bem como em estudos 
e projetos, visando atender necessidades de manutenção de equipamentos; realizar ensaios, avaliar resultados e orientar procedimentos para 
aceitação de equipamentos especiais. Participar de estudos de fluxo de potência, curto-circuito, transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos, 
confiabilidade, econômicos e de qualidade de energia. Fazer estimativas dos custos de mão de obra, materiais e outros fatores relacionados com 
os processos de instalação, funcionamento e manutenção ou reparação dos sistemas. Participar da elaboração dos planejamentos da operação e 
da expansão do sistema de transmissão mensal, trimestral, anual, plurianual e suas revisões. Supervisionar as etapas de instalação, manutenção e 
reparo de equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos acabados e prestando assistência técnica. Participar de estudos para controle de tensão 
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e frequência e esquemas especiais de proteção sistêmica. Planejar métodos e sequências de operações para testar e desenvolver sistemas elétri-
cos. Projetar e executar sistemas de aterramento e de proteção de descargas elétricas. Monitorar sistemas de geração, transmissão e distribuição 
de eletricidade, bem como realizar manutenções, inspeções e testes em equipamentos e estruturas. Elaborar projetos para adequação de painéis 
e instalações elétricas. Executar serviços de emissão, registro, controle e organização da documentação envolvida e outras atividades correlatas. 
Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. 

  Ensino Superior completo em Engenharia Elétrica, registro no Conselho e CNH categorias "a" e "b".

XXXIV - ENGENHEIRO MECÂNICO

  Executar atividades de engenharia, de natureza mecânica, nas áreas de projetos, obras, planejamento, manutenção, operação, produção, trata-
mento e disposição final, dos sistemas de saneamento. Projetar e testar sistemas e conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas. Controlar a 
qualidade, acompanhando e analisando testes de resistência, calibrando e conferindo medidas. Planejar e acompanhar a execução de serviços de 
remanejamento e de reparos em adutoras e de grupos geradores de emergência. Acompanhar e fiscalizar serviços de manutenção mecânica exe-
cutados por empresas terceirizadas. Executar adequações, ampliações e melhorias em instalações operacionais. Prestar assessoria técnica às uni-
dades da empresa, nos assuntos referentes a sua área de atuação. Especificar, calcular e desenhar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e 
ferramentas. Definir ferramentas, equipamentos e etapas de fabricação. Controlar o processo produtivo e a qualidade do produto. Implantar sistemas 
de controle de desempenho de equipamento. Elaborar normas, manuais e especificações técnicas. Elaborar planos de manutenção preventiva e 
preditiva, inspecionando, testando e coletando dados técnicos de funcionamento dos sistemas, conjuntos mecânicos e componentes. Realizar pe-
rícia técnica em equipamentos e componentes mecânicos. Participar de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Efetuar projetos e soluções para adequação de instalações mecânicas. Executar serviços de emissão, registro, controle e organização 
da documentação envolvida e outras atividades correlatas. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Dirigir 
veículo para realização das atividades do cargo.

  Ensino Superior em Engenharia Mecânica, registro no Conselho e CNH categorias "a" e "b".

XXXV - ENGENHEIRO SANITARISTA

  Executar atividades de engenharia, de natureza sanitária nas áreas de projetos, obras, planejamento, manutenção, operação, produção, tratamento 
e disposição final dos sistemas de saneamento. Planejar e orientar o uso da água de bacias hidrográficas. Elaborar projetos de redes de água e 
de esgotos, irrigação e drenagem, saneamento e bombeamento, inclusive em emissários submarinos ou subfluviais. Acompanhar a operação de 
Estações de Tratamento de Águas (ETA) e de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE). Desenvolver Estudos de Impactos Ambientais. Prestar 
assessoria técnica às unidades da Autarquia. Estudar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de filtragem e distribuição de 
água potável, sistemas de esgotos, de drenagem e outras construções de saneamento, analisando características e resultados a alcançar, para 
estabelecer as tarefas e etapas de desenvolvimento dos projetos sanitários. Preparar o programa de trabalho, elaborando esboços, plantas, especi-
ficações, cronograma e outros subsídios técnicos que se fizerem necessários para permitir a orientação e fiscalização do desenvolvimento da obra. 
Preparar previsões detalhadas das necessidades de fabricação, montagem, funcionamento, manutenção e reparo das instalações e equipamentos 
sanitários, determinando e calculando materiais, seus respectivos custos e mão-de-obra para estabelecer os recursos indispensáveis à execução 
do projeto. Assessorar a área de saúde pública e outras unidades sanitárias com relação aos problemas de higiene, estudando e determinando o 
processo de eliminação de gases nocivos, substâncias químicas e outros detritos industriais, a fim de aconselhar, quanto aos materiais e métodos 
mais indicados para as obras projetadas. Acompanhar as diferentes fases de construção, montagem, funcionamento, manutenção e reparo das 
instalações e equipamentos sanitários, prestando assistência aos trabalhadores envolvidos no processo, para garantir a observância das especifica-
ções técnicas e normas de segurança. Fiscalizar projetos de construção de esgotos, sistemas de águas servidas e demais instalações sanitárias de 
edifícios, industriais, comerciais e outras obras sanitárias, examinando-os minuciosamente, efetuando cálculos para assegurar-se de que os mesmos 
satisfazem os requisitos técnicos e legais. Inspecionar poços, fossos, rios, drenos, água estagnadas em geral, examinando a existência de focos 
de contaminação, para verificar a necessidade de canais de drenagem e de obras de escoamento de esgoto. Efetuar projetos de adequação das 
instalações de acordo com normativas dos órgãos fiscalizadores. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, mais as 
atividades discriminadas pelo CREA para o exercício profissional. Executar serviços de natureza administrativa, emitindo, registrando, controlando e 
mantendo a documentação envolvida, e outras atividades correlatas. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação norma-
tiva. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo.

  Ensino Superior em Engenharia Sanitária, registro no Conselho e CNH categorias "a" e "b".

XXXVI - ESCRITURÁRIO (Já extinto na Vacância)

  Executa serviços gerais de escritório nas diversas unidades, como a classificação de documentos e correspondência, transcrição de dados, lan-
çamentos, prestação de informações, arquivos, datilografia e/ou digitação em geral e atendimento ao público; Datilografa ou digita cartas, memo-
randos, relatórios, cartões de horas-extras e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências de padrões específicos, baseando-se 
nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas; Recepciona pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem 
tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas; Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando o os 
por assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de informações e manter um controle sistemático dos mesmos; Efetua cálculos de natureza 
simples para atendimento das necessidades de cada seção/setor; Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de 
rotinas ou prestando informações relativas aos serviços executados; Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em 
livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la ou despacha-la para as pessoa/seções interessadas; Presta atendimento ao público, recebendo ou 
fornecendo informações, recebendo reclamações gerais atinentes à sua unidade, visando esclarecer e/ou encaminhar para a solução dos mesmos; 
Executa outras tarefas correlatas ou afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Fundamental completo e conhecimentos em datilografia e microcomputador (nível de usuário).

XXXVII - FISCAL (Extinto na Vacância)

  Efetuar a vistoria nos imóveis, verificando se as instalações sanitárias estão de acordo com as normas exigidas para a ligação da água e esgoto, 
nos mananciais e nas instalações em geral. Executar a autuação dos consumidores cujas instalações estão em desacordo com as especificações 
técnicas exigidas, em obediência à legislação pertinente. Sugerir medidas para solucionar possíveis problemas administrativos ligados à área de 
fiscalização e cadastramento de imóveis, relativos aos serviços da autarquia. Notificar e orienta os usuários nos casos de violação de lacres, irre-
gularidades em cavaletes e encanamentos e numerações das edificações e habite-se, dirigindo-se até o local e conversando com o proprietário, a 
fim de regularizar a situação do imóvel. · Notificar e aplicar multas, referentes à instalações irregulares, cumprindo determinação da chefia imediata. 
Notificar e aplicar multas, referentes a atrasos de pagamento e instalações irregulares, cumprindo determinação da chefia imediata. Lavrar multa 
quando da desobediência de notificação, bem como em casos de ligações clandestinas, para atender a legislação pertinente. Executar cadastro e/ou 
recadastramento completo em terrenos vagos e edifícios residenciais, comerciais e industriais, para atender necessidades dos usuários e dos servi-
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ços. Efetuar cadastro de extensão de redes para fins estatísticos e de cobrança. Efetuar fiscalização das obras de saneamento, conforme orientação 
do seu superior imediato. Elaborar relatórios das vistorias realizadas e demais ocorrências, para conhecimento das atividades executados e para fins 
estatísticos e de controle. Executar fiscalização de águas pluviais ligadas nas redes e ligações de esgotos, aplicando penalidades de acordo com a 
legislação vigente; Efetuar serviços técnicos e administrativos, referentes à área de atuação. Executar corte de fornecimento de água, utilizando-se 
de materiais apropriados, visando atender determinação do superior imediato. Fiscalizar ligações com água cortada, dirigindo-se ao local indicado, 
de acordo com determinação do superior imediato. Operar equipamentos técnicos inerentes ao setor. Deslocar-se de um local para outro conduzindo 
motocicleta com bagageiro apropriado, Efetuar anotação em ficha própria, da quilometragem rodada, itinerários e/ou outras ocorrências, seguindo 
normas estabelecidas; Zelar pela manutenção da motocicleta, comunicando falhas e cumprindo orientação de uso, para assegurar o seu perfeito 
funcionamento e conservação; Manter a limpeza do veículo/motocicleta, deixando-o em condições adequadas de uso; Preencher planilhas e ordens 
de serviço com os quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, mais 
as atividades discriminadas pelo CREA para o exercício profissional dos técnicos de 2° grau.

  Curso Técnico em Edificações e CNH categorias "a" e "b" válidas.

XXXVIII - LABORATORISTA (Extinto na Vacância)

  Coletar amostras e realiza o controle de qualidade dos mananciais, da água na saída do tratamento e na rede de distribuição, através de análises 
físico-químicas e bacteriológicas; Orientar, supervisionar e controlar as atividades da equipe auxiliar, indicando as técnicas e acompanhando o de-
senvolvimento dos trabalhos, para garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e a exatidão das análises e testes laboratoriais; Rea-
lizar a coleta de material, empregando técnica e instrumentação adequadas para proceder aos testes, análises e amostras de laboratório; Interpretar 
os resultados das análises e testes, valendo-se de seus conhecimentos técnicos e baseando-se nas tabelas científicas, para a elaboração de laudos; 
Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os resultados das análises em informa-
ções para possibilitar consultas por outros órgãos; Por em ponto de utilização os equipamentos, ajustando-os, desinfetando-os e abastecendo-os 
com as amostras, para proceder às análises ou testes programados; Auxiliar na realização de testes químicos de maior complexidade, preparando 
locais, instrumentos, utensílios, reagentes a outras soluções e observando as alterações das substâncias, para assegurar resultados mais rápidos; 
Zelar pela conservação da aparelhagem, instrumentos e do laboratório, em geral, supervisionando as tarefas da limpeza e manutenção preventiva 
e corretiva, para assegurar a realização dos trabalhos dentro das especificações técnicas exigidas; Executar outras tarefas correlatas ou afins e/ou 
determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Médio completo, com formação técnica específica e respectivo registro no Conselho.

XXXIX - LEITURISTA (Extinto na Vacância)

  Efetuar a leitura dos hidrômetros instalados no município, percorrendo os logradouros públicos de acordo com a rota preestabelecida, conferindo o 
número do aparelho, endereço e identificação do consumidor, registrando os dados no coletor para emissão no ato ou posterior de contas das tarifas 
de água e esgoto e de outros serviços; Efetuar o registro de alterações do cadastro do consumidor, em coletor ou impresso próprio, para envio aos 
setores competentes; Informar sobre os hidrômetros que necessitam de reparos e manutenção, em coletor ou impresso próprio utilizando códigos 
de ocorrência específicos, para posterior atendimento pelo setor competente; Informar a respeito dos hidrômetros instalados em locais impróprios 
que dificultam ou impedem a leitura, utilizando códigos de ocorrência, visando a posterior notificação do proprietário para colocação de caixa-padrão; 
Entregar as contas emitidas, avisos de cobrança, boletins com informações específicas do DAE e correspondência em geral, na execução dos ser-
viços inerentes à área de atuação e para conhecimento dos consumidores; Executar o serviço externo utilizando como meio de locomoção, quando 
necessário, ônibus urbanos do município; Auxiliar nos serviços internos relativos à sua unidade administrativa, a separação e manuseio de contas 
de água; Efetuar serviços de releitura, retornando aos locais em que não foi possível coletar as leituras de forma normal, onde foram registrados 
códigos de ocorrência de impedimento das mesmas; Ter amplo conhecimento das ruas e bairros do município; Executar outras tarefas correlatas ou 
afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Fundamental completo.

XL - MECÂNICO (Extinto na Vacância)

  Examinar os veículos, máquinas, equipamentos, motores elétricos e de combustão e bombas hidráulicas, inspecionando-os diretamente ou por 
meio de aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento; Montar, desmontar e reparar veículos, 
máquinas, motores elétricos e de combustão, bombas e equipamentos em geral, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados para reparar 
defeito encontrado e assegurar o seu funcionamento; Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os 
acessórios necessários para a execução dos serviços; Realizar manutenção preventiva de veículos, máquinas, motores elétricos e de combustão, 
bombas e equipamentos, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados; Manter limpo e arrumado o local de trabalho, a fim de manter condi-
ções de higiene e segurança para a realização dos serviços; Testar os veículos, bombas, motores elétricos e de combustão e máquinas uma vez 
reparados, para comprovar o resultado dos serviços realizados; Orientar seus ajudantes m execução dos serviços específicos, a fim de agilizar o 
andamento dos mesmos; Localizar defeitos em máquinas, bombas hidráulicas, motores elétricos e de combustão ou equipamentos mecânicos com-
plementares, examinando o funcionamento ou diretamente a peça defeituosa, para providenciar sua recuperação; Desmontar total ou parcialmente 
máquinas, bombas hidráulicas, motores elétricos e de combustão e equipamentos orientando-se pelas suas especificações, utilizando ferramentas 
apropriadas, para consertar ou substituir a peça defeituosa; Fazer a montagem do conjunto reparado, ajustando as peças, empregando instrumentos 
específicos, para devolver à máquina as condições de funcionamento; Lubrificar pontos determinados das partes móveis, utilizando óleo, graxas e 
produtos similares, para proteger a máquina, motor, bomba e equipamento e assegurar-lhes o rendimento; Verificar o estado do trabalho executa-
do, operando a máquina ou equipamento complementar em situação real, para certificar-se de seu funcionamento dentro das condições exigidas; 
Operar equipamentos de soldagem a oxigás ou eletricidade, quando necessário; Executar serviços de tratamento térmico das peças de máquinas; · 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

  Ensino Fundamental Completo e CNH categoria "b" válida.

XLI - MESTRE DE OBRAS (Extinto na Vacância)

  Coordena e orienta as tarefas de obras civis, verificando as características das mesmas, encaminhando plantas e outras especificações de cons-
trução, visando providenciar mão de obra, material e ferramentas necessárias e adequadas; Verifica as características da obra, examinando plantas 
e outras especificações da construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a executar; Estabelece a dosagem dos materiais nas 
quantidades convenientes à obra; Executa a leitura e a interpretação de projetos de construção, segundo as demarcações especificadas nos mes-
mos; Solicita material e ferramentas necessárias , próprias de trabalho; Executa outras tarefas correlatas ou afins e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 

  Ter concluído a 4ª Série do 1º grau.

XLII - MOTORISTA (Extinto na Vacância)
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  Inspecionar o veículo antes da saída verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, a água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica 
e outros mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de 
trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas; Efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de 
documentos, viabilizando as necessidades do trabalho; Dirigir corretamente caminhões, utilitários e/ou automóveis de passeio pertencentes à frota 
do DAE, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais e equipamentos em locais e horas de-
terminadas, conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos; Zelar pelo bom andamento da viagem adotando as medidas cabíveis 
na prevenção ou solução de qualquer anomalia do veículo, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; Zelar pela ma-
nutenção do veículo, deixando-o em condições adequadas para uso; Transportar materiais de construção, ferramentas e equipamentos para obras 
em andamento, assegurando a execução dos trabalhos; Preencher a Diária de Transporte anotando as viagens realizadas, pessoas transportadas, 
quilometragem rodada, abastecimentos, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas, entregando-a no final do dia à Seção de 
Transporte e Oficina; Efetuar pequenas sinalizações de trânsito nos casos específicos, utilizando-se de cones, placas e cavaletes, para garantir a 
segurança do veículo e principalmente dos trabalhadores; Comunicar ao superior anormalidades no funcionamento do veículo; Operar o rádio trans-
missor do veículo sempre que necessário ao andamento do serviço; Manter o veículo limpo externamente e internamente e em condições de uso, 
levando-o à manutenção sempre que necessário, observando a escala periódica de manutenção e lubrificação do veículo; Executar pequenos repa-
ros de urgência nos veículos, tais como troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o seu funcionamento; Recolher o veículo à garagem 
quando concluído o serviço do dia deixando-o estacionado e fechado corretamente, para possibilitar a manutenção e o abastecimento do mesmo; 
Entregar diariamente ao Setor de Controle de Frota as diárias de serviços; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Médio completo e CNH categoria "c" válida.

XLIII - MOTORISTA OPERADOR DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

  Dirigir veículos leves, pesados ou compostos por cavalo mecânico, transportando cargas e passageiros, engatando e desengatando carreta e 
prancha, seguindo itinerário preestabelecido. Elaborar itinerário de viagens, acompanhar e orientar no carregamento e descarregamento e efetuar 
amarração e sinalização da carga. Vistoriar o veículo e carga durante todo o percurso, respondendo pela sua segurança. Operar equipamentos 
automotivos, como retroescavadeiras, pás-carregadeiras, trator de lâmina, guindaste, empilhadeira, motoniveladora e outros, em serviços de aber-
tura e aterro de valas, transporte, içamento, empilhamento, carregamento e descarregamento de materiais, terraplanagens e outros. Acompanhar 
as condições de conservação de veículos, máquinas e equipamentos, efetuando a devida manutenção operativa. Operar equipamentos hidráulicos 
acoplados aos veículos, tais como munck e outros. Operar mini tratores. Inspecionar o veículo antes da saída verificando o estado dos pneus, o nível 
do combustível, a água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamen-
to. Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas. 
Efetuar, eventualmente, pequenas compras de materiais e entregas de documentos, viabilizando as necessidades do trabalho. Dirigir corretamente 
caminhões, utilitários e/ou automóveis de passeio pertencentes a frota do DAE, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, recolhendo e transpor-
tando pessoas, cargas, materiais e equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos. 
Zelar pelo bom andamento da viagem adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia do veículo, para garantir a 
segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos. Zelar pela manutenção do veículo, deixando-o em condições adequadas para uso. 
Transportar materiais de construção, ferramentas e equipamentos para obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos. Preencher a 
diária de transporte anotando as viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, abastecimentos, itinerários e outras ocorrên-
cias, seguindo normas estabelecidas, entregando-a no final do dia à Seção de Transporte e Oficina. Efetuar sinalizações de trânsito utilizando-se 
de cones, placas e cavaletes, para garantir a segurança do veículo e principalmente dos trabalhadores. Comunicar ao superior anormalidades no 
funcionamento do veículo. Operar o rádio transmissor do veículo sempre que necessário ao andamento do serviço. Manter o veículo limpo exter-
namente e internamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário, observando a escala periódica de manutenção 
e lubrificação do veículo. Executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, a fim de assegurar o 
seu funcionamento. Recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço do dia deixando-o estacionado e fechado corretamente, para pos-
sibilitar a manutenção e o abastecimento do mesmo. Entregar diariamente ao Setor de Controle de Frota as diárias de serviços. Conduzir e operar 
máquinas montadas sobre rodas ou sobre e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedra, areia, cascalho e materiais 
análogos. Conduzir e operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros. Conduzir e operar equipamento 
de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho. Conduzir e operar máquinas providas de martelo acionado 
mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso. Conduzir e operar máqui-
nas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras. Conduzir e operar máquinas providas de rolos 
compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na reparação e conservação dos logradouros públicos. Conduzir e operar máquinas 
para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho. Movimentar a 
máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, para 
escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedras, terra e materiais similares. Executar serviços de terraplenagem tais como: remoção, 
distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros. Conduzir e operar a máquina, acionando o motor e manipu-
lando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades de trabalho. Executar as tarefas relativas a carregar em caminhões e veículos de 
carga pesada os materiais escavados, para o transporte dos mesmos. Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e 
executando pequemos reparos para assegurar seu bom funcionamento. Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, 
que utiliza na execução de suas tarefas. Operar máquinas providas de rolos-compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na 
reparação e conservação de logradouros públicos. Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos 
para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Preencher 
planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados caso necessário. Efetuar o preenchimento de planilhas e 
boletins operacionais. Efetuar a conferência, o recebimento e entrega de materiais e equipamentos. Efetuar a manutenção operativa, verificando 
o adequado funcionamento dos veículos. Comunicar eventuais incidentes com o veículo e a carga. Registrar as atividades, ordens de serviço ou 
diárias. Executar outras atividades correlatas.

  Ensino Médio, conhecimentos específicos na área e CNH categorias "a", "b" e "c" válidas.

XLIV - OFICIAL ADMINISTRATIVO (Já extinto na Vacância)

  Compreende as tarefas que envolvem o conhecimento e aplicação de programas, normas e diretrizes relacionadas com sua unidade de trabalho 
e outros serviços de natureza complexa, nas áreas administrativa, financeira e de engenharia; Redige, datilografa, digita atos administrativos da 
unidade, como ofícios, editais, memorandos, circulares e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina adminis-
trativa; Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, registro, acompanhamento e distribuição dos 
processos, correspondência interna e externa, visando atender às solicitações; Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à 
elaboração do orçamento anual, computando gastos com pessoal, material de consumo e permanentes, equipamentos, instalações e veículos, efe-
tuando levantamentos, compilando dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando fornecer a posição financeira, contábil, de compras e 
outros; Executa serviços inerentes à unidade jurídica, redigindo e datilografando petições e requerimentos, contratos, entre outros, acompanhando 
os programas em andamento, visando manter o controle de sua tramitação e prazos; Executa o controle de emissão de pagamento de imposto em 
geral, taxas e licenças, comunicando todas as alterações ocorridas, para atender às necessidades administrativas; Executa a conciliação de contas 
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bancárias, acompanhando o movimento através de registros de depósitos, cheques emitidos e outros lançamentos, para a elaboração de relatórios 
diários possibilitando informar a posição financeira; Efetua controles de natureza complexa, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais 
dados: conferência de cálculos de licitações, controle contábil, controle de folha de pagamento e/ou outros tipos similares, para cumprimento das 
necessidades administrativas; Efetua serviços referentes a concurso público, seleção interna e treinamento, auxiliando na preparação e controle de 
todas as etapas, a fim de atender solicitação de outras seções, cumprir legislação e proporcionar a reciclagem dos servidores; Assiste ao superior 
imediato para as realizações das tarefas de apoio administrativo.* Auxilia na execução de todos controles, e cálculos de rotina de pessoal, com o fim 
de cumprir legislação e atender necessidade da seção; Auxilia na execução de todos os processos de compras, bem como, em todo o procedimento 
intrínseco à ele, a fim de possibilitar a aquisição de materiais/equipamentos/serviços solicitadas pelas unidades. Executa outras tarefas correlatas e 
afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Médio completo e conhecimentos em datilografia e microcomputador; redação própria e conhecimentos de cálculos e serviços administra-
tivos.

XLV - OFICIAL DE MANUTENÇÃO

  Executar serviços de construção, reforma, montagem, instalação, pintura, pintura letrista e reparos de natureza civil e hidráulica em conjuntos 
hidráulicos, bombas de recalque de pequeno porte, sistemas de encanamento de carros tanques, instalações prediais e outros, utilizando-se de 
ferramentas, equipamentos, máquinas e materiais apropriados. Preparar madeiramento para construção, escoramento de valas, móveis e peças em 
geral. Operar equipamentos diversos, tais como: máquinas de desobstrução de esgotos, bombas, compressores, geradores, marteletes e outros. 
Registrar as atividades os planos, ordens de serviço ou relatórios de manutenção. Zelar pela conservação e segurança de máquinas, equipamentos, 
materiais, ferramentas, instrumentos e veículos sob sua responsabilidade. Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especi-
ficações da construção, para selecionar o material e estabelecer as operações a executar. Efetuar fundação de alicerce, supervisionando abertura e 
demarcação de valetas, através de instalação de estacas e alinhamento, observando níveis estabelecidos, promovendo aterros necessários. Ajustar 
a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e a medida ao lugar onde será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o as-
sentamento do material em questão. Estabelecer a dosagem dos materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser empregada 
no assentamento de pedras e tijolos. Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou peças, superpondo-as em fileiras ou segundo os desenhos, para levantar 
paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção. Construir base de concreto ou outro material, baseando-se nas especifi-
cações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins. Executar serviços de acabamento em geral, tais como 
colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas 
necessárias, para a execução dos trabalhos. Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassas de cal, cimento e areia atentando para 
o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimento. Efetuar a instalação de escoramento, através de colunas 
para a concretagem de vigas e lajes de construção. Fazer e preparar poços de visita, fossas e pisos de cimento. Efetuar construções em cimento ou 
concreto armado de acordo com as determinações do projeto. Executar leitura e a interpretação de projetos de construção, segundo as demarcações 
especificadas nos projetos. Solicitar material e ferramentas necessárias próprias de trabalho. Executar montagem de andaimes e escadas, dentre 
outros, para execução das tarefas. Preparar o material necessário para pinturas em geral. Limpar, lixar e preparar superfícies a serem pintadas, esco-
lhendo os procedimentos e materiais, de acordo com o tipo de trabalho a ser executado. Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-
-os nas quantidades adequadas, de acordo com o serviço solicitado. Fazer tratamento anticorrosivo de estruturas e chapas metálicas, lixando-as e 
aplicando o produto adequado, visando preservá-las contra a ferrugem. Utilizar de compressor para pintura de ferragens, dentre outros. Montar as 
armações de ferro, baseando-se em desenhos, cortando e unindo vergalhões, utilizando-se de ferramentas manuais, para armar, sustentar e reforçar 
as estruturas de concreto. Assentar revestimentos e acabemos em geral. Realizar outras tarefas correlatas. Auxiliar na descrição de materiais utili-
zados nos serviços realizados. Examinar as características do trabalho a ser executado, interpretando plantas, esboços, modelo ou especificações, 
para estabelecer a sequência das operações a serem efetuadas. Selecionar a madeira e demais elementos necessários, montando as partes da 
peça, serrando, aplainando e furando, utilizando ferramentas, manuais ou mecânicas, para a montagem de obras. Instalar esquadrias e outras peças 
de madeira como: assoalhos, janelas, portas, escadas e similares, encaixando e fixando nos locais apropriados e previamente preparados, para 
possibilitar a ventilação e iluminação natural das edificações. Efetuar orçamento para execução de madeiramento, determinando as quantidades e 
especificações dos materiais necessários. Reparar elementos de madeira, substituindo peças desgastadas ou fixando partes soltas, para recompor 
sua estrutura. Executar serviços de construção de pontes, canalização de rios, colocando ou assentando pranchas e vigas de madeira. Executar 
serviços de carpintaria em obras, construindo formas para baldrames, colunas e escoramento de laje. Planejar e atuar na criação, montagem e refor-
ma de móveis e objetos. Conservar e zelar pelo material usado, afiando as ferramentas de corte utilizando lima, assentador ou pedra de afiar, para 
manter em condições de uso. Executar serviços de carpintaria para montagem de placas de sinalização de trânsito. Zelar pela guarda, conservação 
e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) 
conforme orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Efetuar o preen-
chimento de planilhas e boletins operacionais. Trabalhar em altura e espaço confinado. Realizar outras tarefas nas atividades de apoio em diversos 
setores da empresa a fim de agilizar as tarefas. Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Conduzir veículo leve da empresa para 
prestação dos serviços e proceder a limpeza básica da viatura e a organização das ferramentas na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as 
acima descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Ensino Fundamental completo e CNH categorias "a" e "b" válidas.

XLVI - OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA)

  Executar serviços de manutenção, de natureza mecânica, em equipamentos e instalações de bombeamento e tratamento dos sistemas de sanea-
mento. Executar serviços de ajustagem, recuperação, regulagem, montagem e desmontagem de peças e equipamentos, conforme especificações 
técnicas ou desenhos, tais como: válvulas, bombas, motores, comportas, redutores, compressores, máquinas de desobstrução de esgotos, clorado-
res, evaporadores e outros. Executar medições com réguas, paquímetros, micrômetros, manômetros e outros. Fazer a preparação, regulagens ne-
cessárias e operação de torno mecânico universal e de outras máquinas operatrizes. Recuperar ou confeccionar peças e materiais diversos, envol-
vendo as operações de faceamento, desbaste, acabamento, rosca, retífica, plaina, fresa, furadeira, torno, dentro outros. Fazer o controle dimensional 
das peças em usinagem. Detectar e diagnosticar condições anormais de funcionamento de máquinas e equipamentos. Executar serviços básicos de 
natureza civil, elétrica, eletrônica, e de instrumentação correlacionados às atividades de mecânica. Examinar os veículos, máquinas, equipamentos, 
motores elétricos e de combustão e bombas hidráulicas, inspecionando-os diretamente ou por meio de aparelhos ou banco de provas, para deter-
minar os defeitos e anormalidades de funcionamento. Montar, desmontar e reparar veículos, máquinas, motores elétricos e de combustão, bombas 
e equipamentos em geral, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados para reparar defeito encontrado e assegurar o seu funcionamento. 
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a execução dos serviços. 
Realizar manutenção preventiva de veículos, máquinas, motores elétricos e de combustão, bombas e equipamentos, utilizando ferramentas e instru-
mentos apropriados. Manter limpo e arrumado o local de trabalho, a fim de manter condições de higiene e segurança para a realização dos serviços. 
Testar os veículos, bombas, motores elétricos e de combustão e máquinas uma vez reparados, para comprovar o resultado dos serviços realizados. 
Orientar seus ajudantes na execução de serviços específicos, a fim de agilizar o andamento dos mesmos. Localizar defeitos em máquinas, bombas 
hidráulicas, motores elétricos e de combustão ou equipamentos mecânicos complementares, examinando o funcionamento ou diretamente a peça 
defeituosa, para providenciar sua recuperação. Desmontar total ou parcialmente máquinas, bombas hidráulicas, motores elétricos e de combustão 
e equipamentos, orientando-se pelas suas especificações, utilizando ferramentas apropriadas, para consertar ou substituir a peça defeituosa. Fazer 
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a montagem do conjunto reparado, ajustando as peças, empregando instrumentos específicos, para devolver à máquina as condições de funcio-
namento. Lubrificar pontos determinados das partes móveis, utilizando óleo, graxas e produtos similares, para proteger a máquina, motor, bomba 
e equipamento e assegurar-lhes o rendimento. Verificar o estado do trabalho executado, operando a máquina ou equipamento complementar em 
situação real, para certificar-se de seu funcionamento dentro das condições exigidas. Operar equipamentos de soldagem e/ou corte a oxigás ou 
eletricidade, quando necessário. Executar serviços de tratamento térmico das peças de máquinas. Executar montagens e manutenção em tubula-
ções hidráulicas, mangueiras, dentre outros materiais hidráulicos e pneumáticos. Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações 
e outros detalhes para organizar o roteiro do trabalho. Preparar as partes, chanfrando-as, limpando-as e posicionando-as corretamente, para obter 
uma soldagem perfeita. Selecionar o tipo de material a ser empregado, consultando desenho, especificações e outras instruções, para garantir a 
segurança da soldagem. Escolher o tipo de equipamento a ser usado, consultando instruções sobre o emprego da peça e a matéria prima de que 
é constituída, para completar a preparação da soldagem. Soldar as partes, utilizando solda oxigás, mig, mag ou elétrica e comandando as válvulas 
de regulagem da chama de gás ou a corrente elétrica através de vareta ou eletrodo de soldagem, conforme o equipamento escolhido, para montar, 
reforçar ou reparar partes ou conjuntos. Executar serviços de acabamento nas peças, limando, esmerilhando ou lixando. Marcar as peças utilizando 
equipamentos oxicortador para cortá-las no tamanho exato e de acordo com as especificações. Executar atividade de caldeiraria e traçador, quando 
necessário. Realizar manutenção em redutores, e atuadores. Realizar teste de vibração, calibração e alinhamento em equipamentos rotativos e 
vibradores através de aparelhos de medições e corretores. Alinhar e nivelar conjunto moto bombas. Ter conhecimentos em tubulações, registros tipo 
gaveta, guilhotina, esfera e outros. Recuperar válvulas de retenções tipo fechamento rápido ou frapp. Realizar lubrificação e manutenção em compor-
ta. Realizar serviço de recuperação em conjuntos rotativos de bombas. Realizar teste de operação em equipamentos como moto bomba, redutores, 
desaguadores, peneiras rotativas, grades mecanizadas e esteiras transportadoras. Executar serviços em altura e/ou espaços confinados. Registrar 
as atividades nos planos, ordens de serviço ou relatórios. Zelar por equipamentos, máquinas, materiais, ferramentas, instrumentos e veículos sob 
sua responsabilidade. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com 
o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Utilizar rádio/equipamento de 
comunicação caso solicitado. Conduzir veículo leve da empresa para prestação dos serviços e manter a organização de ferramentas na carroceria. 
Executar outras tarefas correlatas as acima descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Ensino Médio completo, CNH categorias "a" e "b" válidas e conhecimentos específicos na área de atuação.

XLVII - OFICIAL DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA)

  Executar serviços de manutenção, de natureza mecânica, em equipamentos e instalações de bombeamento e tratamento dos sistemas de sanea-
mento. Executar serviços de ajustagem, recuperação, regulagem, montagem e desmontagem de peças e equipamentos, conforme especificações 
técnicas ou desenhos, tais como: válvulas, bombas, motores, comportas, redutores, compressores, máquinas de desobstrução de esgotos, clorado-
res, evaporadores e outros. Executar medições com réguas, paquímetros, micrômetros, manômetros e outros. Fazer a preparação, regulagens ne-
cessárias e operação de torno mecânico universal e de outras máquinas operatrizes. Recuperar ou confeccionar peças e materiais diversos, envol-
vendo as operações de faceamento, desbaste, acabamento, rosca, retífica, plaina, fresa, furadeira, torno, dentro outros. Fazer o controle dimensional 
das peças em usinagem. Detectar e diagnosticar condições anormais de funcionamento de máquinas e equipamentos. Executar serviços básicos de 
natureza civil, elétrica, eletrônica, e de instrumentação correlacionados às atividades de mecânica. Examinar os veículos, máquinas, equipamentos, 
motores elétricos e de combustão e bombas hidráulicas, inspecionando-os diretamente ou por meio de aparelhos ou banco de provas, para deter-
minar os defeitos e anormalidades de funcionamento. Montar, desmontar e reparar veículos, máquinas, motores elétricos e de combustão, bombas 
e equipamentos em geral, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados para reparar defeito encontrado e assegurar o seu funcionamento. 
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a execução dos serviços. 
Realizar manutenção preventiva de veículos, máquinas, motores elétricos e de combustão, bombas e equipamentos, utilizando ferramentas e instru-
mentos apropriados. Manter limpo e arrumado o local de trabalho, a fim de manter condições de higiene e segurança para a realização dos serviços. 
Testar os veículos, bombas, motores elétricos e de combustão e máquinas uma vez reparados, para comprovar o resultado dos serviços realizados. 
Orientar seus ajudantes na execução de serviços específicos, a fim de agilizar o andamento dos mesmos. Localizar defeitos em máquinas, bombas 
hidráulicas, motores elétricos e de combustão ou equipamentos mecânicos complementares, examinando o funcionamento ou diretamente a peça 
defeituosa, para providenciar sua recuperação. Desmontar total ou parcialmente máquinas, bombas hidráulicas, motores elétricos e de combustão 
e equipamentos, orientando-se pelas suas especificações, utilizando ferramentas apropriadas, para consertar ou substituir a peça defeituosa. Fazer 
a montagem do conjunto reparado, ajustando as peças, empregando instrumentos específicos, para devolver à máquina as condições de funcio-
namento. Lubrificar pontos determinados das partes móveis, utilizando óleo, graxas e produtos similares, para proteger a máquina, motor, bomba 
e equipamento e assegurar-lhes o rendimento. Verificar o estado do trabalho executado, operando a máquina ou equipamento complementar em 
situação real, para certificar-se de seu funcionamento dentro das condições exigidas. Operar equipamentos de soldagem e/ou corte a oxigás ou 
eletricidade, quando necessário. Executar serviços de tratamento térmico das peças de máquinas. Executar montagens e manutenção em tubula-
ções hidráulicas, mangueiras, dentre outros materiais hidráulicos e pneumáticos. Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e 
outros detalhes para organizar o roteiro do trabalho. Executar atividade de caldeiraria e traçador, quando necessário. Realizar manutenção em redu-
tores, e atuadores. Realizar teste de vibração, calibração e alinhamento em equipamentos rotativos e vibradores através de aparelhos de medições 
e corretores. Alinhar e nivelar conjunto moto bombas. Ter conhecimentos em tubulações, registros tipo gaveta, guilhotina, esfera e outros. Recuperar 
válvulas de retenções tipo fechamento rápido ou frapp. Realizar lubrificação e manutenção em comporta. Realizar serviço de recuperação em con-
juntos rotativos de bombas. Realizar teste de operação em equipamentos como moto bomba, redutores, desaguadores, peneiras rotativas, grades 
mecanizadas e esteiras transportadoras. Executar serviços em altura e/ou espaços confinados. Registrar as atividades nos planos, ordens de serviço 
ou relatórios. Zelar por equipamentos, máquinas, materiais, ferramentas, instrumentos e veículos sob sua responsabilidade. Utilizar equipamento de 
proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos 
utilizados. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Conduzir veícu-
lo leve da empresa para prestação dos serviços e manter a organização de ferramentas na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as acima 
descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço. 

  Ensino Fundamental completo, CNH categorias "a" e "b" válidas e conhecimentos específicos na área de atuação.

XLVIII - OFICIAL DE MANUTENÇÃO (SOLDADOR/SERRALHEIRO)

  Realizar serviços de serralheria e soldagem, estruturas, peças de metal e ferramentas, cortando soldando partes. Examinar e preparar as peças a 
serem soldadas, verificando características e especificações, chanfrando-as, limpando-as e posicionando-as corretamente; Selecionar e preparar o 
material e os equipamentos a serem utilizados, para obter um acabamento perfeito; cortar e chanfrar barras, perfis, tubulações e chapas, utilizando 
máquinas de solda elétrica ou oxiacetileno, adaptando no maçarico bicos de corte e regulando-os de acordo com a espessura do material a ser 
cortado. Limpar as partes a serem unidas, utilizando escovas de aço ou solução química apropriada, posicionando-as corretamente para obter uma 
soldagem perfeita. Operar equipamentos de solda elétrica, oxiacetileno e maçarico de corte, nos serviços de reparo e recuperação de gradis, portas, 
calhas, telhas, vidros e outros, ponteando, soldando e dando acabamento necessário. Soldar as partes utilizando solda fraca, solda forte, solda 
oxigás ou elétrica e comandando as válvulas de regulagem de chama de gás ou da corrente elétrica, através de vareta ou eletrodo de soldagem, 
conforme instrumento escolhido, para montar, reforçar ou reparar equipamentos do DAE. Preparar as partes, chanfrando-as, limpando-as e posi-
cionando-as corretamente, para obter uma soldagem perfeita. Selecionar o tipo de material a ser empregado, consultando desenho, especificações 
e outras instruções, para garantir a segurança da soldagem. Escolher o tipo de equipamento a ser usado, consultando instruções sobre o emprego 
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da peça e a matéria prima de que é constituída, para completar a preparação da soldagem. Soldar as partes, utilizando solda oxigás, mig, mag ou 
elétrica e comandando as válvulas de regulagem da chama de gás ou a corrente elétrica através de vareta ou eletrodo de soldagem, conforme o 
equipamento escolhido, para montar, reforçar ou reparar partes ou conjuntos. Executar serviços de acabamento nas peças, limando, esmerilhando 
ou lixando. Marcar as peças utilizando equipamentos oxicortador para cortá-las no tamanho exato e de acordo com as especificações. Construir 
estruturas, peças de metal e ferramentas, medindo, cortando e soldando as respectivas partes, de acordo com os desenhos indicativos. Limpar e 
alisar as extremidades soldadas, utilizando lima, esmeril ou outro meio. Fazer o acabamento dos equipamentos, limpando-os para serem entregues 
à utilização. Testar os radiadores soldados ou reformados, enchendo-os com água para verificar a existência de possíveis vazamentos. Confeccionar 
e reparar fechaduras, portões, portas de aço, janelas, alambrado e armação de estrutura de ferro em geral e gradeamento. Proceder reparos em 
container, armários de ferro, fichários e nas respectivas fechaduras ou cadeados. Confeccionar e reparar dobradiças e ferrolhos, janelas basculantes, 
escadas e corrimões, portas de correr, etc. Executar soldas e trabalhos de acabamento em obras de serralheira. Executar serviços de serralheria, 
trabalhando o material, medindo, riscando, furando, cortando, torcendo e unindo partes por meio de parafusos, rebites, solda e outros, de acordo 
com as especificações de projetos, para reparar, confeccionar e montar estruturas metálicas em geral. Estudar a peça a ser fabricada, analisando o 
desenho-modelo, especificações ou outras instruções, para estabelecer o roteiro de trabalho. Proceder a exames técnicos em instalação e manuten-
ção de estruturas metálicas, efetuando cálculos e checagem dos trabalhos através de equipamentos próprios a fim de deixá-los dentro dos padrões 
necessários; selecionar o material, as ferramentas e gabaritos, instrumentos de traçagem de medição e de controle, seguindo o roteiro estabelecido 
para assegurar o bom rendimento do trabalho; reproduzir o desenho na peça a ser construída, utilizando bancada, tinta e outros materiais apropria-
dos, a fim de obter um modelo para a mesma; conferir os trabalhos, interpretando desenhos, verificando medidas, utilizando equipamentos próprios, 
a fim de obedecer aos padrões necessários; proteger as peças, utilizando tinta antioxidante ou providenciando a aplicação do processo eletroquímico 
de anodização para evitar a corrosão. Executar serviços de solda ou confecção de pequenas peças de ferro. Executar tratamento e descarte de resí-
duos de materiais provenientes de seu local de trabalho. Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções 
de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o 
nível do óleo lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso. Usar corretamente os instru-
mentos de segurança. Executar serviços em altura e/ou espaços confinados. Registrar as atividades nos planos, ordens de serviço ou relatórios. 
Zelar por equipamentos, máquinas, materiais, ferramentas, instrumentos e veículos sob sua responsabilidade. Utilizar equipamento de proteção 
individual (EPI) conforme orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. 
Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Conduzir veículo leve da 
empresa para prestação dos serviços e manter a organização de ferramentas na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as acima descritas e 
manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Ensino Médio Completo, CNH categorias "a" e "b" válidas e conhecimentos específicos na área de atuação.

XLIX - OPERADOR DE BOMBAS (Extinto na Vacância)

  Ligar e desligar as bombas, acionando a chave geral, abrindo e fechando os registros, controlando o bombeamento de água; Acionar as válvulas e 
comandos do sistema, manipulando comutadores, alavancas e volantes, para colocar as motobombas em funcionamento; Controlar o funcionamento 
da instalação, lendo e interpretando as marcações dos indicadores e observando o desempenho de seus componentes, para verificar as condições 
de pressão, nível e volume da água e descobrir eventuais falhas no equipamento; Efetuar a manutenção do equipamento, lubrificando os órgãos 
móveis das máquinas e executando regulagens e pequemos reparos, para conservá-los em bom estado; Registrar os dados observados, anotando 
os valores, a utilização dos equipamentos e outras ocorrências, para permitir o controle das operações; Controlar e anota em fichas próprias dados 
de voltagem, amperagem, pressão e nível de reservatórios, para o andamento do serviço; Manter contatos telefônicos ou pelo rádio com outras 
áreas do DAE, ligados ao abastecimento informando e obtendo dados necessários à operação de bombeamento; Operar equipamentos de proteção 
das adutoras de recalque e manobra registros relativos à operação de recalque, garantindo o seu funcionamento; Observar e cumprir escalas de 
serviços, comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizer necessárias substituições; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato.

  Ensino Fundamental completo.

L - OPERADOR DE ETA (Extinto na Vacância)

  Opera uma estação de tratamento de água, realizando as tarefas de limpeza, dosagem de produtos químicos e análise nas diversas fases do 
processo, manipulando os equipamentos, incluindo bombas de captação e recalque; Controla a pesagem de produtos químicos e preparar solu-
ções químicas; Verifica o funcionamento dos equipamentos das ETAs, comunicando a chefia imediata sobre as falhas que não tenha condições de 
resolver; Preenche formulários de controle inerentes as estações de Tratamento; Controlar estoques bem como confere a quantidade e qualidade 
de produtos químicos entregues pelos fornecedores das ETAs; Executa serviços de conservação e manutenção de ETAs; Controla a entrada de 
água, abrindo ou fechando válvulas, regulando e acionando motores elétricos e bombas, para abastecer reservatórios; Efetua o tratamento da 
água, adicionando-lhe quantidades determinadas de produtos químicos com a finalidade de garantir a potabilidade da água; Separa as impurezas, 
deixando-as sedimentar no fundo do reservatório e fazendo a água circular pelas instalações de filtragem, para assegurar a completa depuração da 
água; Bombeia a água depurada, acionando os registros e válvulas, para introduzi-la nas tubulações principais e permitir sua distribuição; Controla 
o funcionamento das instalações, lendo as marcações dos contadores e indicadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e 
outros fatores; Efetua a manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques de filtragem, lubrificando os elementos móveis das máquinas 
e executando pequenos reparos e regulagens para conservá-los em perfeito estado de funcionamento; Executa outras tarefas correlatas, determi-
nadas pelo superior imediato.

  Curso Técnico em Química, com registro no Conselho.

LI - OPERADOR DE FILTROS (Extinto na Vacância) 

  Manter o sistema de filtração em pleno funcionamento, realizando a lavagem de filtros, quando necessária; · Fazer manobras em registros e opera-
ção de bombeamentos existentes no âmbito das ETAS; Executar limpeza nos tanques de diluição e/ou suspensão dos produtos químicos utilizados 
no processo de tratamento de água, decantadores e outros equipamentos em geral; Responsabilizar-se pelo preparo de soluções/suspensões dos 
produtos químicos utilizados no processo de tratamento de água (coagulação/floculação e correção de ph); Auxiliar na troca de cilindros de cloro, 
quando necessário; Comunicar ao operador de tratamento qualquer alteração observada nos tanques, para possibilitar pronto restabelecimento das 
condições ideais; Auxiliar no cronograma para limpeza periódica dos tanques; Observar e cumpre escalas de serviços, comunicando à chefia, com 
antecedência, quando se fizer necessárias substituições; Executar outras tarefas correlatas e afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Fundamental completo.

LII - OPERADOR DE MÁQUINAS (Extinto na Vacância)

  Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas; Conduzir e operar máquinas 
montadas sobre rodas ou sobre e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedra, areia, cascalho e materiais análogos; 
Conduzir e operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; Conduzir e operar equipamento de dra-
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gagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; Conduzir e operar máquinas providas de martelo acionado meca-
nicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; Conduzir e operar máquinas 
providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras; Conduzir e operar máquinas providas de rolos 
compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na reparação e conservação dos logradouros públicos; Conduzir e operar máquinas 
para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; Movimentar a 
máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, para 
escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedras, terra e materiais similares; Executar serviços de terraplenagem tais como: remoção, 
distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros; Conduzir e operar a máquina, acionando o motor e manipu-
lando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades de trabalho; Executar as tarefas relativas a carregar em caminhões e veículos de 
carga pesada os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e 
executando pequemos reparos para assegurar seu bom funcionamento; Executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato

  Alfabetizado e CNH categoria "c" válida.

LIII - OPERADOR DE ROLO COMPRESSOR (Extinto na Vacância)

  Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas; Operar máquinas providas de 
rolos-compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na reparação e conservação de logradouros públicos; Operar máquinas para 
estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; Efetuar serviços de 
manutenção da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento; Executar outras 
atividades correlatas ou afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado e CNH categoria "c" válida.

LIV - PEDREIRO (Extinto na Vacância)

  Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, para selecionar o material e estabelecer as opera-
ções a executar; Efetuar fundação de alicerce, supervisionando abertura e demarcação de valetas, através de instalação de estacas e alinhamento, 
observando níveis estabelecidos, promovendo aterros necessários; Ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e a medida ao lugar 
onde será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em questão; Estabelecer a dosagem dos materiais 
nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser empregado no assentamento de pedras e tijolos; Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou 
peças, superpondo-as em fileiras ou segundo os desenhos, para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção; 
Construir base de concreto ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e 
para outros fins; Executar serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos 
e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas necessárias, para a execução dos trabalhos; Rebocar as estruturas constru-
ídas, empregando argamassas de cal, cimento e areia atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de 
revestimento; Efetuar a instalação de escoramento, através de colunas para a concretagem de vigas e lajes de construção; Fazer e preparar poços 
de visita, fossas e pisos de cimento; Efetuar construção de praças esportivas, arquibancadas em cimento armado, vestuário, bebedouros, de acordo 
com as determinações do projeto; Executar leitura e a interpretação de projetos de construção, segundo as demarcações especificadas nos projetos; 
Solicitar material e ferramentas necessárias próprias de trabalho; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Preencher 
planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

  Alfabetizado.

LV - PINTOR (Extinto na Vacância)

  Preparar o material necessário para pinturas em geral; Limpar, lixar e preparar superfícies a serem pintadas, escolhendo os procedimentos e mate-
riais, de acordo com o tipo de trabalho a ser executado; Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades adequadas, 
de acordo com o serviço solicitado; Fazer tratamento anticorrosivo de estruturas e chapas metálicas, lixando-as e aplicando o produto adequado, 
visando preservá-las contra a ferrugem; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais peculiares ao tra-
balho, bem como dos locais; Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados; Executar outras 
atividades correlatas e afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado.

LVI - PROCURADOR JURÍDICO

  Prestar assessoria e consultoria nas diversas áreas da Autarquia em todos os níveis e matérias abrangidas pelo Direito, desenvolvendo as ativi-
dades pertinentes, bem como representar o DAE no âmbito administrativo e judicial em todas as esferas e graus de jurisdição. Atuar e defender os 
interesses da empresa em procedimentos administrativos, amigáveis ou judiciais, de natureza civil, comercial, fiscal, criminal, ambiental, trabalhista 
e outros. Subsidiar a área jurídica, para defesas nos mandados de segurança interpostos nas licitações, bem como os representantes de comissão 
na análise de matérias econômico-financeiras, técnicas, entre outras, emitindo pareceres jurídicos com embasamento legal quanto aos méritos 
questionados. Efetuar estudos de natureza jurídica diversos. Divulgar leis, normas e procedimentos, garantindo amplo conhecimento e atualização 
dos empregados envolvidos de acordo com a área de Direito em questão. Atuar na elaboração e análise de contratos e convênios, desapropriações 
de bens imóveis, regularização de documentação imobiliária e atividades afins. Participar dos processos licitatórios elaborando editais, analisando 
minutas, documentos de aspectos jurídicos e fiscais, bem como subsidiando defesas para as impugnações impostas às licitações e respostas aos 
questionamentos dos Órgãos Fiscalizadores. Preparar e ministrar cursos e palestras referentes aos assuntos da área de atuação. Participar e co-
ordenar trabalhos das Comissões Especiais de Licitação em Sessões Públicas, na qualidade de presidente ou membro, zelando para que todos 
os procedimentos determinados sejam cumpridos, conforme legislação vigente. Estudar ou examinar documentos jurídicos e de outra natureza, 
analisando seus conteúdos, com base nos códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para emitir pareceres fundamentados na legislação 
vigente, para atender interesse da autarquia. Apurar ou coletar informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases e repre-
sentando a parte que é mandatário em juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação. Representar a autarquia em tribunais e em 
juízos de quaisquer instâncias, ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para defender os interesses da administração. Prestar 
assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando ou emitindo pareceres nos processos administrativos, como 
concursos públicos, licitações, contratos, distratos, convênios, consórcios, questões trabalhistas ligadas à administração de recursos humanos, etc., 
visando assegurar o cumprimento de leis e regulamentos. Promover a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do DAE, visando 
o cumprimento de normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos. Responsabilizar-se pela correta documentação dos imóveis do DAE, 
verificando documentos existentes, regularização e/ou complementação dos mesmos, para evitar e prevenir possíveis danos. Redigir documentos 
jurídicos, pronunciamentos, pareceres, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, aplicando a legislação e/ou questão, para 
utilizá-los na defesa da autarquia. Orientar nos processos de sindicância e inquérito administrativos, atendendo interesse da autarquia. Manter conta-
tos com consultoria técnica especializada e participar de eventos específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à adminis-
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tração municipal. Acompanhar publicações, livros técnicos bem como legislação municipal, estadual e federal para cumprimento dos procedimentos 
legais em vigor. Prestar esclarecimentos aos servidores que atendem ao público nas questões fiscais. Opinar nos processos que cheguem em grau 
de recurso à apreciação da Superintendência. Representar a autarquia em tribunais e em juízos de quaisquer instâncias ou fora deles, propondo e 
respondendo ações de qualquer espécie, acompanhando o processo em todas as suas bases, para defender os interesses da administração. Re-
querer a instauração de inquéritos policiais, observando requisitos legais e colaborando com a autoridade policial para efetuar a apuração dos fatos. 
Examinar documentos, opinando e acompanhando os processos de desapropriação até o registro da escritura. Elaborar minutas, decretos, portarias, 
contratos administrativos e editais de licitações. Propor ao Superintendente medidas jurídicas voltadas à defesa dos interesses do DAE, bem como 
aquelas necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Executar serviços de 
natureza administrativa, necessários ao desenvolvimento das atividades da área, mantendo organizada a documentação e equipamentos, materiais, 
etc. sob sua responsabilidade e executar outras atividades correlatas.

  Bacharelado em Direito e registro na OAB/SP. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo.

LVII - SOLDADOR (Extinto na Vacância)

  Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes, para organizar o roteiro do trabalho; Preparar as partes, 
chanfrando-as, limpando-as e posicionando-as corretamente, para obter uma soldagem perfeita; Selecionar o tipo de material a ser empregado, 
consultando desenho, especificações e outras instruções, para garantir a segurança da soldagem; Escolher o tipo de equipamento a ser usado, 
consultando instruções sobre o emprego da peça e a matéria prima de que é constituída, para completar a preparação da soldagem; Soldar as 
partes, utilizando solda: fraca, forte, oxigás ou elétrica e comandando as válvulas de regulagem da chama de gás ou a corrente elétrica através de 
vareta ou eletrodo de soldagem, conforme o equipamento escolhido, para montar, reforçar ou reparar partes ou conjuntos; Executar serviços de 
acabamento nas peças, limando, esmerilhando ou lixando; Marcar as peças utilizando equipamentos oxicortador, para cortá-las no tamanho exato e 
de acordo com as especificações dadas; Executar atividade de caldeiraria e traçador, quando necessário; Executar outras tarefas correlatas e afins 
e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado.

LVIII - SUPERVISOR DE INFORMÁTICA (Extinto na Vacância)

  Estudar as características e planos da autarquia em conjunto com o corpo diretivo, para verificar as possibilidades e conveniência do processa-
mento eletrônico de dados; Identificar a estrutura organizacional das diversas unidades efetuando contatos com os servidores, que trabalham com 
o sistema existente, para obter ideia do volume de dados e levantar o fluxograma do sistema atual; Desenvolver estudos sobre a viabilidade e custo 
da utilização de sistemas de processamento de dados, levantando os recursos disponíveis e necessários, para serem submetidos a uma decisão; 
Examinar os dados de entrada disponíveis, estudando as modificações necessárias e sua normalização, para determinar os planos e sequências da 
elaboração de programas; Estabelecer os métodos e procedimentos possíveis, idealizando-os ou adaptando-os aos já conhecidos, para obter os da-
dos que se prestam ao tratamento em computador; Coordenar e/ou executar a instalação de novos pontos de rede de forma a atender com sistemas 
informatizados para as unidades que deles necessitarem; Coordenar e/ou executar manutenção na estrutura da rede de computadores juntamente 
com outros servidores de manutenção ou empresas terceirizadas; Avaliar e definir os métodos de cópias de segurança; Verificar o desempenho do 
sistema proposto, realizando experiências práticas, para assegurar-se de sua eficiência e introduzir as modificações oportunas; Orientar sobre os 
tipos de sistemas e equipamentos mais adequados, dirige e coordena a instalação dos mesmos, supervisionando a passagem de um sistema para 
outro, planejando a utilização paralela do antigo e do novo sistema de processamento; Avaliar a necessidade e supervisiona a remoção, remaneja-
mento, retirada e colocação de equipamentos nas unidades de acordo com suas necessidades; Coordenar a manutenção de equipamentos de infor-
mática; Avaliar e supervisiona a preparação de manuais, instruções de operação e descrição dos serviços, listagem, gabaritos de entrada e saída e 
outros informes necessários sobre o programa, redigindo e ordenando os assuntos e documentos pertinentes, para instruir operadores e usuários do 
computador, e solucionar possíveis dúvidas; Executar outras atividades correlatas e afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Superior completo em informática e CNH categoria "b" válida.

LIX - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

  Atuar nas diversas unidades do DAE, efetuando inspeções de locais, instalações e equipamentos, avaliando postos de trabalho, condições am-
bientais, acompanhando as atividades internas e externas dos empregados, determinando fatores e riscos de acidentes, estabelecendo normas e 
dispositivos de segurança, visando a prevenção e minimização de acidentes e fatores inseguros. Orientar e coordenar o sistema de segurança do 
trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção de acidentes. Sugerir modificações nos equipamentos e 
instalações, verificando sua observância para prevenir acidentes. Inspecionar postos de combate a incêndios, examinando mangueira, hidrantes, 
extintores e outros equipamentos de proteção contra incêndios. Controlar e inspeciona periodicamente os dispositivos e equipamentos de combate 
a incêndio, solicitando a manutenção ou troca do item quando o caso requer. Analisar causas e consequências de acidentes de trabalho, e elaborar 
planos para a prevenção de novas ocorrências. Exigir do pessoal envolvido o uso de EPIS necessários para desenvolvimento do serviço com segu-
rança. Acompanhar a instalação e manutenção de equipamentos de segurança e higiene do trabalho. Elaborar relatórios com base nas inspeções 
realizadas, comunicando os seus resultados, propondo aquisição, reparação e remanejamento de equipamentos, visando verificar a total observân-
cia dos padrões estabelecidos em normas técnicas de segurança do trabalho. Assessorar e orientar a CIPA e participar das suas reuniões. Elaborar 
relatórios e formulários exigidos por diversos órgãos referentes à Segurança e Medicina do Trabalho. Preparar e ministrar treinamentos, cursos e 
palestras. Efetuar o desenvolvimento da mentalidade prevencionista dos servidores da autarquia, instruindo-os quanto às normas de segurança, 
combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, através de palestras, a fim de que possam agir corretamente em casos de emer-
gência. Coordenar a publicação de matérias sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos 
sobre prevenção de acidentes. Efetuar levantamento de dados para elaboração de laudos técnicos. Registrar irregularidades ocorridas, anotando-
-as em formulários próprios e elaborando estatísticas de acidentes. Prestar assessoria técnica aos administradores de contratos, inspecionando 
as condições de segurança nas obras contratadas ou próprias. Acompanhar a implantação de programas e estudos sobre segurança do trabalho. 
Preencher, em impresso próprio, guias de acidente de trabalho coletando as informações para encaminhá-las ao setor competente e solicitar a 
abertura de processo administrativo. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Responsabilizar-se pela validade dos 
diversos laudos de trabalho exigidos pela legislação vigente. Executar serviços de natureza administrativa, necessários ao desenvolvimento das 
atividades da área, mantendo organizada a documentação e equipamentos, materiais, etc. sob sua responsabilidade e executar outras atividades 
correlatas. Fazer levantamento, elaboração e emissão da CAT, investigando os acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para 
identificar suas causas e propor as providências cabíveis. Realizar controle do PCMSO - Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional 
e do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, bem como o LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Treinar 
os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate à incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes. Relacionar-se com a 
Chefia da Unidade Administrativa, bem como com a Seção de Recursos Humanos e Superintendência, informando a todos sobre as atividades insa-
lubres, perigosas e penosas bem como seus riscos e as alternativas para neutralizar ou eliminá-las avaliando as condições ambientais de trabalho 
e emitindo parecer técnico. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Efetuar o preenchimento de planilhas 
e boletins operacionais. Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
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imediato, mais as atividades discriminadas pelo MTE para o exercício profissional. Dirigir veículo e operar máquinas e equipamentos, relacionados 
com a sua atividade, quando necessário.

  Curso Técnico em Segurança do Trabalho e CNH válida.

LX - TÉCNICO EM GESTÃO (ALMOXARIFE)

  Controlar o fluxo de consumo e o nível (máximo, médio e mínimo) de estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculan-
do as necessidades futuras, visando manter o estoque. Elaborar o planejamento ou adequação da especificações dos materiais e equipamentos, 
atribuindo-lhes códigos internos, a fim de facilitar a padronização dos serviços. Organizar o armazenamento de materiais identificando-os e deter-
minando sua acomodação de forma adequada visando a conservação e fácil localização dos mesmos. Zelar pela conservação do material, armaze-
nado e providenciando as condições indispensáveis para evitar deterioração e perdas. Controlar as notas fiscais, fazendo sua devida identificação, 
processando sua entrada no estoque, classificando os materiais, a fim de possibilitar o confronto de dados. Enviar à Seção de Contabilidade as 
notas fiscais de recebimento de mercadorias e/ou serviços (ou documentos correlatos), para que se efetue os respectivos pagamentos. Controlar o 
prazo dos contratos em andamento, alertando antecipadamente a seção competente sobre o término dos mesmos, respeitando-se as disposições 
legais. Elaborar balancete mensal dos itens de estoque, com dados quantitativos de consumo do período para subsidiar a área de material e contábil 
em processo de aquisição e custeio. Proceder ao levantamento de bens existentes no almoxarifado, elaborando o inventário do estoque para fins 
de balanço. Atender as requisições internas dos setores da Autarquia separando e distribuindo os materiais, para possibilitar o atendimento das 
seções. Processar as solicitações de materiais e/ou serviços identificando e conferindo os itens requisitados, a fim de ser encaminhados ao setor 
de compras. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. Utilizar 
equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais 
e equipamentos utilizados. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Trabalhar em altura e espaço confinado. Realizar outras 
tarefas correlacionadas com a função nas atividades de apoio em diversos setores da empresa a fim de agilizar as tarefas. Utilizar rádio/equipamento 
de comunicação caso solicitado.

  Ensino Médio completo.

LXI - TÉCNICO EM GESTÃO (INFORMÁTICA)

  Executar atividades relacionadas ao desenvolvimento e implantação de projetos de informática nas diversas áreas da Autarquia. Efetuar a instala-
ção, manutenção e configuração de hardware e de software. Prestar suporte técnico e subsidiar a elaboração de estudos e projetos em hardware 
e software. Executar atividades de instalação e configuração de redes de teleprocessamento e telecomunicações. Executar atividades relativas à 
operação e controle de equipamento eletrônico de processamento de dados. Efetuar o monitoramento de processos operacionais nos servidores. 
Preparar, determinar programação, analisar e acompanhar os serviços a serem processados, objetivando a operacionalização e otimização do fluxo 
de produção e cronogramas implantados. Operar, manipular, acompanhar e verificar os resultados dos processamentos de rotina ou de programas 
de aplicações. Executar atividades relativas à codificação e testes de programas. Preparar documentação para desenvolvimento de programas e 
arquivos para testes simulados. Providenciar a catalogação de programas. Pesquisar novas técnicas de programação. Emitir, registrar, controlar e 
manter organizada a documentação envolvida. Possibilitar que os funcionários do DAE disponham de equipamentos de microinformática e de rede 
de teleinformática em perfeitas condições de uso, responsabilizando-se pela assistência técnica, na manutenção preventiva e corretiva dos equipa-
mentos. Detectar e identificar problemas com os equipamentos, testando-os, pesquisando e estudando soluções e simulando alterações a fim de 
assegurar a normalidade dos trabalhos em todas as áreas do DAE. Homologar, instalar e testar os equipamentos adquiridos pelo DAE controlando 
o termo de garantia e documentação dos mesmos. Atender os funcionários, prestando suporte técnico, subsidiando-os de informações pertinen-
tes a equipamentos e rede de teleinformática, registrando e definindo prioridades no atendimento a reclamações, providenciando a manutenção 
e orientando nas soluções e/ou consultas quando necessário a fim de restabelecer a normalidade dos serviços. Identificar problemas na rede de 
teleinformática, detectando os defeitos providenciando a visita da assistência técnica, quando necessário, auxiliando na manutenção. Confeccionar 
cabos, extensões e outros condutores, com base nos manuais de instruções, criando meios facilitadores de utilização do equipamento. Realizar 
controle de assistência técnica e manutenção em relatórios informatizados para subsidiar a chefia imediata sobre a manutenção de informações e 
andamento dos serviços. Controlar o estoque de peças de reposição dos equipamentos. Providenciar o rodízio dos equipamentos, procurando evitar 
ociosidades e otimizando a utilização de acordo com as necessidades dos usuários. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme 
orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Efetuar o preenchimento 
de planilhas e boletins operacionais. Trabalhar em altura e espaço confinado. Realizar outras tarefas correlacionadas com a função nas atividades de 
apoio em diversos setores da empresa a fim de agilizar as tarefas. Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Conduzir veículo leve 
da empresa para prestação dos serviços e organizar material de trabalho e ferramentas na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as acima 
descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Curso Técnico em Informática, conhecimentos específicos na área de atuação e CNH válida.

LXII - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (Extinto na Vacância)

  Realizar estudos no local de obras, procedendo as medições e efetuando cálculos para auxiliar na preparação de plantas e especificações relativas 
a construção, reparação e conservação, de edifícios e outras obras de engenharia civil. Executar esboços e desenhos técnicos estruturais, seguindo 
plantas, esquemas, especificações técnicas e utilizando instrumentos de desenho e programas de computador apropriados, para orientar os traba-
lhos de construção, manutenção e reparo. Preparar estimativas detalhadas sobre quantidade e custos de materiais e mão de obra para fornecer os 
dados necessários à elaboração da proposta de execução de obras, em conformidade com o chefe de divisão. Auxiliar na preparação de programas 
de trabalho e na fiscalização de obras, acompanhando e controlando os respectivos cronogramas, para assegurar o cumprimento das condições 
estabelecidas ou localizar falhas de execução. Identificar e resolver problemas que surjam, aplicando os seus conhecimentos teóricos e práticos, na 
construção de obras e nas instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, para assegurar o desenvolvimento normal dos trabalhos. Preencher plani-
lhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato.

  Curso Técnico em Edificações.

LXIII - TÉCNICO EM SISTEMA DE SANEAMENTO (AGRIMENSURA E GEOMÁTICA)

  Executar serviços topográficos, geodésicos e topo hidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos, planimétricos, planialtimétrico e batimétri-
co, de campo e serviços de nivelamento, utilizando aparelhos específicos, efetuando medições de ruas, lotes, quadras e outros, com a finalidade de 
subsidiar projetos, remanejamento, interligação de redes, bem como cadastramento e codificação de imóveis, quadras, ligação de água/esgotos e 
outros. Executar levantamentos para subsidiar avaliações de terrenos, benfeitorias, culturas e madeiras das propriedades atingidas pela construção 
de adutoras, interceptores e redes de distribuição de água e de coleta de esgotos sanitários. Executar levantamento topográfico da superfície e do 
subsolo de um terreno. Realizar levantamentos da área demarcada, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e 
outros aparelhos de medição para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de nível e outras características da superfície 
terrestre, de áreas subterrâneas e de edifícios. Acompanhar os trabalhos de topografia. Analisar documentos e informações cartográficas, interpre-
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tando fotos terrestres, aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, títulos de propriedade, registros, certidões de matrícula e especificações, 
identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georreferenciamento e amarração, coletando dados geométricos, estudando e calculan-
do as medidas para preparar esquemas de levantamento topográfico. Efetuar o reconhecimento básico da área programada analisando as carac-
terísticas do terreno, para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais e instrumentos. Desenhar plantas detalhadas 
das áreas levantadas. Demarcar no terreno a locação de obras ou serviços conforme a determinação do projeto técnico. Avaliar as diferenças entre 
pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos. Registrar nas cadernetas topográficas ou em arquivos 
de programas de computador os dados obtidos. Levantar dados para memoriais. Efetuar cálculos e desenhos. Elaborar esboços, plantas e relatórios 
técnicos sobre os traçados a serem feitos. Efetuar a montagem de laudos de avaliação. Orienta quanto à relocação física de benfeitorias. Supervisio-
nar os trabalhos topográficos, determinando a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de locação para orientação na execu-
ção dos trabalhos. Elaborar documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias 
aéreas. Executar serviços de emissão, registro, controle e organização da documentação envolvida e outras atividades correlatas. Zelar pela manu-
tenção e guarda dos instrumentos, aferindo-os e retificando-os para conservá-los nos padrões requeridos. Preencher planilhas e ordens de serviço 
com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Dirigir veículo e operar máquinas e equipamentos, relacionados com a sua atividade, 
quando necessário. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com 
o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Utilizar rádio/equipamento de 
comunicação caso solicitado. Conduzir veículo leve da empresa para prestação dos serviços e proceder a limpeza básica da viatura e a organização 
das ferramentas na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as acima descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Curso Técnico em Agrimensura ou Geomática, registro no Conselho e CNH válida.

LXIV - TÉCNICO EM SISTEMA DE SANEAMENTO (EDIFICAÇÕES)

  Executar projetos de construção, manutenção, reparo e conservação de edificações e sistemas de saneamento. Realizar levantamentos topográ-
ficos e planialtimétricos, com a finalidade de subsidiar projetos, remanejamento e interligação de redes, bem como cadastramento e codificação de 
imóveis, quadras, ligação de água e esgotos e outros. Elaborar memorial descritivo. Efetuar cálculos e desenhos. Executar serviços de emissão, 
registro, controle e organização da documentação envolvida. Realizar estudos no local de obras, procedendo as medições e efetuando cálculos 
para auxiliar na preparação de plantas e especificações relativas a construção, reparação e conservação, de edifícios e outras obras de engenharia 
civil. Executar esboços e desenhos técnicos estruturais, seguindo plantas, esquemas, especificações técnicas e utilizando instrumentos de desenho 
e programas de computador apropriados, para orientar os trabalhos de construção, manutenção e reparo. Consultar normas técnicas e padrões de 
desenho da empresa, colaborar na definição das diretrizes dos projetos. Desenvolver desenhos em AutoCAD Preparar estimativas detalhadas sobre 
quantidade e custos de materiais e mão de obra para fornecer os dados necessários à elaboração da proposta de execução de obras, em conformi-
dade com o diretor da unidade. Auxiliar na preparação de programas de trabalho e na fiscalização de obras, acompanhando e controlando os res-
pectivos cronogramas, para assegurar o cumprimento das condições estabelecidas ou localizar falhas de execução. Identificar e resolver problemas 
que surjam, aplicando os seus conhecimentos teóricos e práticos, na construção de obras e nas instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, para 
assegurar o desenvolvimento normal dos trabalhos. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utili-
zados. Efetuar a vistoria nos imóveis, verificando se as instalações sanitárias e hidráulicas estão de acordo com as normas exigidas para a ligações 
da água e esgoto, nos mananciais e nas instalações em geral. Executar a autuação dos consumidores cujas instalações estão em desacordo com 
as especificações técnicas exigidas, em obediência à legislação pertinente. Sugerir medidas para solucionar possíveis problemas administrativos 
ligados à área de fiscalização e cadastramento de imóveis, relativos aos serviços da autarquia. Notificar e orientar os usuários nos casos de violação 
de lacres, irregularidades em cavaletes e encanamentos e numerações das edificações e habite-se, dirigindo-se até o local e conversando com o pro-
prietário, a fim de regularizar a situação do imóvel. Notificar e aplicar multas referentes às instalações irregulares, cumprindo determinação da chefia 
imediata. Notificar e aplicar multas, referentes a atrasos de pagamento e instalações irregulares, cumprindo determinação da chefia imediata. Lavrar 
multa quando da desobediência de notificação, bem como em casos de ligações clandestinas, para atender a legislação pertinente. Executar cadas-
tro e/ou recadastramento completo em terrenos vagos e edifícios residenciais, comerciais e industriais, para atender necessidades dos usuários e 
dos serviços. Efetuar cadastro de extensão de redes para fins estatísticos e de cobrança. Efetuar fiscalização das obras de saneamento, conforme 
orientação do seu superior imediato. Elaborar relatórios das vistorias realizadas e demais ocorrências para conhecimento das atividades executadas 
e para fins estatísticos e de controle. Executar fiscalização de águas pluviais ligadas nas redes e ligações de esgotos, aplicando penalidades de acor-
do com a legislação vigente. Efetuar serviços técnicos e administrativos, referentes à área de atuação. Executar corte e religação de fornecimento de 
água, utilizando-se de materiais apropriados, visando atender determinação do superior imediato. Fiscalizar ligações com água cortada, dirigindo-se 
ao local indicado, de acordo com determinação do superior imediato. Operar equipamentos técnicos inerentes ao setor. Deslocar-se de um local 
para outro conduzindo veículo/motocicleta com bagageiro apropriado. Efetuar anotação em ficha própria, da quilometragem rodada, itinerários e/
ou outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas. Zelar pela manutenção da motocicleta, comunicando falhas e cumprindo orientação de uso, 
para assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação. Manter a limpeza do veículo/motocicleta, deixando-o em condições adequadas de uso. 
Preencher planilhas e ordens de serviço com os quantitativos dos materiais e equipamentos utilizados. Utilizar equipamento de proteção individual 
(EPI) conforme orientação normativa. Efetuar o preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Realizar outras tarefas correlatas nas atividades 
de apoio em diversos setores da empresa a fim de agilizar as tarefas. Utilizar rádio/equipamento de comunicação caso solicitado. Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, mais as atividades discriminadas pelo CREA para o exercício profissional dos técnicos de 
ensino médio. Dirigir veículo e operar máquinas e equipamentos, relacionados com a sua atividade, quando necessário.

  Curso Técnico em Edificações, registro no Conselho e CNH categorias "a" e "b" válidas.

LXV - TÉCNICO EM SISTEMA DE SANEAMENTO (ELETROTÉCNICA)

  Executar tarefas de caráter técnico relativas a execução de projetos de eletrificação em obras e serviços, orientando-se por esquemas e especi-
ficações técnicas para colaborar na construção, reparo e conservação do sistema de saneamento. Instalar, operar e manter elementos de energia 
elétrica, além de realizar manutenção de redes, transformadores e equipamentos de distribuição de energia. Instalar, operar e manter elementos 
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Participar na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de 
infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Atuar no planejamento e execução da instalação e manutenção de equipamentos 
e instalações elétricas. Aplicar medidas para uso eficiente da energia elétrica e de fontes energética alternativas. Executar, fiscalizar e orientar dire-
tamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos eletroeletrônicos, instalações e arquivos técnicos do DAE. Elaborar, executar e fiscalizar 
projetos de instalações elétricas prediais, industriais, de estações de tratamento, subestações, redes de transmissão e distribuição de interesse do 
DAE. Assessorar estudos de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas. Executar trabalhos de vistoria, perícia e avaliação. 
Operar equipamentos (motores elétricos e a diesel e bombas). Planejar e/ou executar manutenção de válvulas motorizadas, motores elétricos de 
indução, disjuntores eletromecânicos, geradores elétricos, transformadores a seco/óleo, sistema de ar condicionado, carregadores de bateria, retifi-
cadores, inversores estáticos, aferição e calibração de relé de proteção. Manutenção (calibração, aferição, reparo e testes de malhas de instrumen-
tação e controle) de sensores, transdutores, transmissores de sinal, conversores, controladores, atuadores elétricos, pneumáticos, analisadores de 
processo. Integrar a equipe e executar o planejamento de eventuais paradas na captação. Elaborar especificações e processos na área de compras 
e licitações para aquisição de materiais e serviços. Executar inspeções de material, normatizando e padronizando. Executar avaliação de equipa-
mentos. Orientar e treinar os empregados que auxiliam na execução de tarefas típicas da função. Executar os trabalhos observando normas técnicas 
e de segurança. Executar serviços em altura e espaços confinados. Observar e cumprir escalas de serviços, comunicando à chefia, com antecedên-
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cia, quando se fizer necessárias substituições. Preencher planilhas, elaborar gráficos e emitir relatórios. Utilizar equipamento de proteção individual 
(EPI) conforme orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Efetuar o 
preenchimento de planilhas e boletins operacionais. Conduzir veículo leve da empresa para prestação dos serviços organizando ferramentas e mate-
riais de trabalho na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as acima descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Curso Técnico em Eletrotécnica e registro no Conselho e CNH válida.

LXVI - TÉCNICO EM SISTEMA DE SANEAMENTO (QUÍMICO)

  Executar programas e acompanhar a operação dos sistemas de saneamento (água e esgoto), em todas as fases, desde a captação e coleta, 
tratamento, afastamento, distribuição e manutenção. Programar, executar e controlar as variáveis quali-quantitativas da operação dos sistemas. 
Elaborar e controlar a programação de coleta de amostras, desinfecção de redes e reservatórios, coletar amostras e efetuar análises físico-químicas 
e microbiológicas, em laboratórios ou em campo. Atuar com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, normas de 
qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança. Executar serviços de emissão, registro, controle e organização da documentação en-
volvida, providenciando transportes de materiais necessários. Controlar a dosagem de coagulantes e auxiliares de coagulação utilizados no processo 
de tratamento de água, visando a ótima coagulação e floculação da água bruta. Controlar a dosagem de produtos químicos para correção de ph, 
desinfecção e fluoretação, adicionando-lhes quantidades determinadas de produtos químicos a fim de manter a qualidade da água para consumo 
humano em atendimento à legislação vigente. Efetuar análises das amostras de água ou de esgoto coletadas em diversos pontos das respectivas 
estações de tratamento e de outros pontos que se fizerem necessários. Controlar e inspecionar o funcionamento das instalações operacionais, ga-
rantindo a continuidade dos processos e segurança dos sistemas. Consolidar e disponibilizar informações operacionais. Comunicar os problemas 
na conservação, segurança patrimonial e ambiental das instalações operacionais. Diagnosticar o desempenho do sistema de tratamento de água e/
ou de esgoto coletando amostras e efetuando análises físico-químicas em diversas etapas do processo de tratamento. Efetuar, orientar e coordenar 
manobras de abertura e fechamento de válvulas e comportas, rodízio de funcionamento dos equipamentos. Coletar amostras e realizar o controle de 
qualidade dos mananciais, da água na saída do tratamento e na rede de distribuição, através de análises físico-químicas e bacteriológicas. Efetuar 
o ajuste da dosagem de produtos químicos em bombas dosadoras. Orientar, supervisionar e controlar as atividades da equipe auxiliar, indicando 
as técnicas e acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos, para garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e a exatidão das 
análises e testes laboratoriais. Realizar a coleta de material, empregando técnica e instrumentação adequadas para proceder aos testes, análises 
e amostras de laboratório. Interpretar os resultados das análises e testes, valendo-se de seus conhecimentos técnicos e baseando-se nas tabelas 
científicas para a elaboração de laudos. Elaborar relatórios técnicos computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os resultados das aná-
lises em informações para possibilitar consultas por outros órgãos. Por em ponto de utilização os equipamentos, ajustando-os, desinfetando-os e 
abastecendo-os com as amostras, para proceder às análises ou testes programados. Realizar testes químicos de maior complexidade, preparando 
locais, instrumentos, utensílios, reagentes a outras soluções e observando as alterações das substâncias para assegurar resultados mais rápidos. 
Zelar pela conservação da aparelhagem, instrumentos e do laboratório, em geral, supervisionando as tarefas da limpeza e manutenção preventi-
va e corretiva, para assegurar a realização dos trabalhos dentro das especificações técnicas exigidas. Controlar o estoque de produtos químicos 
utilizados nas análises. Controlar o recebimento de matérias primas utilizadas no tratamento de água e/ou de esgoto, bem como a utilização de 
equipamentos de proteção individuais (EPIs.), para o manuseio dos produtos pelo pessoal da empresa fornecedora. Orientar os trabalhadores no 
uso de EPIs quando for necessário. Executar os trabalhos observando normas técnicas e de segurança. Observar e cumprir escalas de serviços, 
comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizer necessárias substituições. Preencher planilhas, elaborar gráficos e emitir relatórios de 
acordo com os dados coletados em amostra. Executar e acompanhar a operação do sistema de tratamento de água e esgoto em todas as fases, 
desde a captação, tratamento e manutenção dos equipamentos utilizados no processo. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) conforme 
orientação normativa. Preencher planilhas e ordens de serviço com o quantitativo dos materiais e equipamentos utilizados. Efetuar o preenchimento 
de planilhas e boletins operacionais. Conduzir veículo leve da empresa para prestação dos serviços organizando ferramentas e materiais de trabalho 
na carroceria. Executar outras tarefas correlatas as acima descritas e manusear ferramentas e equipamentos pertinentes ao serviço.

  Curso Técnico em Química, registro no Conselho e CNH válida.

LXVII - TÉCNICO EM TRATAMENTO DE ÁGUA (Extinto na Vacância) 

  Executar e acompanhar a operação do sistema de tratamento de água, em todas as fases, desde a captação, tratamento e manutenção dos equi-
pamentos utilizados no processo; Controlar a dosagem de coagulantes e auxiliares de coagulação utilizados no processo de tratamento de água, 
visando a ótima coagulação e floculação da água bruta; Controlar a dosagem de produtos químicos para correção de ph, desinfecção e fluoretação, 
adicionando-lhe quantidades determinadas de produtos químicos a fim de manter a qualidade da água para consumo humano em atendimento à 
legislação vigente; Efetuar análises das amostras de água coletadas em diversos pontos da Estação; Controlar e inspecionar o funcionamento das 
instalações operacionais, garantindo a continuidade dos processos e segurança dos sistemas; Consolidar e disponibilizar informações operacionais. 
Comunica os problemas na conservação, segurança patrimonial e ambiental das instalações operacionais; Diagnosticar o desempenho do sistema 
de tratamento de água coletando amostras e efetuando análises físico-químicas em diversas etapas do processo de tratamento de água; Efetuar e 
coordenar manobras de abertura e fechamento de válvulas e comportas, rodízio de funcionamento dos equipamentos de acordo com as orientações 
recebidas; Controlar o estoque de produtos químicos utilizados nas análises; Controlar o recebimento de matérias primas utilizadas no tratamento de 
água, bem como a utilização de equipamentos de proteção individuais (EPIs.) para o manuseio dos produtos pelo pessoal da empresa fornecedora; 
Orientar o Operador de Filtros e demais colegas de trabalho no uso de EPIs. quando forem necessários; Executar os trabalhos observando normas 
técnicas e de segurança; Observar e cumpre escalas de serviços, comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizer necessárias substitui-
ções; Executar outras tarefas correlatas e afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Curso Técnico em Química.

LXVIII - TÉCNICO QUÍMICO (Extinto na Vacância)

  Executar e acompanhar a operação do Sistema de tratamento de água, em todas as fases, desde a captação, tratamento e manutenção dos equi-
pamentos utilizados no processo. Controlar a dosagem de coagulantes e auxiliares de coagulação utilizados no processo de tratamento de água, 
visando à ótima coagulação e floculação da água bruta; Controlar a dosagem de produtos químicos para correção de pH, desinfecção e fluoretação 
adicionando-lhe quantidades determinadas de produtos químicos a fim de manter a qualidade da água para consumo humano em atendimento a 
Portaria vigente; efetuar análises das amostras de água coletada em diversos pontos da Estação. Controlar e inspecionar o funcionamento das 
instalações operacionais, garantindo a continuidade dos processos e segurança dos sistemas; Consolidar e disponibilizar informações operacionais. 
Comunica os problemas na conservação, segurança patrimonial e ambiental das instalações operacionais; Diagnosticar o desempenho do Sistema 
de tratamento de água coletando amostras e efetuando análises físico-químicas em diversas etapas do processo de tratamento de água; Efetuar e 
coordenar manobras de abertura e fechamento de válvulas e comportas, rodízio de funcionamento dos equipamentos de acordo com as orientações 
recebidas; Controlar o estoque de produtos químicos utilizados nas análises; Controlar o recebimento de matérias primas utilizadas no tratamento 
de água bem como a utilização dos EPI's para o manuseio dos produtos pelo fornecedor; Orientar o operador de filtros e colegas de trabalho no uso 
de EPIs, quando forem necessários; Executar os trabalhos observando Normas técnicas e de segurança; Observar e cumprir escalas de serviços, 
comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizer necessárias substituições; Executar outras tarefas correlatas e afins relacionado ao Sis-
tema de Tratamento de água.
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  Curso Técnico em Química.

LXIX - TECNÓLOGO SANITARISTA (Extinto na Vacância)

  Elaborar projetos básicos de redes de água e esgoto, para atendimento à população; Auxilia na análise das necessidades de abastecimento de 
prédios residenciais, comerciais e industriais; Realizar cálculos de pressão, perda de carga em linhas, vazões, extensões e dimensiona mentos; 
Verificar a existência de redes e se os projetos executivos e a execução dos serviços estão dentro de padrões pré-definidos para a implantação dos 
serviços básicos fornecidos pelo DAE; Atuar no tratamento de água e esgoto no setor operacional, fazendo o acompanhamento de obras e reparos, 
topografia e cadastro; Executar outras tarefas correlatas ou afins determinadas pelo seu superior imediato.

  Ensino Superior completo em Tecnologia Sanitária, registro no Conselho e CNH categoria "b".

LXX - TELEFONISTA (Já extinto na Vacância)

  Atender e efetua ligações internas e externas, operando equipamentos telefônicos, consultando listas e/ou agendas, visando a comunicação entre 
o usuário e o destinatário; Registrar as ligações interurbanas efetuadas, anotando em formulários apropriados o nome do solicitante, localidade e 
tempo de duração da ligação, para possibilitar o controle de custos e ressarcimento pelo servidor, quando a ligação for de caráter particular; Zelar 
pelo equipamento telefônico, comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção, para assegurar o perfeito funcionamento; Manter 
atualizadas e sob sua guarda as listas telefônicas internas e externas e de outras localidades, para facilitar consultas; Registrar em impresso próprio 
as ligações telefônicas locais efetuadas, a fim de permitir o controle das mesmas; Fazer chamadas, via fonoclama, a fim de transmitir mensagens e/
ou localizar servidores; Observar e cumprir escalas de serviços, comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizerem necessárias substitui-
ções; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

  Ensino Médio completo.

LXXI - TOPÓGRAFO (Já extinto na Vacância)

  Realiza levantamentos topográficos, determinando o perfil, a localização, as dimensões exatas e a configuração dos terrenos ou novos loteamen-
tos, registrando os resultados obtidos, a fim de subsidiar dados para a elaboração dos projetos, estudos de planejamento técnico, construções de 
obras dos sistemas de água e esgoto e determinação de instituição ou cancelamento de faixa de viela sanitária; Executa levantamento topográfico 
da superfície e do subsolo de um terreno; Analisa mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando e calculando as 
medidas para preparar esquemas de levantamento topográfico; Efetua o reconhecimento básico da área programada analisando as características 
do terreno, para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais e instrumentos; Realiza levantamentos da área demarca-
da, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição para determinar altitudes, distâncias, 
ângulos, coordenadas, referências de nível e outras características da superfície terrestre, de áreas subterrâneas e de edifícios; Registra nas cader-
netas topográficas, os dados obtidos; Avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando 
cálculos; Elabora esboços, plantas e relatórios técnicos sobre os traçados a serem feitos; Supervisiona os trabalhos topográficos, determinando a 
colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de locação para orientação na execução dos trabalhos; Zela pela manutenção e 
guarda dos instrumentos, aferindo-os e retificando-os para conservá-los nos padrões requeridos; Desenha plantas detalhadas das áreas levantadas; 
Coordena equipes auxiliares, determinado modo de execução, grau de precisão dos levantamentos; Executa outras atividades correlatas e afins e/
ou determinadas pelo superior imediato.

  Curso Técnico e registro no Conselho.

LXXII - VIGIA (Já extinto na Vacância) 

  Compreende as tarefas que se destinam a executar serviços de vigilância, proteção e segurança nas dependências da autarquia, baseando-se 
em regras de conduta pré-determinadas, para assegurar a segurança do local e as tarefas que se destinam a executar serviços de recepção e 
controle de entrada/saída de veículos e pessoas nas dependências da autarquia; Exerce vigilância nas dependências internas e externas do DAE, 
percorrendo-as sistematicamente e inspecionando, visando a proteção e a manutenção da ordem e impedir a destruição do patrimônio público; Efe-
tua ronda motorizada ou não, diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras 
vias de acesso estão fechadas corretamente, para evitar furtos, roubos e outros danos; Zela pela segurança de veículos e equipamentos do DAE, 
fiscalizando a entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda, visando a proteção e segurança da autarquia; Executa tarefas de controle do 
reservatório de água, abrindo e fechando o registro, para manter o nível adequado de água no reservatório; Presta informações por telefone aos 
operadores, sobre o nível do reservatório, para o controle da vazão da água na estação de tratamento; Comunica ao superior imediato ou chefias 
competentes, problemas graves, para manutenção da ordem ou em caso de incêndio; Garante o sossego público, evitando arruaças ou ruídos nos 
horários noturnos, nos locais sob sua vigilância; Observa e cumpre escalas de serviços, comunicando à chefia, com antecedência quando se fizer 
necessárias substituições; Encarrega-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, recebendo e encaminhando aos 
destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências desagradáveis; Registra ocorrências, fora da rotina, em livro próprio, a fim de documentar 
os fatos anormais ocorridos e dar ciência ao superior imediato; Controla a movimentação de materiais, equipamentos, ferramentas etc., fazendo os 
registros pertinentes, anotando o número dos mesmos, para evitar desvio; Controla a entrada e saída de servidores, visitantes e veículos, efetuando 
registros pertinentes, a fim de garantir a segurança do local e dos servidores;* Orienta ou presta informações ao público, atendendo pessoalmente ou 
por telefone, transferindo ligações ou anotando recados; Recepciona o visitante e verifica se a pessoa procurada está no prédio, utilizando-se de tele-
fone, interfone e outros meios, para encaminhar, após autorização, o visitante a seção desejada; Preenche crachá de visitantes, mediante solicitação 
e retenção de documentos; Realiza controle de chapeira, abrindo-a e fechando-a nos horários, a fim de evitar o extravio dos cartões de ponto; realiza 
mensalmente, substituição dos cartões de ponto na chapeira, e os encaminha à seção de pessoal. Encarrega-se das encomendas de pequeno porte, 
enviadas aos ocupantes do prédio, recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e/ou ocorrências desagradáveis; Observa e 
cumpre escalas de serviços, comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizer necessárias substituições; Auxilia nos serviços de vigilância, 
quando necessário; Executa outras tarefas correlatas e afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Ensino Fundamental completo. CNH categorias "a" e "b" válidas e aptidão física.

LXXIII - ZELADOR (Já extinto na Vacância)

  Executar serviços de zeladoria das dependências internas e externas do DAE, promovendo a limpeza e manutenção das instalações, móveis e 
utensílios, a fim de manter a conservação e manutenção dos mesmos; Inspecionar as dependências da autarquia, efetuando os trabalhos de limpe-
za, remoção ou incineração de resíduos, para assegurar o bem estar dos servidores e usuários; Executar pequenos serviços de reparos ou consertos 
de instalações elétricas, sanitárias, bombas, caixa d'água, chuveiros, extintores, etc., para assegurar as condições de funcionamento e segurança 
das instalações; Efetuar a distribuição, carregamento, armazenagem e controle de materiais, utilizados e pertencentes ao local de trabalho; Efetuar a 
remoção do pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os, lavando-os ou limpando com vassouras, vasculhadores, 
esponjas ou flanelas, para manter a limpeza dos mesmos; Efetuar a limpeza de escadas e pisos, varrendo, lavando e/ou encerando, para retirar 
poeira, manchas e detritos, a fim de manter a limpeza dos prédios; Efetuar a limpeza de utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando-se 
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de produtos apropriados, para manter a higiene do local; Cuidar das plantas ornamentais das dependências do DAE, regando-as e removendo as 
folhas danificadas, para mantê-la em bom estado de conservação; Executar serviços de capinação nas dependências externas do DAE, garantindo a 
limpeza do local; Executar serviços de jardinagem regando, replantando e podando pequenas árvores, arbustos e plantas em geral, da parte externa 
das dependências do DAE, cuidando do seu crescimento e conservação; Auxiliar nos serviços de copa/cozinha, quando necessário; Observar e 
cumprir escalas de serviços, comunicando à chefia, com antecedência, quando se fizer necessárias substituições; Executar outras tarefas correlatas 
e afins e/ou determinadas pelo superior imediato.

  Alfabetizado.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de junho de 2022.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

         Francisco Antonio Sardelli
   Prefeito Municipal

             José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
   Secretário Adjunto   de Administração

         Hugo Stefano Troly
   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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ANEXO III 

 
TABELA DE SALÁRIOS E/OU VENCIMENTOS DOS CARGOS E/OU EMPREGOS DO 

QUADRO PERMANENTE 
 

 
GRUPO 

 
EMPREGO 

VENCIMENTO 
E/OU SALÁRIO 
– R$ 01/03/2022 

G.I 
 

Ajudante Geral (em vacância) 
Copeiro(a) (em vacância) 
Zelador(a) (em vacância) 
Ajudante de Encanador de Esgoto (em vacância) 

1.694,32 
 

G.II Ajudante de Obras e Serviços (em vacância)  
Ajudante de Topógrafo (em vacância) 1.751,53 

G.III 

Ajudante de Eletricista (em vacância) 
Ajudante de Mecânico (em vacância) 
Leiturista (em vacância) 
Telefonista (em vacância) 

1.820,71 

G.IV Operador de Bombas (em vacância) 
Escriturário “A” (em vacância) 1.904,69 

G.V 

Agente de Saneamento 1 
Agente de Saneamento 2 (encanador) 
Agente de Saneamento 3 
Controlador do Sistema de Saneamento 
Oficial de Manutenção 
Oficial de Manutenção (Mecânica) 
Aplicador de Asfalto (em vacância) 
Armador (em vacância) 
Carpinteiro (em vacância) 
Encanador (em vacância) 
Encanador de Água (em vacância) 
Encanador de Esgoto (em vacância) 
Mecânico (em vacância) 
Motorista (em vacância) 
Operador de Filtros (em vacância) 
Operador de Rolo Compressor (extinto na vacância) 
Pedreiro (extinto na vacância) 
Pintor (em vacância) 
Vigia (já extinto em vacância) 

2.003,46 
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G.VI 

Analista Administrativo 
Oficial de Manutenção (Elétrica) 
Oficial de Manutenção (Soldador/Serralheiro) 
Agente de Corte de Água (em vacância) 
Comprador (em vacância) 
Eletricista (em vacância) 
Escriturário “B” (em vacância) 
Soldador (em vacância) 

 
2.052,35 

G.VII 

Controlador do Sistema de Saneamento (Telemetria) 
Motorista Operador de Equipamentos Automotivos 
Controlador de Telemetria (em vacância) 
Operador de Máquinas (em vacância) 
Topógrafo (em vacância) 
Encarregado de Turma (em vacância) 
Oficial Administrativo “A” (em vacância) 

2.212,95 

G.VIII Laboratorista (em vacância) 
Oficial Administrativo “B” (em vacância) 2.558,07 

G.IX 
Técnico em Gestão (Almoxarife) 
Almoxarife (em vacância) 
Oficial Administrativo (em vacância) 

2.655,90 

G.X 

Técnico de Segurança do Trabalho 
Técnico em Gestão (Informática) 
Técnico em Sistema de Saneamento 
(Agrimensura/Geomática) 
Técnico em Sistema de Saneamento (Edificações) 
Técnico em Sistema de Saneamento (Eletrotécnica) 
Técnico em Sistema de Saneamento (Químico) 
Fiscal (em vacância) 
Mestre de Obras (em vacância) 
Operador de ETA (em vacância) 
Técnico em Edificações (em vacância) 
Técnico em Tratamento de Água (em vacância) 
Técnico Químico (em vacância) 

3.294,48 

G.XI 
Analista de Gestão 1 (Administração) 
Analista de Gestão 2 (Contabilidade) 
Tecnólogo Sanitarista (em vacância) 

3.731,90 

G.XII Assistente Social 4.534,31 
G.XIII Supervisor de Informática (em vacância) 5.973,55 

G.XIV 

Biólogo 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Civil 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro Mecânico 

6.588,91 
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Engenheiro Sanitarista 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 

G.XV Procurador Jurídico 7.899,39 
 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de junho de 2022. 
 
 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração.  

 
 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Adjunto de Administração 

 
  

Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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LEI Nº 6.656, DE 24 DE JUNHO DE 2022 
ANEXO IV 

 
CARGOS EM COMISSÃO 

 

CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO 
R$- 

CARGA 
HORÁRIA 

Assessor de Gabinete do Superintendente 1 5.277,99 40 h 
Assessor do Superintendente 2 9.889,60 40 h 
Assessor Institucional 4 9.889,60 40 h 
Chefe de Gabinete 1 5.277,99 40 h 
Diretor da Unidade Administrativa e 
Financeira (Concursado) 

1 9.889,60 40 h 

Diretor da Unidade Comercial (Concursado) 1 9.889,60 40 h 
Diretor da Unidade de Obras, Manutenção e 
Operação (Concursado) 

1 9.889,60 40 h 

Diretor da Unidade Técnica, Projetos, 
Segurança, Saúde e Meio Ambiente 
(Concursado) 

1 9.889,60 40 h 

Diretor da Unidade de Tratamento de Água 
(Concursado) 

1 9.889,60 40 h 

Diretor da Unidade de Tratamento de Esgoto 
(Concursado) 

1 9.889,60 40 h 

Superintendente 1 14.390,78 40 h 
Superintendente Adjunto (Gestão) 1 13.693,37 40 h 
Superintendente Adjunto (Planejamento) 1 13.693,37 40 h 
Superintendente Adjunto (Políticas Públicas) 1 13.693,37 40 h 

 
Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de junho de 2022. 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração.  

 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Adjunto de Administração 

 
  

Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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 LEI Nº 6.656, DE 24 DE JUNHO DE 2022.

ANEXO V

ATRIBUIÇÕES, ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS DOS 
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

I - ASSESSOR DE GABINETE DO SUPERINTENDENTE

  Assessorar diretamente o Superintendente na representação política da pasta e no relacionamento político com a população, órgãos e entidades 
públicas e privadas; acompanhar o cumprimento dos atos de delegação de competência expedidos no âmbito das unidades da Secretaria; exercer 
outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Superintendente.

  Superior Completo.

II - ASSESSOR DO SUPERINTENDENTE

  Hierárquica e funcionalmente subordinado ao Superintendente, o Assessor deve assessorar no desempenho de todas as suas funções e atribui-
ções, prestando-lhe assessoria de caráter político e administrativo. Realizar o atendimento e orientação aos outros profissionais da pasta e ao públi-
co em geral. Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da pasta, atendendo às orientações e definições das políticas públicas estabelecidas 
pela gestão autárquica e municipal. Atuar, juntamente com o Superintendente, sempre que for por ele demandado, no processo de estudo, criação, 
definição, execução e medição das políticas públicas criadas para desenvolvimento dos serviços da pasta. Coletar informações junto ao corpo técni-
co da pasta para orientar o agente político na consecução de objetivos e metas estabelecidos nas políticas públicas. Elaborar textos profissionais es-
pecializados e outros documentos oficiais demandados pelo Superintendente e representá-lo, quando demandado, em eventos oficiais, quando não 
houver obrigatoriedade legal de presença do agente político. Executar tarefas delegadas diretamente pelo Superintendente, inclusive as de gestão 
das atividades burocráticas da Autarquia, contanto que não haja impedimento legal. Executar outras atividades que lhe sejam delegadas pelo Secre-
tário Municipal, vedada a realização rotineira de atividades de caráter burocrático e técnico, incompatíveis com o exercício da função de Assessor.

  Superior Completo.

III - ASSESSOR INSTITUCIONAL

  Assessorar diretamente o Superintendente na implantação e coordenação de áreas e projetos específicos; orientar e coordenar as atividades das 
Diretorias e Departamentos da Autarquia nas suas respectivas áreas de competência; apresentar anualmente ao Superintendente o relatório dos 
serviços e atividades desenvolvidas; colaborar para promover a integração das Diretorias e Departamentos Autárquicos; possibilitar a dinamização 
dos processos de gestão administrativa, alcançando a eficiência e celeridade necessárias em todos esses processos; praticar todos os atos neces-
sários para cumprir as atribuições que lhe forem especialmente delegadas pelo Superintendente. 

  Superior Completo.

IV - CHEFE DE GABINETE

  Assessorar diretamente o Superintendente no desempenho de suas funções. Examinar e preparar o expediente encaminhado ao Titular da Pasta. 
Supervisionar os serviços do Gabinete. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário.

  Superior Completo.

V - DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

  Gerenciar os contratos de prestação de serviços, consultoria e assessoria técnica utilizados pelas Unidades da Autarquia, alinhando-os ao es-
tabelecido pelo Superintendente, além de acompanhar os relativos ao seu campo de atuação. Promover a gestão dos processos administrativos, 
procedimentos e controle de compras, licitações e contratos administrativos. Acompanhar sistema de aprovação de custos operacionais da Autarquia 
conjuntamente com a Diretoria Econômico-Financeira, visando obter informações gerenciais quanto à compatibilidade com as tarifas em vigência. 
Orientar, planejar e coordenar na execução das atividades de administração patrimonial. Orientar, planejar e coordenar as atividades de suprimentos, 
compras, licitações, contratos, recursos humanos, serviços administrativos, almoxarifado, serviços de protocolo, informática e atendimento do 0800. 
Orientar, planejar e coordenar a utilização dos diversos sistemas de gestão utilizados pela Autarquia. Promover, coordenar e acompanhar o programa 
de capacitação institucional da Autarquia. Emitir pareceres em assunto financeiros ligados ao plano de governo. Dirigir e viabilizar apoio administra-
tivo à execução das políticas, diretrizes e metas da Autarquia. Definir políticas, normas e procedimentos para o desenvolvimento e qualificação dos 
recursos financeiros que viabilizam a efetividade dos processos levados a efeito pela entidade Autárquica. Viabilizar a execução da política municipal 
em consonância com as da entidade autárquica, negociando e fixando prioridades, normas e padrões para a eficiente atuação da Superintendência 
no tocante a alocação de recursos. Dirigir a execução orçamentária, realizando a liberação e contingenciamento do orçamento. Controlar, orientar, 
supervisionar e fiscalizar a execução orçamentária. Dirigir a arrecadação de tributos e outras rendas da Autarquia sob o seu controle. Dirigir e orientar 
a contabilidade financeira, orçamento, custos, análise, revisão de contas e dívida ativa. Dirigir o lançamento, fiscalização e arrecadação de preços 
públicos e outros créditos. Propor e acompanhar sistema de aprovação de custos operacionais da Autarquia, visando obter informações gerenciais 
quanto a compatibilidade com as tarifas em vigência. Determinar a realização de perícias contábeis, que tenham por fim salvaguardar os interesses 
do DAE. Estabelecer os critérios de elaboração do orçamento anual, de acordo com as diretrizes traçadas pelo programa de governo. Estabelecer 
sistemas de controle para apuração dos custos operacionais dos serviços de água e esgoto. Apresentar, sempre que se fizer necessário, o custo 
operacional de tarifa dos serviços de água e esgoto. Coordenar, diariamente, do movimento financeiro e econômico, verificando as disponibilidades 
e mandando recolher aos estabelecimentos de crédito autorizados, as quantias excedentes às necessidades de pagamento, posicionando a Supe-
rintendência. Fiscalizar a aplicação das dotações orçamentárias, comunicando. Determinar o pagamento de juros e amortizações de empréstimos. 
Apresentar, diariamente, à Superintendência, balancete de verificação contábil, extrato dos saldos bancários e boletins diários de caixa referentes 
à receita e à despesa. Incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em conformidade com as determinações emanadas pela Supe-
rintendência. Proceder, periodicamente a verificação dos valores contábeis e dos bens escriturados e existentes. Movimentar, nos termos legais, 
ou regulamentares, as contas de depósitos nos estabelecimentos bancários, assinando cheques e outros documentos juntamente com o Superin-
tendente; Assessorar na feitura de boletins, balancetes, e outros documentos de apuração contábil, bem como os balanços gerais e seus anexos. 

  Vínculo Estável.

VI - DIRETOR DA UNIDADE COMERCIAL

  Dirigir os processos comerciais e relacionamento com os clientes/usuários. Assessorar a Superintendência nos assuntos atinentes a área comer-
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cial e no relacionamento com os clientes/usuários. Dirigir e controlar os setores que lhe são subordinados, com vista à qualidade e eficiência dos 
serviços, aplicando aos procedimentos administrativos a orientação governamental emanada pela Superintendência. Julgar em primeira instância 
administrativa as reclamações contra lançamento e cobrança dos serviços de água e esgoto prestados pela Autarquia. Dirigir, analisar, planejar e 
orientar na política tarifária da Autarquia, apresentado relatórios e propostas que objetivem subsidiar a Superintendência quando do envio de propos-
ta ao Prefeito Municipal e à agência reguladora. Gerenciar, analisar e orientar os serviços de leituras, lançamento, revisão, fiscalização, hidrometria 
e atendimento presencial. Fiscalizar os contratos terceirizados ligados à respectiva Diretoria. Definir metas e objetivos necessários a redução da 
inadimplência e aumento da arrecadação. Zelar pela excelência no atendimento prestado aos usuários e a população, planejando e implementando 
medidas com o objetivo de aumentar a eficiência, qualidade e celeridade do cumprimento das demandas. Planejar, gerir e implementar sistema de 
pós-atendimento e suporte ao usuário, construindo e facilitando os canais de comunicação existentes na Autarquia, com vistas a excelência dos 
serviços prestados. 

  Vínculo Estável.

VII - DIRETOR DA UNIDADE DE OBRAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

  Coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades para implementação das obras necessárias ao atendimento das principais 
demandas do município atinentes ao saneamento básico. Coordenar e executar projetos atinentes à obras de grande vulto, bem como manutenções, 
em conformidade com as metas traçadas pelo plano de saneamento, observadas as prioridades estabelecidas no Plano de Governo. Assessorar 
o Superintendente nos assuntos atinentes à execução contratual relacionadas a obras e manutenções necessárias ao atendimento à população, 
sugerindo a adoção políticas públicas para o pleno atendimento das demandas na respectiva área. Coordenar e controlar os setores que lhe são 
subordinados, com vista à qualidade e eficiência dos serviços, aplicando aos procedimentos administrativos a orientação governamental emana-
da pela Superintendência na respectiva área de atuação. Prestar informações e emitir pareceres sobre questões relativas a execução de obras e 
manutenção diversas. Implantar o gerenciamento de risco nas atividades relacionadas a obras e manutenção, adotando providências preliminares 
em caso de intervenções técnicas de alta complexidade, comunicado, imediatamente, as ocorrências à Superintendência e Diretorias. Conferir e 
fornecer elementos informativos e dados estatísticos de interesse para projetos, construções, manutenção e custeio de obras de saneamento, em 
conformidade com o Plano de Governo. Propor planos e medidas referentes à melhoria das condições dos serviços de obras e manutenção. Sugerir 
à Superintendência modificações ou inovações que visem o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas no tocante a execução de obras e 
manutenções, inclusive quanto a modernização do sistema. Fiscalizar os contratos terceirizados ligados à respectiva coordenadoria.

  Vínculo Estável.

VIII - DIRETOR DA UNIDADE TÉCNICA (PROJETOS, SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE) 

  Dirigir e executar os serviços pertinentes ao Plano de Saneamento Municipal, gerenciando a manutenção e conservação da infra-estrutura pública 
ligada ao saneamento básico em conformidade com as diretrizes, programas e projetos emanados pelo governo municipal. Dirigir a equipe técnica 
e unidades diretamente subordinadas, compreendendo os poderes de decisão, planejamento, orientação, controle e fiscalização sobre todos os 
trabalhos, com atribuições de natureza técnica e/ou operacional. Controlar e fiscalizar os serviços de utilidade pública, executados com permissão 
do Poder Público. Realizar a medição, fiscalização e o acompanhamento de obras e serviços públicos realizados por empresas contratadas em 
conformidade com o Plano de Governo. Promover ações e executar planos, programas, projetos e atividades para implementação da política de 
serviços públicos na área de saneamento básico. Implementar as ações relativas ao abastecimento público. Implementar as ações relativas a coleta, 
afastamento e tratamento do esgoto gerado pelo município. Implementar normas e padrões técnicos a serem adotados. Supervisionar e acompa-
nhar a elaboração de estudos de viabilidade para expansão de atividades. Subsidiar a formulação de políticas e a definição de estratégias para a 
implementação de programas e ações de fomento nas áreas de saneamento básico e interesse estratégico das políticas do Município. Participar 
da articulação de ações, em conjunto com outros órgãos do Município, com entidades governamentais e privadas, em negociações de programas e 
projetos afins relacionados com a política de saneamento básico. Coordenar a feitura e integração dos projetos a serem executados pela Autarquia 
em conformidade com o Plano de Saneamento e o Plano de Governo, cuidando da gestão do orçamento, equipe, prazos e riscos. Coordenar a 
elaboração e aprovação dos projetos e orçamentos de obras e serviços a serem executados pela Autarquia conforme planejamento traçado pela 
Superintendência. Estruturar e gerenciar instrumentos de captação de recursos para custeio de projetos de saneamento, tecnologia e inovação. 
Monitorar e controlar a execução dos projetos em conformidade com a política pública traçada. Manter atualizado o conjunto de ferramentas tecno-
lógicas, técnicas e sistemas de informação empregados no gerenciamento de projetos. Coordenar as atividades voltadas para segurança, saúde e 
meio ambiente. Coordenar, organizar e difundir as atividades voltadas para gestão ambiental conforme diretrizes traçadas pela Superintendência e 
de acordo com o Plano de Saneamento. Viabilizar a captação de recursos nas esferas governamentais e não governamentais. Oferecer assistência 
para elaboração de planos, programas e projetos de que participe a população e, em especial, quando vinculadas ao plano de saneamento do mu-
nicípio. Fiscalizar os contratos terceirizados ligados à respectiva coordenadoria.

  Vínculo Estável.

IX - DIRETOR DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA

  Coordenar os assuntos atinentes à Estação de Tratamento de Água, em conformidade com as metas traçadas pelo plano de saneamento, observa-
das as prioridades estabelecidas no Plano de Governo. Assessorar a Superintendência nos assuntos atinentes a captação, tratamento e distribuição 
de água potável à população, sugerindo a adoção políticas públicas necessárias ao pleno atendimento das demandas na respectiva área. Coorde-
nar e controlar os setores que lhe são subordinados, com vista à qualidade e eficiência dos serviços, aplicando aos procedimentos administrativos 
a orientação governamental emanada pelo Superintendente. Prestar informações e emitir pareceres sobre questões relativas aos sistemas de 
produção e reserva de água. Tomar providências preliminares em caso de necessidade de racionamento de água, informando, imediatamente, as 
ocorrências à Superintendência. Conferir e fornecer elementos informativos e dados estatísticos de interesse para projetos, construções, operação, 
manutenção e custeio do sistema de coleta e tratamento de esgotos, em conformidade com o Plano de Governo. Propor planos e medidas referentes 
à melhoria das condições dos serviços de captação, adução, tratamento e reserva de água. Sugerir à Superintendência modificações ou inovações 
que visem o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas na área de tratamento de água, inclusive quanto a modernização do sistema. Implan-
tar o gerenciamento de risco nas atividades relacionadas a captação, tratamento e distribuição de água potável à população. Fiscalizar os contratos 
terceirizados ligados à respectiva coordenadoria.

  Vínculo Estável.

X - DIRETOR DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO

  Coordenar os assuntos atinentes a Estação de Tratamento de Esgoto, em conformidade com as metas traçadas pelo Plano de Saneamento com 
prioridades estabelecidas através do plano de governo. Assessorar a Superintendência nos assuntos atinentes a coleta, afastamento e tratamento de 
esgoto, sugerindo a adoção políticas públicas necessárias ao pleno atendimento das demandas na respectiva área. Assessorar a Superintendência 
nos assuntos atinentes a distribuição e eficiência das estações de tratamento de esgoto, propondo melhorias no atendimento dos serviços prestados 
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à população, mediante apresentação de relatórios e pareceres técnicos específicos. Coordenar e controlar os setores que lhe são subordinados, com 
vista à qualidade e eficiência dos serviços, aplicando aos procedimentos administrativos a orientação governamental emanada pelo Superintendente 
na respectiva área de atuação. Conferir e fornecer elementos informativos e dados estatísticos de interesse para projetos, construções, operação, 
manutenção e custeio do sistema de coleta e tratamento de esgotos, em conformidade com o Plano de Governo. Gerenciar o risco de extravasamen-
tos de esgoto, implantando medidas preventivas e adotando providências preliminares na hipótese de ocorrência do respectivo evento, informando, 
imediatamente, a Superintendência, bem como cuidando para que planos de contenção sejam levados a efeito. Propor planos e medidas referentes 
à melhoria das condições dos serviços de recalque, adução e tratamento de esgotos. Sugerir à Superintendência modificações ou inovações que 
visem o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas na área de saneamento básico. Fiscalizar os contratos terceirizados ligados à respectiva 
coordenadoria.

  Vínculo Estável.

XI - SUPERINTENDENTE

  Dirigir as atividades da Autarquia, praticando todos os atos de gestão necessários. Representar a Autarquia, ativa e passivamente, em juízo ou fora 
dele. Estabelecer a política de saneamento básico no município de Americana e garantir o desempenho e os resultados atingidos pelos projetos e 
programas de governo. Convocar e presidir as reuniões da Superintendência e Diretorias. Dirigir as atividades da Superintendência. Expedir atos e 
resoluções que consubstanciem as deliberações da Diretoria ou que delas decorram. Dirigir a gestão ordinária da Autarquia, incluindo a implemen-
tação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas pelo Prefeito Municipal. Dirigir as atividades dos demais Diretores e Assessores. 
Promover e atualizar a estruturação organizacional e funcional da Autarquia. Representar a Autarquia de Saneamento do Município perante os 
prestadores, reguladores, autoridades e usuários dos serviços, determinando procedimentos, orientações e a aplicação de penalidades decorrentes 
da inobservância ou transgressão de qualquer dispositivo legal ou contratual. Representar junto ao Poder Judiciário, quando requerido, em todas 
as circunstâncias que possam comprometer a prestação dos serviços, a qualidade do atendimento, o equilíbrio econômico-financeiro das contas, o 
patrimônio e a continuidade dos sistemas e serviços de água e esgoto. Submeter ao Prefeito Municipal as propostas de modificações do regulamento 
da Autarquia. Propor o estabelecimento e a alteração das políticas de saneamento do Município. Submeter, anualmente e quando solicitado, aos 
órgãos de controle, de regulação e à coletividade, relatório sobre a eficácia, efetividade e eficiência do exercício de suas atribuições e da Autarquia. 
Trabalhar pela integração da ação governamental, colaborando com os demais órgãos para a execução do plano de governo. Diagnosticar e definir 
os objetivos, prevendo custos em função dos projetos e propostas visando o cumprimento das normas estabelecidas. Estruturar a missão e valores 
da Autarquia e definir e estabelecer as estratégias, políticas, programas e planos de curto, médio e longo prazo. 

  Superior Completo.

XII - SUPERINTENDENTE ADJUNTO (GESTÃO)

  Substituir o Superintendente em suas ausências ou impedimentos; representar o Superintendente perante autoridades e órgãos internos e externos; 
Coordenar, consolidar e executar o plano de ação global do Superintendente. Assistir o Superintendente na supervisão, coordenação e execução das 
atividades. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Superintendente ou Prefeito.

  Superior Completo.

XIII - SUPERINTENDENTE ADJUNTO (PLANEJAMENTO)

  Substituir o Superintendente em suas ausências ou impedimentos; representar o Superintendente perante autoridades e órgãos internos e externos 
nos assuntos atinentes ao planejamento das ações Autárquicas; Planejar o plano de ação global do Superintendente. Assistir o Superintendente no 
planejamento das atividades. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Superintendente ou Prefeito.

  Superior Completo.

XIV - SUPERINTENDENTE ADJUNTO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 

  Substituir o Superintendente em suas ausências ou impedimentos; representar o Superintendente perante autoridades e órgãos internos e exter-
nos nos assuntos atinentes às políticas públicas implementadas na Autarquia. Coordenar, consolidar e executar o plano de Políticas Públicas do 
Superintendente. Assistir o Superintendente no planejamento das atividades ligadas às políticas públicas. Exercer outras atribuições que lhe forem 
cometidas pelo Superintendente ou Prefeito.

  Superior Completo.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de junho de 2022.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

         Francisco Antonio Sardelli
   Prefeito Municipal

             José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
   Secretário Adjunto   de Administração

         Hugo Stefano Troly

   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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ANEXO VI 
 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DOS CARGOS E/OU EMPREGOS 
DE DESIGNAÇÃO EM CONFIANÇA (CONCURSADOS) 

 

GRUPO DE 
VENCIMENTO E/OU 

SALÁRIO 
CARGO DESIGNADO REFERÊNCIA 

GRATIFICAÇÃO 
REFERÊNCIA 

R$ 948,62 

Função de Concurso Encarregado de Serviço I 1,50 X 1.422,93 

Função de Concurso Encarregado de Serviço II 2,00 X 1.897,24 

Função de Concurso 
Encarregado de Serviços III 

(Superintendência) 
3,00 X 2.845,86 

Função de Concurso Chefe de Seção 2,50 X 2.371,55 

 
 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de junho de 2022. 
 
 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração.  

 
 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Adjunto de Administração 

 
  

Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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ANEXO VII

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

I - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I

  Estabelecer metas de serviço. Elaborar relatórios de prestação de contas. Organizar grupos de discussão. Divulgar normas e procedimentos. 
Gerenciar a execução de tarefas. Elaborar relatórios gerenciais. Realizar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. Poderá dispor de 
pessoal sob vínculo de subordinação, devendo, neste caso, realizar a avaliação de desempenho de seus subordinados. Controlar a equipe e informar 
as diretrizes das frentes de trabalho verificando se as equipes estão dimensionadas para o volume de atividades diárias. Acompanhar os serviços 
executados pela equipe, observando as operações a fim de assegurar o cumprimento das atividades. Documentar as ocorrências e soluções apli-
cadas, a fim de permitir a análise dos serviços realizados. Controlar estoques de equipamentos, ferramentas e insumos diariamente para a efetiva 
execução das atividades. Fazer se cumprir normas e procedimentos, inclusive o relativos a segurança e medicina do trabalho. Controlar a utilização 
do uso de equipamento de proteção individual (EPI), responsabilizando-se pela segurança do ambiente de trabalho e de sua equipe. Controlar assi-
duidade, pontualidade, lotação e reposição dos membros da equipe, reportando ocorrências à Chefia de Unidade e à Seção de Recursos Humanos 
sempre que necessário. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados.

  Vínculo Estável.

II - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II 

  Estabelecer metas de serviço. Acompanhar cronograma, assinar e apresentar relatórios de prestação de contas à Chefia da Seção e da Unidade. 
Fiscalizar o cumprimento de normas e procedimentos. Gerenciar a execução de tarefas, responsabilizando-se pelo resultado de seus subordinados 
e/ou pelo cumprimento de metas estabelecidas. Elaborar relatórios gerenciais. Realizar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. Poderá 
dispor de pessoal sob vínculo de subordinação, devendo, neste caso, realizar a avaliação de desempenho de seus subordinados. Executar a medi-
ção das obras, apresentando relatórios de conformidade ou desconformidade. Supervisionar os serviços executados pela equipe, responsabilizando-
-se pelas operações a fim de assegurar o cumprimento da manutenção preventiva e corretiva. Documentar as ocorrências e soluções aplicadas, a 
fim de permitir a análise dos serviços realizados. Assumir liderança em relação aos processos administrativos da Autarquia sendo o responsável por 
distribuir para os colaboradores, monitorar e acompanhar o desenvolvimento de atividades administrativas burocráticas e operacionais. Supervisio-
nar a frequência e a escala de férias de seus subordinados.

  Vínculo Estável.

III - ENCARREGADO DE SERVIÇOS III (Superintendência)

  Fazer o gerenciamento das diretrizes determinadas pela gestão. Acompanhar a gestão dos contratos das empresas terceirizadas, comunicando 
eventuais desconformidades para fins de instauração de procedimento sancionatório. Garantir a aplicação das normas e procedimentos na área de 
atuação. Elaborar planilhas e relatórios gerenciais, apresentando estatísticas de atendimento das demandas da população. Cuidar para que normas 
e procedimentos sejam cumpridas. Auxiliar no planejamento estratégico, identificando riscos no fluxo de trabalho e nos processos de operação, 
manutenção, análise e produção, controlando a cadeia de procedimentos administrativos e demais atividades, com foco na otimização da rotina e no 
aumento da eficiência dos serviços públicos. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados.

  Vínculo Estável.

IV - CHEFE DE SEÇÃO DE LANÇADORIA E CADASTRO 

  Responsabilizar-se pela constante atualização do cadastro de usuários, criando e implementando procedimentos para atendimento de tal finalidade. 
Fiscalizar o adequado lançamento de taxas, tarifas e outros serviços de qualquer natureza, de acordo com determinações legais e regulamentares. 
Responsabilizar-se pela organização e manutenção rigorosa do sistema de controle de pagamentos dos avisos de cobrança do DAE. Instruir a 
equipe de atendimento ao público no tocante as reclamações ligadas à Seção, inclusive quanto a verificação de débitos, solicitações de novas liga-
ções de água e esgotos, consertos ou trocas de antigas ligações, requerimentos de instalações ou trocas de hidrômetros, expedições de certidões 
negativas e outros serviços afins, cuidando para que o serviço seja prestado com eficiência. Aprovar e garantir a correta expedição de verificações, 
notificações, memorandos, avisos ou intimações aos usuários do DAE sempre que se fizer necessário e para a perfeita execução dos trabalhos 
da Seção, em conformidade com o regulamento do DAE. Apresentar relatório sobre a execução dos cortes de fornecimento de água por falta de 
pagamento, dentro do prazo regulamentar e de acordo com as determinações legais, apresentando projetos e ideias para redução da inadimplência. 
Responsabilizar-se pela emissão de avisos de cobrança do DAE, em conformidade com as disposições regulamentares. Dar pareceres em proces-
sos que envolvam assuntos ligados à Seção, de acordo com o regulamento do DAE, e ouvidos os órgãos competentes. Supervisionar a frequência 
e a escala de férias de seus subordinados. Promover os demais serviços indicados pelo Chefe da Unidade.

  Vínculo Estável.

V - CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

  Responsabilizar-se pela execução das vistorias realizadas nos imóveis juntamente com os fiscais, corroborando as tomadas de decisão nos as-
suntos atinentes às conformidades normativas das instalações sanitárias para a ligação da água e esgoto, nos mananciais e nas instalações em 
geral. Responsabilizar-se pela correta aplicação de autuações emitidas em face dos consumidores cujas instalações estão em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas, garantindo obediência à legislação pertinente. Sugerir medidas para solucionar possíveis problemas administra-
tivos ligados à área de fiscalização e cadastramento de imóveis, relativos aos serviços da Autarquia. Notificar e orientar os usuários nos casos de 
violação de lacres, irregularidades em cavaletes, encanamentos, numerações das edificações e habite-se. Responsabilizar-se pelo encaminhamento 
de pedidos de registro de boletim de ocorrência provenientes da atuação fiscalizatória. Responsabilizar-se pela notificação e aplicação das multas 
referentes as instalações irregulares, cumprindo determinação da chefia imediata. Responsabilizar-se pela notificação e aplicação multas referentes 
a atrasos de pagamento e instalações irregulares, assinando-as conjuntamente com os fiscais. Lavrar multa quando da desobediência de notificação, 
bem como em casos de ligações clandestinas para atender a legislação pertinente. Responsabilizar-se pelo cadastro e/ou recadastramento completo 
em terrenos vagos e edifícios residenciais, comerciais e industriais, para atender necessidades dos usuários e dos serviços. Responsabilizar-se 
pelo cadastro de extensão de redes para fins estatísticos e de cobrança, apresentando relatórios. Responsabilizar-se pela fiscalização das obras 
de saneamento, conforme orientação superior. Elaborar relatórios das vistorias realizadas e demais ocorrências, para conhecimento das atividades 
executadas para fins estatísticos e de controle. Responsabilizar-se pela fiscalização de águas pluviais ligadas nas redes e ligações de esgotos, apli-
cando penalidades de acordo com a legislação vigente. Promover a realização de serviços técnicos e administrativos, referentes à área de atuação. 
Responsabilizar-se pelo corte de fornecimento de água, utilizando-se de materiais apropriados. Responsabilizar-se pela fiscalização de ligações com 
água cortada, assinando conjuntamente com os fiscais em caso de religação indevida. Endossar toda e qualquer notificação, multa e ato fiscaliza-
tório, assinando documentos conjuntamente com os fiscais responsáveis pela lavratura dos documentos. Organizar a rotina de trabalho dos fiscais, 
estabelecendo metas de trabalho em conformidade com as principais demandas da Autarquia. Apontar aos superiores soluções preventivas ligadas 
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a área de atuação. Atualizar-se quanto a legislação aplicável à seção de fiscalização, implementando procedimentos com intuito de propiciar maior 
eficiência na prestação dos serviços ligados à seção. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos de proteção individual, bem como 
garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção de Fiscalização. Emitir relatórios 
com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores lotados à Seção 
de Fiscalização, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados.

  Vínculo Estável.

VI - CHEFE DA SEÇÃO DE HIDROMETRIA

  Responsabilizar-se pela conservação, limpeza, organização e ordem das dependências da Seção de Hidrometria. Responsabilizar-se para que a 
equipe observe a necessária colocação do lacre com selo de inviolabilidade quando da reinstalação de hidrômetros. Atender as reclamações dos 
usuários sobre o mau funcionamento dos serviços, bem como tomar as providências cabíveis, quando de sua alçada. Responsabilizar-se pelas ins-
peções nas unidades usuárias, quando devidamente solicitado, para a verificação de consumo elevado. Solicitar, quando necessário, aos fabricantes 
dos hidrômetros, a aferição do aparelho para confirmação de igual serviço realizado no setor e a apresentação do laudo correspondente. Sugerir ao 
Chefe da Unidade outras medidas que visem à perfeita execução dos trabalhos da seção. Manter controle sobre as atividades de aferição e reparos 
realizados, emitindo relatórios quando necessário. Estudar, estabelecendo juntamente com as seções correlatas, as atividades de leitura de hidrô-
metros. Realizar estudos técnicos e estatísticos sobre erros de marcação de consumo de água dos medidores. Opinar sobre aprovação de peças, 
dispositivos e aparelhos novos, para emprego em instalações prediais. Observar todas as disposições regulamentares que regem as instalações de 
hidrômetros. De acordo com instruções recebidas de seus superiores, observar o comportamento dos hidrômetros instalados em diferentes áreas de 
pressão, emitindo relatórios e sugerindo medidas preventivas e corretivas. Dar conhecimento imediato ao Chefe da Unidade quando da ocorrência 
de danos propositais causados aos hidrômetros e/ou fraudes aparentes. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos de proteção 
individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. Emitir re-
latórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores lotados 
à Seção de Fiscalização, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as 
demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

VII - CHEFE DA SEÇÃO DE LEITURAS

  Responsabilizar-se pelo adequado atendimento das reclamações realizadas por usuários sobre o mau funcionamento dos serviços, bem como 
tomar providencias cabíveis, quando de sua alçada. Gerir os serviços de leitura dos hidrômetros, fazendo anotar as devidas observações para os 
que não puderam ser lidos, para posteriores providências de regularização. Promover o cálculo e a emissão de contas de cobrança do DAE em 
conformidade com as disposições regulamentares. Promover a rigorosa fiscalização das ligações de água e esgotos clandestinas. Responsabilizar-
-se pela adequada entrega dos avisos de cobrança do DAE, bem como dos demais documentos que deverão chegar aos contribuintes. Instruir 
adequadamente o atendimento ao público quanto as reclamações ligadas à Seção, tais como: verificação do débito, solicitações de novas ligações 
de água e ou esgotos, consertos ou trocas de antigas ligações, requerimentos diversos e outros serviços afins. Responsabilizar-se pela expedição 
de verificações, notificações, avisos, memorandos, ou intimações aos usuários do DAE, sempre que se fizer necessário e para a perfeita execução 
dos trabalhos da Seção, de acordo com o regulamento da Autarquia. Emitir relatórios técnicos situacionais sempre que solicitado. Sugerir a adoção 
de medidas preventivas e corretivas ligadas à Seção. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos de proteção individual, bem como 
garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. Emitir relatórios com dados es-
tatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores lotados à Seção, em campo e 
internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e 
que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

VIII - CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

  Orientar e controlar o conjunto de atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua responsabilidade. Informar e dar pareceres em assuntos 
financeiros concernentes às atividades do DAE. Determinar a realização de perícias contábeis, que tenham por fim salvaguardar os interesses do 
DAE. Autorizar juntamente com o Chefe da Unidade Contábil e Financeira, a restituição de fianças, cauções e depósitos; Estabelecer os critérios 
de elaboração do orçamento anual, de acordo com as diretrizes traçadas pelo Diretor da Unidade. Sugerir ao Chefe da Unidade as medidas neces-
sárias à perfeita execução do orçamento. Estabelecer sistemas de controle para apuração dos custos operacionais dos serviços de água e esgoto. 
Apresentar, sempre que se fizer necessário, o custo operacional de tarifa dos serviços de água e esgoto. Vistar todos os documentos elaborados 
ou fornecidos pela Seção Contábil e Financeira. Assinar com o Chefe da Seção Contábil e Financeira boletins, balancetes, e outros documentos de 
apuração contábil, bem como os balanços gerais e seus anexos. Tomar conhecimento, diariamente, do movimento financeiro e econômico, verifican-
do as disponibilidades e mandando recolher aos estabelecimentos de crédito autorizados, as quantias excedentes às necessidades de pagamento. 
Fiscalizar a aplicação das dotações orçamentárias, comunicando ao Superintendente, com a devida antecedência, o possível esgotamento. Provi-
denciar o pagamento de juros e amortizações de empréstimos. Proceder ao balanço de todos os valores da Tesouraria, efetuando a sua tomada de 
contas sempre que entender conveniente, e, obrigatoriamente, no último dia útil de cada exercício financeiro. Apresentar, diariamente, ao Diretor 
da Unidade, balancete de verificação contábil, extrato dos saldos bancários e boletins diários de caixa referentes à receita e à despesa. Incumbir-
-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos de sua competência. Proceder, periodicamente, ou segundo instruções superiores, 
juntamente com o Chefe da Seção Contábil e Financeira, a verificação dos valores contábeis e dos bens escriturados e existentes. Movimentar, nos 
termos legais, ou regulamentares, as contas de depósitos nos estabelecimentos bancários, assinando cheques e outros documentos juntamente 
com o Diretor da Unidade e Superintendente. Organizar e manter rigorosamente atualizado o sistema de baixas de pagamentos dos avisos de co-
brança do DAE. Promover a inscrição em Dívida Ativa dos avisos e de cobrança vencidos e não pagos dentro do exercício financeiro, de acordo com 
as determinações legais. Promover a confecção das certidões de Dívida Ativa para ingresso em execução fiscal, nos termos da legislação pertinente. 
Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados.

  Vínculo Estável.

IX - CHEFE DA SEÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

  Assinar todos os documentos elaborados ou fornecidos pela Seção de Contabilidade. Informar imediatamente aos órgãos interessados sobre a 
insuficiência de dotações orçamentárias. Promover o registro atualizado dos contratos que determinem renda ou acarretem ônus para os cofres do 
DAE. Comunicar ao Chefe Unidade, imediatamente, a existência de qualquer diferença nas prestações de contas, quando não tenham sido cober-
tas, sob pena de responsabilidade solidária. Escriturar, sintética ou analiticamente, em todas as suas fases, os lançamentos relativos às operações 
contábeis, em livro e fichas, visando demonstrar a receita e a despesas. Organizar, mensalmente, os balancetes de verificação, juntando a este os 
seguintes anexos: a - receita orçada e arrecadada, b - despesa autorizada com a realizada, c - bancos, d - bens móveis e imóveis, e - empenho a 
pagar, f - consignações, g - restos a pagar, h - conciliação bancária. Organizar, mensalmente, os balancetes financeiros. Levantar, na periodicidade 
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determinada, o balanço geral do DAE, juntamente com o relatório econômico financeiro. Proceder ao registro, em fichas individuais, de todas as 
contas que, para perfeito controle, tenham necessidade de desdobramento. Manter o controle do depósito e retirada bancária, conferindo mensal-
mente os extratos de contas correntes. Registrar as fianças dos servidores sujeitos às mesma e controlar sua liquidação ou renovação. Proceder 
ao registro contábil dos bens patrimoniais tanto móveis como imóveis, acompanhando rigorosamente as variações havidas. Colaborar nas tomadas 
de contas dos agentes responsáveis, quando for o caso. Assinar os balanços e balancetes do DAE. Vistar os boletins diários de caixa, referentes à 
receita e despesa. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção 
e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

X - CHEFE DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

  Assessorar, propor diretrizes, gerir eficazmente e eficientemente o orçamento da Autarquia, por meio de modelo de gestão participativa, métodos 
e técnicas, ferramentas informacionais e, quando necessário, por atos normativos para revisão/retificação orçamentária. Acompanhar, monitorar 
e avaliar a execução orçamentária, por meio de modelo de análise crítica, e elaboração de relatórios conjunturais; propor, estruturar, implantar e 
operacionalizar os modelos de custos das atividades, para desenvolvimento de uma gestão voltada para a eficiência e eficácia na aplicação de re-
cursos. Controlar estoques, propor projetos de eliminação de perdas e programas de redução de custo. Propor políticas e critérios de precificação, 
taxas de serviços e otimização de recursos, em trabalho integrado com as áreas de planejamento, estatística e administrativo-financeira. Elaborar, 
acompanhar e compor a prestação de contas do sistema de custos. Assessorar e qualificar equipes técnicas, por meio de orientações, treinamentos, 
suporte e cooperações técnicas, para o desenvolvimento das atividades e utilização de sistemas relacionados às áreas de orçamento, planejamento 
e gestão de resultados. Assessorar, emitir pareceres, elaborar relatórios e posicionar-se sobre assuntos pertinentes à área de atuação, para subsidiar 
decisões e o desenvolvimento das atividades, colaborando com o processo de decisão. Elaborar e atualizar manuais de processos e procedimentos 
relativos à área de atuação. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes 
à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XI - CHEFE DA SEÇÃO DE ANÁLISE, REVISÃO DE CONTAS E DÍVIDA ATIVA

  Responsabilizar-se pela coleta, classificação e registro dos dados operacionais / financeiros das diversas atividades da autarquia, denominados 
de dados internos, bem como, algumas vezes, coletar e organizar dados externos. Os dados coletados podem ser tanto monetários como físicos. 
Responsabilizar-se pela emissão de certidões negativas de débitos, petições, recibos, etc. Controlar prazos prescritivos relacionados a emissão das 
Certidões de Dívida Ativa. Responsabilizar-se pela remessa ao jurídico, das certidões de dívida ativa, físicas ou eletrônicas. Emitir relatórios sobre o 
estoque de Dívida Ativa. Implementar e responsabilizar-se pela efetiva cobrança administrativa dos débitos inscritos em Dívida Ativa, apresentando 
projetos para implementação de formas de cobrança pré-judicial. Emitir relatórios situacionais sempre que solicitado. Responsabilizar-se pela correta 
emissão das Certidões de Dívida Ativa. Responsabilizar-se pela correta utilização dos sistemas informatizados responsáveis pelo saneamento das 
informações relacionadas à Seção. Responsabilizar-se conjuntamente com o servidor designado, pelas revisões de contas. Supervisionar a frequên-
cia e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XII - CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLADORIA INTERNA

  Atuar, de forma tempestiva, principalmente em atividades de assessoramento ao gestor, com vistas a aprimorar as práticas dos atos e fatos admi-
nistrativos com foco eminentemente preventivo e orientativo. Informar e alertar os responsáveis por cada área da Autarquia, sempre que detectadas 
falhas ou inconformidades, fiscalizando periodicamente a adoção dos ajustes necessários. Sugestionar ou recomendar às diversas áreas da Au-
tarquia sobre a adoção de procedimentos adequados e a legislação vigente. Proceder à avaliação da eficiência, eficácia e economicidade dos atos 
administrativos através do Sistema de Controle Interno da Autarquia. Reportar ao gestor eventuais desconformidades procedimentais/legais, bem 
como o não atendimento das recomendações realizadas. Supervisionar e orientar os diversos setores da Autarquia no que tange a execução dos tra-
balhos em conformidade com as normas, rotinas e procedimentos. Promover auditorias internas periódicas levantando os eventuais desvios, falhas 
e irregularidades, recomendando as medidas corretivas aplicáveis. Revisar a adequação da estrutura administrativa da Autarquia ao cumprimento 
dos objetivos e metas do DAE. Coordenar a implementação das ações de controle, aprimorando procedimentos e aumentando a responsabilidade 
gerencial. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação. Promover o estudo de casos com 
vistas à racionalização do trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais. Determinar e acompanhar o cum-
primentos das recomendações emanadas pelas Auditorias e Sindicâncias Internas, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Câmara de Vereadores e demais órgãos de fiscalização. Acompanhar as auditorias anuais. Responsabilizar-se pelo atendimento 
de todas as solicitações realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de SP e/ou Tribunal de Contas da União. Supervisionar o controle de bens de 
terceiros em poder do órgão, bem como dos bens do ativo permanente, sua incorporação, transferência, cessão e baixa, e aplicação dos recursos 
provenientes da alienação destes últimos. Analisar os atos e fatos administrativos e os correspondentes registros no âmbito do órgão ou entidade. 
Exercer o controle na aplicação dos recursos. Assegurar, no âmbito de sua unidade, a exatidão e a fidelidade dos dados orçamentários, financeiros, 
patrimoniais, contábeis e de pessoal, além da exação no cumprimento de leis e regulamentos. Comunicar à autoridade competente sempre que fo-
rem constatados erros, omissões ou inobservância a preceitos legais e regulamentares. Encaminhar ao TCE, na forma e nos prazos estabelecidos, a 
documentação exigida pela legislação em vigor. Implantar controles que objetivem a prevenção de erros e a racionalização na utilização de recursos 
públicos. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XIII - CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTES

  Administrar a frota de veículos, disponibilizando motoristas e veículos para o atendimento das necessidades da Autarquia. Controlar o consumo de 
combustíveis e lubrificantes dos veículos que integram a frota, inclusive verificando as melhores condições no valor de aquisição periodicamente. 
Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva, além de reparos da frota de veículos. Acompanhar a vigência e a execução de contratos 
referentes a seguro, abastecimento e consumo de combustíveis e lubrificantes, reposição de peças, manutenção e reparos da frota de veículos, 
além de serviços terceirizados relativos a área de atuação. Garantir a regularidade da frota quanto ao licenciamento anual. Propor a alienação, doa-
ção ou leilão de veículos obsoletos e inservíveis. Controlar a execução de horas extras, diárias dos servidores sob sua responsabilidade. Identificar 
necessidades e propor condições para melhor desempenho e integração da equipe, com ênfase no processo de capacitação dos servidores sob 
sua subordinação. Desenvolver e supervisionar, junto à sua equipe, projetos voltados ao aperfeiçoamento de procedimentos e rotinas de sua área 
de atuação. Realizar avaliações de desempenho funcional de sua responsabilidade. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subor-
dinados. Supervisionar o controle dos materiais e bens patrimoniais sob sua responsabilidade. Elaborar relatórios das atividades da seção, quando 
solicitado. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.
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XIV - CHEFE DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

  Acompanhar e supervisionar os trabalhos realizados pelo Setor de Pessoal. Acompanhar e auxiliar a chefia imediata quanto à necessidade de reali-
zação de Concursos Públicos para admissão de pessoal, emitindo relatórios pormenorizados, inclusive com estudo de impacto orçamentário. Prestar 
informações, sempre que necessárias, aos órgãos de controle, relacionadas às contratações de pessoal. Chefiar e realizar programas de integração 
dos servidores visando a sua adaptação às exigências e procedimentos do DAE. Emitir relatórios pormenorizados acompanhados de parecer para 
os Diretores de Unidade e Superintendência acerca das requisições, pedidos e necessidades informadas pelos empregados públicos da Autarquia 
conjuntamente com a Seção de Material e Almoxarifado. Acompanhar as atividades de estagiários do Serviço de Orientação ao Menor de Ameri-
cana - SOMA que prestam serviço ao DAE. Acompanhar os trabalhos de assistência social prestados aos servidores do DAE e aos consumidores. 
Promover o planejamento, a execução e o controle dos programas de treinamento dos empregados. Providenciar a convocação de concursados 
para contratação, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação do respectivo concurso. Providenciar junto a seção competente os exames 
admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários. Aplicar advertência disciplinar e de suspensão a funcionários, de acordo com determina-
ção constante dos respectivos processos administrativos. Realizar e controlar a distribuição de uniformes aos funcionários do DAE, conjuntamente 
com a Seção de Almoxarifado e Controle Patrimonial. Administrar o controle dos seguros de vida dos servidores. Providenciar mensalmente o pedido 
para compra de vale-transporte, realizar sua distribuição aos funcionários, mantendo atualizado o cadastro de endereços. Expedir mensalmente o 
vale-refeição e controlar a sua distribuição aos funcionários. Manter atualizadas as fichas funcionais dos funcionários do DAE. Manter rigorosamente 
em dia o assentamento da vida funcional e de outros dados pessoais e profissionais dos empregados do DAE. Zelar pelo sigilo da vida funcional e 
de outros dados pessoais e profissionais dos empregados do DAE, sob pena de responsabilização. Fazer cumprir as normativas internas pelos su-
bordinados, fazendo com que a seção conduza as questões funcionais com ética e imparcialidade. Providenciar a elaboração das fichas financeiras 
individuais dos empregados, mantendo-as rigorosamente em dia, bem como os respectivos assentamentos. Proceder a apuração do tempo de servi-
ço do pessoal, para todo e qualquer efeito, e fornecer certidões, quando for o caso. Responsabilizar-se pelo processamento da folha de pagamento 
e as relações dos descontos obrigatórios e autorizados. Promover o controle do pagamento de serviços extraordinários, com emissão de relatórios 
gerenciais. Escriturar as carteiras profissionais dos empregados. Supervisionar o registro dos empregados nos institutos de previdência social. Su-
pervisionar o controle de frequência do pessoal sob sua responsabilidade. Organizar e informar os processos referentes a acidentes de trabalho. Dar 
pareceres em processos que envolvam assuntos da competência da Seção. Encaminhar aos serviços médicos dos institutos de previdência social 
em que estejam segurados, os servidores do DAE. Organizar e manter rigorosamente atualizados os fichários de leis e outros atos disciplinares das 
relações de trabalhos. Cuidar para que a Seção, bem como os subordinados, mantenham-se atualizados em relação a legislação aplicável a área. 
Prestar informações relativas a direitos, vantagens e obrigações dos empregados. Garantir a qualidade e a produtividade dos colaboradores dentro 
da legislação. Atuar com foco no planejamento. Aplicar palestras, pequenos cursos e treinamentos, observando as necessidades de cada setor e de 
cada servidor. Zelar pelo atendimento dos procedimentos internos da Autarquia. Zelar para que todos os servidores sejam tratados com respeito e 
urbanidade pela respectiva seção. Executar outras tarefas pertinentes à Seção, que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XV - CHEFE DA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

  Planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades de sua área, assistindo simultaneamente o superior imediato. Cumprir e fazer cumprir 
leis, decretos, regulamentos, decisões, prazos para desenvolvimento dos trabalhos e ordens superiores. Disponibilizar informações e orientações 
à comunidade interna e externa a Autarquia. Coordenar e avaliar os serviços prestados pelas empresas terceirizadas de vigilância e refeitório, in-
terferindo tecnicamente quando necessário. Acompanhar os serviços desempenhados pelo Centro de Controle Operacional, propondo melhorias 
com relação à qualidade de atendimento. Organizar, planejar e controlar processos e outros documentos, instruindo sobre sua tramitação. Coletar, 
organizar e manter atualizadas em banco de dados todas as informações referentes à sua área. Elaborar, executar e/ou acompanhar os processos 
licitatórios, em todas as suas modalidades, visando aquisição de materiais e/ou serviços utilizados pelas áreas afetas à Seção. Fornecer dados 
para relatórios e solicitações internas e externas, inclusive órgãos oficiais e de fiscalização. Estimular e promover o desenvolvimento profissional e 
a integração multidisciplinar dos servidores de sua área. Controlar e atestar a frequência dos servidores subordinados. Responder pelos resultados 
alcançados pelas unidades hierarquicamente subordinadas, bem como pela adequação dos custos dos trabalhos executados. Diagnosticar as ne-
cessidades e contribuir com sugestões para automação, racionalização das rotinas e outras melhorias para a área de atuação. Promover medidas 
de segurança no trabalho. Despachar documentos, expedientes e processos. Planejar, coordenar e acompanhar os serviços de portaria, recepção, 
serviços de copa, limpeza e manutenção das instalações. Zelar pela guarda e conservação dos bens móveis e imóveis da seção. Executar outras 
tarefas compatíveis que lhes forem cometidas pelo Chefe da Unidade.

  Vínculo Estável.

XVI - CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS

  Receber o procedimento administrativo licitatório e verificar a conformidade com os procedimentos administrativos. Tomar conhecimento do conte-
údo do edital da licitação, especialmente dos termos do contrato onde devem ser estabelecidos os critérios de execução, acompanhamento e fiscali-
zação do objeto contratado. Verificar se a entrega de materiais, execução da obra ou a prestação do serviço está sendo executada em conformidade 
com o pactuado, no tocante a prazo, especificações, preço e quantidade. Elaborar e executar a confecção de todos os contratos com fornecedores. 
Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou 
defeitos observados e adotando, junto a terceiros, as providências para a regularidade da execução do contrato, nos termos da lei. Encaminhar à 
unidade competente da Administração pedido de alteração em projeto de obra ou serviço contratado, acompanhado das justificativas, observadas as 
disposições legais. Receber e atestar as notas fiscais ou faturas, promovendo, com a presença do contratado, mediante termo circunstanciado, as 
medições das obras, a verificação dos serviços e fornecimentos já efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos 
quando não estabelecido de forma diversa no competente contrato administrativo e/ou normativa interna. Rejeitar bens e serviços que estejam em 
desacordo com as especificações do objeto contratado. Manter controle dos pagamentos efetuados, atentando para que o valor pactuado não seja 
ultrapassado. Controlar o prazo de vigência do contrato, comunicando à contratada e à unidade competente da Administração eventuais atrasos, 
encaminhando, em tempo hábil, expediente para a prorrogação do contrato ou para a abertura de nova licitação, se for o caso. Esclarecer dúvidas e 
transmitir instruções ao contratado, comunicando alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, inclusive solicitando 
ao setor competente da Administração, quando necessário, parecer de especialistas. Dar imediata ciência à Chefia da Unidade dos incidentes e 
ocorrências na execução do contrato que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual. Fiscalizar a obrigação do contratado de 
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, nos termos da lei. Autuar processos e registrá-los no 
sistema. Preparar e compilar o edital com a minuta do contrato, termo de referência ou projeto básico e demais anexos. Pré-analisar o edital antes da 
remessa ao jurídico. Marcar data de licitação e controlar a agenda dos certames, mantendo os superiores hierárquicos informados. Responsabilizar-
-se juntamente com o chefe da unidade pela publicação do aviso de licitações e demais atos administrativos atinentes. Numerar páginas e elaborar 
termos de abertura e encerramento de volumes. Registrar a movimentação e a situação dos processos em andamento no sistema e em relatórios 
gerenciais. Responsabilizar-se pelo cadastro de empresas. Planejar, dirigir, coordenar e executar as licitações na forma da legislação pertinente, das 
normas internas da Autarquia e de acordo com a dotação orçamentária. Deliberar sobre atos administrativos e padronizar procedimentos. Preparar 
documentos relativos a contratação. Fundamentar as contratações diretas. Coordenar e fiscalizar os pregões e sessões públicas.
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  Vínculo Estável.

XVII - CHEFE DA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS

  Manter o chefe imediato e a superintendência informados quanto aos resultados provenientes dos sistemas integrados dos processos de compras. 
Elaborar, executar e/ou acompanhar os processos licitatórios, em todas as suas modalidades, visando aquisição de materiais e/ou serviços. Chefiar 
as atividades de compras de materiais, equipamentos, serviços e da gestão do estoque das mesmas, planejando, coordenando e orientando a equi-
pe nos procedimentos para atender as necessidades do DAE. Dirigir e chefiar as atividades do comprador nas elaborações de cotações de menor 
complexidade e de valor envolvido, orientando, acompanhando e fornecendo definições para possibilitar o melhor resultado em termos de qualidade, 
preço e prazo, prospecção de fornecedores, pesquisando no mercado via internet. Manter o cadastro de fornecedores atualizado e amplo, conside-
rando as condições de qualidade, estrutura, recursos e outros itens. Administrar a performance do processo de compras elaborando relatórios, com 
o objetivo de subsidiar as decisões e ações de melhoria da área. Coordenar a efetivação da compra, desde a emissão do pedido de compra junto 
ao fornecedor até o recebimento dos pedidos para atender às necessidades do solicitante. Zelar para que as pesquisas de preços sejam amplas 
de forma a propiciar propostas mais vantajosas à Autarquia. Supervisionar todas as atividades inerentes ao Almoxarifado, inclusive suas atividades, 
controles e instalações. Executar outras tarefas compatíveis que lhes forem cometidas pelo Diretor de Unidade.

  Vínculo Estável.

XVIII - CHEFE DA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE

  Coordenar e monitorar a operacionalização das políticas de educação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Fiscalizar o cumprimento dos 
parâmetros analíticos de qualidade do ar, água e solo, bem como da poluição sonora e visual. Promover monitoramento e avaliação da qualidade 
ambiental. Realizar programas voltados para a melhoria da qualidade ambiental e defesa dos recursos naturais, mediante permanente fiscalização 
e controle das fontes poluentes. Chefiar, organizar e orientar a execução de atribuições e serviços previstos de acordo com as diretrizes programá-
ticas e estratégicas definidas. Acompanhar, orientar, avaliar e estimular o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento das rotinas 
de trabalho. Criar e manter instrumentos de gestão capazes de produzir ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas ações da seção que chefia. 
Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normativas atinentes a área de atuação, bem como pela aplicação interna por todos os setores.

  Vínculo Estável.

XIX - CHEFE DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

  Elaborar projetos de obras de ampliação ou de reforma dos sistemas de distribuição de água e de coleta de esgotos sanitários, assinando-os con-
juntamente com a respectiva chefia de unidade. Elaborar cronogramas, relatórios e controlar indicadores, responsabilizando-se pelo cumprimentos 
das metas, padrões de prazo, qualidade, custo e segurança estabelecidos. Coordenar o fluxo de trabalho atrelado aos projetos da Autarquia e definir 
metas e planos de ação. Gerenciar, supervisionar e fiscalizar as obras públicas no planejamento sistemático da execução. Coordenar as interfaces 
e o controle físico financeiro, operacional e logístico. Desenvolver e administrar projetos críticos e complexos, com foco no cumprimento de metas, 
prazos e domínio da gestão de tempo e processos. Promover e manter atualizados os registros de plantas cadastrais dos sistemas de abastecimento 
de água e de coleta de esgotos sanitários. Calcular quantidade de materiais, mão de obra e outros serviços necessários para a execução de obras. 
Estimar custos envolvidos. Orçar outras variantes como horas de trabalho envolvidas, material gasto, desgaste e a substituição de equipamentos. 
Dar seu parecer sobre a viabilidade da execução de determinado projeto, tendo por base os estudos e cálculos realizados. Administrar os índices 
de desempeno de custo, prazos, controles e performance. Responsabilizar-se pela gestão dos contratos no condizente a curva de avanço físico-
-financeiro, comunicando intercorrências e atuando de forma preventiva. Estabelecer, com antecedência, as ações, os recursos, os métodos e os 
meios necessários para a execução de serviços. Controlar o andamento da execução dos serviços, aferindo periodicamente seus resultados físicos e 
econômicos para, se necessário, revisar o planejamento prévio. Possuir habilidade em estabelecer relacionamentos, desenvolver e motivar pessoas 
e administrar conflitos de forma ética e profissional, tendo em vista o relacionamento com servidores e terceirizados. Desempenhar outras atividades 
correlatas e afins e/ou determinadas pelo superior imediato. 

  Vínculo Estável.

XX - CHEFE DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA 

  Assessorar nos assuntos referentes ao planejamento, à execução e à fiscalização de todos os serviços técnicos de informática. Coordenar o plane-
jamento do apoio dos diferentes serviços técnicos de informática a todos os setores. Administrar a rede local. Supervisionar a execução do apoio de 
todos os serviços técnicos, de modo a assegurar elevado padrão de segurança e operacionalidade a todos os setores. Propor medidas preventivas 
e corretivas que se façam necessárias para o aprimoramento das condições de segurança e operacionalidade dos recursos computacionais. Su-
pervisionar a correta utilização dos recursos computacionais. Supervisionar e/ou avaliar a instalação de qualquer tipo de software. Manter o pessoal 
usuário em constante aprendizado para melhor utilização dos recursos computacionais. Orientar os usuários quanto à obediência aos padrões 
estabelecidos. Emitir parecer quando da necessidade de compra de software/hardware específico no mercado. Explorar os sistemas aplicativos 
colocados à sua disposição. Desenvolver, implantar e manter sistemas de informática próprios, para atender às necessidades peculiares. Prover a 
segurança física e lógica dos dados centralizados. Propor aquisição de novos produtos ou novas versões de produtos já instalados. Controlar, efetuar 
e solicitar manutenção, quando for o caso, do material carga relativo à rede. Fazer backup dos arquivos. Estabelecer níveis de acesso a programas 
de acordo com a necessidade de cada seção, bem como a utilização de credenciais de segurança. Controlar o acesso a programas e computadores. 
Realizar inspeções periódicas e instalar sistemas antivírus. Garantir a plena operação dos sinais de internet de forma a evitar paralisações.

  Vínculo Estável.

XXI - CHEFE DA SEÇÃO DE TOPOGRAFIA E DESENHO 

  Responsabilizar-se pela elaboração de desenhos, plantas e projetos de obras novas, de ampliação ou de remodelação dos serviços de água e de 
esgotos sanitários no tocante a área de atuação, assinando conjuntamente com o superior hierárquico. Responsabilizar-se pelo correto levantamento 
das obras de expansão de rede de água e de esgotos. Responsabilizar-se por manter atualizados os registros de plantas cadastrais do sistema de 
abastecimento de água e de esgotos. Responsabilizar-se pela conservação dos instrumentos a cargo da seção, providenciando para que sejam 
mantidos em perfeito estado bem como, fazendo usá-los unicamente em serviço do DAE. Manter completos e atualizados os levantamentos cadas-
trais dos serviços de captação e tratamento, incluindo áreas e imóveis ocupados, bacias hidrográficas, barragens e linhas adutoras com respectivas 
faixas. Manter atualizado o cadastro das redes de distribuição de água, reservatórios e estações de recalque e redes de esgotos sanitários. Manter 
atualizado os arquivos técnicos dos serviços da seção, fornecendo relatórios sempre que necessário. Coordenar e responsabilizar-se pelos trabalhos 
de topografia que se fizerem necessários. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos de proteção individual, bem como garantir a 
observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. Emitir relatórios com dados estatísticos sem-
pre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores lotados à Seção, em campo e internamente. 
Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem 
delegadas. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes a Seção e que lhes forem delegadas.
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  Vínculo Estável.

XXII - CHEFE DA SEÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO

  Responsabilizar-se pelo cadastramento das obras de expansão de rede de água e de esgotos. Organizar e manter atualizado arquivos técnicos dos 
serviços e das obras em execução, executadas ou a executar, contendo projetos, desenhos, cadastros, memoriais técnicos, pareceres e outros docu-
mentos. Manter em dia os elementos informativos e dados estatísticos, tais como, plantas, gráficos, cronogramas de obras, etc. Promover e manter 
atualizados os registros de plantas cadastrais do sistema de abastecimento de água e de esgotos. Promover as atividades de duplicação de plantas, 
projetos e outros desenhos. Manter completos e atualizados os levantamentos cadastrais dos serviços de captação e tratamento, incluindo áreas 
e imóveis ocupados, bacias hidrográficas, barragens e linhas adutoras com respectivas faixas. Organizar e manter atualizado o cadastro das redes 
de distribuição de água, reservatórios e estações de recalque, redes de esgotos sanitários. Organizar e manter atualizado um arquivo técnico dos 
serviços da seção. Zelar pelos materiais a cargo da seção. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes a Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXIII - CHEFE DA SEÇÃO DE ÁGUA

  Responsabilizar-se pelo abastecimento de água ininterrupto juntamente com o respectivo chefe da unidade. Acompanhar e fiscalizar o abasteci-
mento, através de caminhões tanque, em locais que não contam com rede de abastecimento de água. Acompanhar as atividades relativas às obras 
e serviços pertinentes às Regionais. Promover o conserto de vazamentos nas linhas de recalque, sub-adutoras e redes de distribuição. Acompanhar 
e fiscalizar as atividades dos engenheiros, pré-aprovando e encaminhando à chefia da Unidade os projetos de obras de grandes reparos. Atender 
às reclamações dos usuários sobre o mau funcionamento dos serviços, bem como tomar as providências cabíveis, quando de sua alçada. Chefiar 
as equipes de reparos não hidráulicos-água, manutenção de redes de água, operações de redes de água, emitindo relatório de suas atividades à 
chefia da Unidade. Controlar o cumprimento dos contratos administrativos pertinentes à área. Responsabilizar-se pelo remanejamento e operação 
dos registros. Responsabilizar-se pela instalação e conservação dos hidrantes. Responsabilizar-se pelas descargas periódicas nos terminais de 
redes. Responsabilizar-se pelo reparo e manutenção dos reservatórios, estações e elevatórias e outras instalações destinadas ao abastecimento 
da cidade. Comunicar imediatamente ao Chefe da Unidade quaisquer avarias nas instalações que possam prejudicar o fornecimento de água à po-
pulação. Organizar um cadastro de todo o sistema de distribuição de água (adotando uma convenção para os que se acham abertos ou fechados). 
Propor e conservar obras de segurança contra erosões dos cursos de água, muros de sustentação e passagem sobre pilares. Responsabilizar-se, 
conjuntamente com o chefe da unidade, pelo controle no abastecimento e pela emissão de alertas em casos críticos. Responsabilizar-se pela correta 
utilização de equipamentos de proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do 
trabalho atinentes à Seção. Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as 
atividades dos servidores lotados à Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer 
realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que 
lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXIV - CHEFE DA SEÇÃO DE OBRAS 

  Acompanhar, orientar e fiscalizar a execução de obras, realizando o seu controle técnico e administrativo. Prestar ao Chefe da Unidade informações 
sobre o andamento das obras com vistas aos cronogramas aprovados. Verificar juntamente com o Chefe da Unidade, as medições dos serviços exe-
cutados nas obras, por empreitada, para efeito de pagamento. Proceder, quando necessário, aos ensaios dos materiais recebidos, preferivelmente 
segundo as especificações da A.B.N.T (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Organizar e manter atualizado arquivos técnicos dos serviços e 
das obras em execução, executadas ou a executar, contendo projetos, desenhos, memoriais técnicos, pareceres, etc. Manter em dia os elementos 
informativos e dados estatísticos, tais como, plantas, gráficos, cronogramas, etc., indicando o andamento dos serviços que lhe estão afetos, me-
diante relatórios e quadros demonstrativos. Fiscalizar a execução de redes de água por terceiros. Executar, juntamente com a respectiva Seção, os 
trabalhos de limpeza e de desinfecção das novas linhas de distribuição de água, dos novos reservatórios e das canalizações e reservatórios exis-
tentes. Proceder testes de redes de distribuição de água para efeito de liberação. Cientificar aos órgãos competentes a liberação de novas redes de 
distribuição de água, para efeito do cadastramento e lançamentos. Sugerir ao Chefe da Unidade, medidas que visem o aprimoramento dos serviços 
da Seção. Prestar informações e emitir pareceres sobre questões relativas aos sistemas de abastecimento de água. Manter atualizado o cadastro 
de todas as instalações. Acompanhar e fiscalizar as atividades dos engenheiros, pré-aprovando e encaminhando à Diretoria da Unidade os projetos 
de obras de grande porte ou de grandes reparos. Controlar o cumprimento dos contratos administrativos pertinentes à área. Responsabilizar-se 
pela correta utilização de equipamentos de proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e 
segurança do trabalho atinentes à Seção. Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. 
Fiscalizar as atividades dos servidores lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subor-
dinados. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXV - CHEFE DA SEÇÃO DE ESGOTO

  Dirigir e assessorar os trabalhos do Diretor da Unidade no condizente as obras realizadas na Unidade de Obras e Manutenção. Acompanhar as 
atividades relativas a obras e serviços nas Regionais. Chefiar as equipes de hidrojato, limpa fossa, reparos não hidráulicos esgotos, manutenção e 
operação de redes de esgoto, emitindo relatório de suas atividades à chefia da Unidade. Responsabilizar-se pelo conserto de vazamentos nas linhas 
de recalque, sub-adutoras e redes de distribuição, distribuindo o trabalho entre os subordinados. Acompanhar e fiscalizar as atividades dos enge-
nheiros, pré-aprovando e encaminhando à chefia da Unidade os projetos de obras de grande reparos. Atender as reclamações dos usuários sobre 
o mau funcionamento dos serviços, bem como tomar as providências cabíveis, quando de sua alçada. Controlar o cumprimento dos contratos ad-
ministrativos pertinentes a área. Emitir parecer técnico à Chefia da Unidade quanto aos pedidos de ressarcimento em imóveis danificados por redes 
ou ramais da Autarquia. Proceder pesquisas e estudos para o fim de constatar os vazamentos nas redes coletoras de esgotos. Manter e reparar os 
reservatórios, estações e elevatórias e outras instalações destinadas ao abastecimento da cidade. Comunicar imediatamente ao Chefe da Unidade, 
quaisquer avarias nas instalações que possam prejudicar o fornecimento de água à população. Organizar um cadastro de todo o sistema de distribui-
ção de esgoto (adotando uma convenção para os que se acham abertos ou fechados). Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos 
de proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. 
Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores 
lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais 
tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXVI - CHEFE DA SEÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

  Responsabilizar-se pelas as operações de captação, bombeamento e adução, distribuindo serviços entre seus subordinados. Propor planos, suges-
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tões e medidas referentes à melhoria das condições de trabalho, ao bom funcionamento e à segurança dos serviços de captação, bombeamento e 
adução de água bruta. Planejar e comandar os serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios nas áreas de distribuição de água tratada e das 
Estações de Tratamento de Água. Avaliar e comandar os procedimentos necessários visando o controle da vazão de recalque das captações. Identi-
ficar problemas de rompimento de adutora, comandar equipes de manutenção e promover as manobras necessárias nas Estações de Tratamento de 
Água e Captação para a realização do serviço. Coordenar e avaliar os serviços de telemetria, interferindo tecnicamente quando necessário; Analisar 
gráficos do sistema de telemetria para diagnosticar possíveis perdas, falhas operacionais, mau funcionamento dos equipamentos mecânicos, hidráu-
licos e elétricos. Atuar na área de operação de poços artesianos do município, avaliando, propondo medidas e acompanhando os procedimentos 
necessários para o perfeito funcionamento. Controlar a cloração da água dos poços. Manter a limpeza dos reservatórios dos poços profundos. Emitir 
pareceres, informações e outros, para colaborar no processo de tomada de decisão. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos de 
proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. 
Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores 
lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais 
tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXVII - CHEFE DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

  Responsabilizar-se pelos exames, análises e pesquisas das águas destinadas ao abastecimento público, desde seu estado natural até a entrega 
ao consumo, nos domínios das Estações de Tratamento de Água I e II. Controlar o recebimento e estocagem de produtos químicos utilizados no 
tratamento de água. Coordenar, periodicamente, as lavagens dos filtros e das demais unidades de tratamento, responsabilizando-se. Controlar a 
adição de produtos químicos. Efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoamento dos processos de tratamento de água. Emitir pareceres 
sobre a qualidade dos materiais e produtos químicos empregados no tratamento de água. Zelar pela conservação, limpeza, organização e ordem 
das dependências das Estações de Tratamento de Água. Precaver-se quanto ao estoque mínimo dos produtos químicos necessários ao tratamento 
da água e armazenamentos nas Estações de Tratamento de Água, entendendo-se, para isso, com o Chefe da Unidade. Organizar e manter os 
materiais necessários ao desenvolvimento dos serviços que lhe estão afetos. Atender às reclamações de usuários sobre o mau funcionamento dos 
serviços, bem como tomar as providências cabíveis, quando de sua alçada. Encaminhar ao Chefe da Unidade informações estatísticas pertinentes 
a sua área. Emitir pareceres, informações e outros, para colaborar no processo de tomada de decisão. Responsabilizar-se pela correta utilização de 
equipamentos de proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho ati-
nentes à Seção. Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades 
dos servidores lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar 
todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXVIII - CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA

  Responsabilizar-se pelo recolhimento de amostras em pontas de rede, em zonas de baixa pressão, em reservatórios e estações elevatórias, pelos 
exames físicos, químicos e bacteriológicos da água tratada distribuída à população. Efetuar estudos e pesquisas objetivando sugestões, para aper-
feiçoamento dos processos de tratamento de água, apresentando-os ao Chefe da Unidade. Precaver-se quanto ao estoque mínimo dos reagentes 
químicos e meios de cultura e demais produtos necessários ao bom andamento das análises afetas a este setor, bem como seu armazenamento, 
entendendo-se, para isso, com o Chefe da Unidade. Organizar e manter os materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos serviços 
que lhe estão afetos. Manter aferidos os equipamentos de análises, conforme procedimento padrão. Atender às reclamações dos usuários sobre o 
mau funcionamento dos serviços, bem como tomar as providências cabíveis, quando de sua alçada. Encaminhar ao Chefe da Unidade informações 
estatísticas pertinentes a sua área. Emitir pareceres, informações e outros, para colaborar no processo de tomada de decisão. Fazer realizar todas as 
demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos de proteção individual, 
bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. Emitir relatórios com 
dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores lotados na Seção, em 
campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à 
Seção e que lhes forem delegadas. 

  Vínculo Estável.

XXIX - CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA ÁGUA

  Responsabilizar-se pelo registro atualizado dos dados técnicos sobre instalações e equipamentos elétricos, mecânicos e hidráulicos. Programar a 
manutenção preventiva dos equipamentos e instalações. Promover a manutenção periódica preventiva de todas as máquinas, motores e aparelhos, 
incluindo os de precisão. Fazer aferir todos os aparelhos, motores bombas. Efetuar reparos e substituição de máquinas, de motores, de bombas e de 
todos os equipamentos empregados no sistema de tratamento de água, como mesas de comando hidráulico, pneumático e elétrico. Responsabilizar-
-se pela manutenção, reforma ou instalação das redes elétricas e de informática da sede do DAE. Responsabilizar-se pela a montagem de painéis 
elétricos de comando. Responsabilizar-se pela manutenção em cabines de alta tensão e rede primária. Responsabilizar-se pelas inspeções elétricas, 
mecânicas e hidráulicas nos poços profundos da municipalidade. Responsabilizar-se pela manutenção e lubrificação periódica das máquinas em 
funcionamento. Supervisionar os serviços de serralheria. Controlar o estoque de material de reposição elétrico, mecânico e hidropneumático emer-
gencial. Emitir pareceres, informações e outras manifestações, para colaborar no processo de tomada de decisão. Responsabilizar-se pela correta 
utilização de equipamentos de proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do 
trabalho atinentes à Seção. Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as 
atividades dos servidores lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer 
realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXX - CHEFE DA SEÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 

  Responsabilizar-se pelas operações de receptação, bombeamento e adução. Propor planos, sugestões e medidas referentes à melhoria das 
condições de trabalho, ao bom funcionamento e à segurança dos serviços de receptação, bombeamento e adução de esgoto. Planejar e comandar 
os serviços de limpeza e desinfecção dos tanques, grades nas áreas de tratamento e das Elevatórias. Avaliar e comandar os procedimentos neces-
sários visando o controle da vazão de recalque das Elevatórias. Identificar problemas de rompimento de linhas de recalque, comandar equipes de 
manutenção e promover as manobras necessárias nas Estações de Tratamento de Esgoto e Elevatórias para a realização do serviço. Coordenar e 
avaliar os serviços de telemetria, interferindo tecnicamente quando necessário. Analisar gráficos do sistema de telemetria para diagnosticar possí-
veis perdas, falhas operacionais, mau funcionamento dos equipamentos mecânicos, hidráulicos e elétricos. Atuar na área de operação de Estações 
Elevatórias do município, avaliando, propondo medidas e acompanhando os procedimentos necessários para o perfeito funcionamento. Emitir pa-
receres, informações e outros, para colaborar no processo de tomada de decisão. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos de 
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proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. 
Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores 
lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais 
tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXXI - CHEFE DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

  Efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoamento dos processos de tratamento de esgoto. Responsabilizar-se pelo tratamento de esgoto 
e a observância da legislação ambiental pertinente, comunicando desconformidades preventivamente. Emitir pareceres sobre a qualidade dos ma-
teriais e equipamentos empregados no tratamento de esgoto. Controlar o recebimento e estocagem de produtos químicos utilizados no tratamento 
de esgoto. Zelar pela conservação, limpeza, organização e ordem das dependências das Estações de Tratamento de Esgotos. Controlar e realizar 
escalas operacionais de máquinas, equipamentos e operadores, definindo paradas para manutenção preventiva e/ou corretiva das unidades de 
processo. Emitir pareceres, informações e outros, para colaborar no processo de tomada de decisão. Responsabilizar-se pela correta utilização de 
equipamentos de proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho ati-
nentes à Seção. Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades 
dos servidores lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar 
todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXXII - CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE ESGOTO

  Precaver-se quanto ao estoque mínimo dos reagentes químicos e meios de cultura e demais produtos necessários ao bom andamento das análises 
afetas a esta seção, bem como seu armazenamento, apresentando relatórios e informações diárias para o Chefe da Unidade. Supervisionar e pro-
ceder exames, análises e pesquisas do esgoto tratado. Efetuar, através do recolhimento de amostras nos vários pontos pré determinados os exames 
físicos, químicos para acompanhamento da eficiência da Estações de Tratamento, reportando os relatórios técnicos pertinentes, acompanhados de 
gráficos e dados estatísticos. Efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoamento dos processos de tratamento de esgoto. Manter aferidos os 
equipamentos de análise e processo conforme procedimento. Elaborar e manter atualizados os procedimentos analíticos e operacionais, seguindo 
as boas práticas de laboratório ou qualquer outra metodologia de qualidade laboratorial. Organizar e manter os materiais necessários ao desen-
volvimento dos serviços que lhe estão afetos. Responsabilizar-se quanto à manutenção e lubrificação periódica das máquinas em funcionamento. 
Atender às reclamações de usuários sobre o mau funcionamento dos serviços, bem como tomar as providências cabíveis, quando de sua alçada. 
Encaminhar ao Chefe da Unidade informações estatísticas sob sua responsabilidade. Emitir pareceres, informações e outros, para colaborar no pro-
cesso de tomada de decisão. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos de proteção individual, bem como garantir a observâncias 
das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solici-
tado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar 
a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

XXXIII - CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA ESGOTO

  Responsabilizar-se pela manutenção do registro atualizado dos dados técnicos sobre instalações e equipamentos elétricos, mecânicos e hidráu-
licos. Programar e responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações. Promover a manutenção periódica 
preventiva de todas as máquinas, motores e aparelhos, incluindo os de precisão, apresentando relatório de controle preventivo ao chefe da unidade. 
Fazer aferir todos os aparelhos, motores bombas. Responsabilizar-se pelos reparos e substituição de máquinas, de motores, de bombas e de todos 
os equipamentos empregados no sistema de tratamento de esgotos. Responsabilizar-se pela montagem de painéis elétricos de comando. Respon-
sabilizar-se pela manutenção em cabines de alta tensão e rede primária. Cuidar da manutenção e lubrificação periódica das máquinas em funcio-
namento quando necessário. Controlar o estoque de material de reposição elétrico, mecânico e hidropneumático emergencial. Emitir pareceres, 
informações e outras manifestações, para colaborar no processo de tomada de decisão. Responsabilizar-se pela correta utilização de equipamentos 
de proteção individual, bem como garantir a observâncias das normas internas relacionadas a medicina e segurança do trabalho atinentes à Seção. 
Emitir relatórios com dados estatísticos sempre que solicitado. Participar de Comissões quando designado. Fiscalizar as atividades dos servidores 
lotados na Seção, em campo e internamente. Supervisionar a frequência e a escala de férias de seus subordinados. Fazer realizar todas as demais 
tarefas pertinentes à Seção e que lhes forem delegadas.

  Vínculo Estável.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de junho de 2022
.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 
TEMPORÁRIOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 952 

DE 25/03/2022)

 A  Prefeitura Municipal de Americana  , através da Secretaria  Municipal de Educação, no uso de 
 suas atribuições legais, em atendimento ao  Processo  Seletivo Público Simplificado Para Contratação 
 De Professores Temporários  ,  CONVOCA  os candidatos  classificados, conforme os itens 2, 3, 4, 5 e 6 
 para comparecerem no dia 27/06/2022  na Secretaria  de Educação, à Rua dos Professores, 40, 
 Centro, Americana, SP munidos dos documentos listados no item 7, para manifestar seu interesse 
 em ser contratado(a), como fim específico de atender a demanda da Rede Municipal de Ensino da 
 Secretaria Municipal de Educação, em  caráter temporário,  nos termos do edital do  PROCESSO 
 SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS 
 (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 952 DE 25/03/2022)  através do processo 
 administrativo nº 3.392/2022, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final publicada. 

 1. A Secretaria de Educação esclarece que as vagas serão preenchidas conforme 
 sequência de classificação dos candidatos presentes e disponíveis no momento, advindo a 
 vacância será respeitada a ordem de classificação para futuras convocações. 

 2. Classificados convocados para  PROFESSOR EDUCAÇÃO  BÁSICA 2 - ENSINO 
 FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA  convocados a comparecer  dia 27/06/2022 
 segunda-feira às 8h30. 

 7º - NILSON BARBOSA VENANCIO (Vaga) 
 8º - BRUNA MONTEIRO ROFINO (Vaga) 
 9º - CRISTIANE ALVES PEREIRA (Vaga) 
 10º - ANDRÉ MASCARA ALTEMEYER (Vaga) 
 11º - KARINA MILENE GERALDO (Vaga) 
 12º - OZIEL CARVALHO SOLER (Vaga) 
 13º - MATHEUS DO VALLE LIASCH (Reserva) 
 14º - SABRINA FREIRE NIZA (Reserva) 
 15º - ANA MARIA DA COSTA ZINGRA (Reserva) 
 16º - YAGO PADOVANI NOGUEIRA DA SILVA (Reserva) 
 17º - DANIELE LIASCH DE MOURA (Reserva) 
 18º - MOISES NAVARRO VIEIRA FLORE (Reserva) 
 19º - ANDRIELI KOLTUN MENDES (Reserva) 
 20º - CLERISTON RAPHAEL DE CARVALHO SILVA (Reserva) 
 21º - GUILHERME MARINO ZANINI (Reserva) 
 22º - JULIA FERRAZ DE CAMARGO (Reserva) 
 23º - GUSTAVO HENRIQUE MUNIZ (Reserva) 
 24º - SILVANA LUCAS CRUVINEL (Reserva) 

 3. Classificados convocados para  PROFESSOR EDUCAÇÃO  BÁSICA 2 - ENSINO 
 FUNDAMENTAL - GEOGRAFIA  convocados a comparecer dia  27/06/2022 segunda-feira 
 às 9h00. 

 1º - RODRIGO SIGOLI FERRO (Vaga) 
 2º - CLAUDETE HERNANDES DITÃO (Vaga) 
 3º - TATYANE DE FREITAS MIRANDA (Vaga) 

 4. Classificados convocados para  PROFESSOR EDUCAÇÃO  BÁSICA 2 - ENSINO 
 FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS  convocados  a comparecer dia 
 27/06/2022 segunda-feira às 9h00. 

 6º - HELEN ROSE PENTEADO DINIZ (Vaga) 
 7º - SILVIA HETZL (Vaga) 
 8º - MARCIA COSTA ALVES (Vaga) 
 9º - GILBERTO JOSÉ SOARES (Reserva) 
 10º - THUANY XAVIER FAVORETO (Reserva) 
 11º - ANDRESSA GUIZZI MORAIS (Reserva) 
 12º - RENAN TAVARES FAVARO (Reserva) 
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 5. Classificados convocados para  PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA 2 - ENSINO 
 FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA  convocados a comparecer  dia 27/06/2022 
 segunda-feira às 9h30. 

 1º - VERA LÚCIA FAUSTINO (Vaga) 
 2º - ANDRÉA MIRANDA GARCIA SANTINELLI (Vaga) 
 3º - NELCY APARECIDA DE SOUZA (Vaga) 
 4º - MIRESNEI BOMFIM DE OLIVEIRA (Vaga) 
 5º - SANDRA MARA FERRARI RADICH (Vaga) 
 6º - FERNANDO LUÍS DE BARROS (Reserva) 
 7º - ERICA ADRIELE CORRÊA (Reserva) 
 8º - ARIANE GODOY HERNANDES NARDEZ (Reserva) 
 9º - MARIANA APARECIDA JOLO HAEITMANN (Reserva) 

 6. Classificados convocados para  PROFESSOR EDUCAÇÃO  BÁSICA 2 - ENSINO 
 FUNDAMENTAL - HISTÓRIA  convocados a comparecer dia  27/06/2022 segunda-feira às 
 10h00. 

 5º - EDUARDO SPINOLA DE MELLO (Vaga) 
 6º - WELITON OSMARE (Vaga) 
 7º - JEFERSON HENRIQUE DE CAMARGO (Vaga) 
 8º - JAQUELINE DIAS DA SILVA (Reserva) 
 9º - ERNANDES ROZA LUSKO (Reserva) 
 10º - SIMONE ALEXANDRA FERRO (Reserva) 
 11º - LUÍS HENRIQUE ABILLA CARBONI JUNIOR (Reserva) 
 12º - ANDRÉ BITENCOURT LOPES (Reserva) 
 13º - GABRIEL FELIPE GALATTE ANSELMO (Reserva) 
 14º - RUTE PEREIRA COSTA (Reserva) 
 15º - GEISY ADRIELLY SUET DE SOUZA (Reserva) 
 16º - PATRÍCIA FERREIRA GUIMARÃES (Reserva) 

 7. Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos no dia da convocação: 
 7.1. Atestado Médico fornecido pelo Ambulatório Médico da Prefeitura Municipal de Americana, declarando que 
 o(a) convocado(a) está apto, física e mentalmente, para exercer o cargo constante da convocação(no dia da 
 apresentação do candidato será agendada consulta com o médico do trabalho indicado pela Prefeitura de 
 Americana); 
 7.2. Comprovante de escolaridade e especialidade, se necessário para o cargo (ORIGINAL e CÓPIA do diploma 
 ou do certificado escolar); 
 7.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social “CTPS” (ORIGINAL e CÓPIA DA PÁGINA DE DADOS 
 PESSOAIS E FOTO E DOS CONTRATOS DE TRABALHO); 
 7.4. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.5. Cédula de Identidade “RG” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.6. Carteira do Conselho Regional de Classe (CREF, etc.), quando aplicável (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.7. Título Eleitoral e comprovante de haver votado nas 2 últimas eleições de 2018 e 2020 (1º e 2º turnos 
 quando aplicável), ou certidão do Cartório Eleitoral competente que dispense tal obrigação, que pode ser emitida 
 através do site: (www.tse.jus.br) (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.8. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda “CPF” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.9. Certidão de nascimento ou casamento, conforme estado civil atual. (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.10. Certidão de nascimento de filho(s) menor(es) de 14 (quatorze) anos de idade e CPF (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.11. Cartão de vacinação de filho(s) menor(es) de 11 (onze) anos de idade (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.12. Certificado de Reservista, alistamento militar ou dispensa de incorporação, quando o convocado for do 
 sexo masculino (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.13. Uma foto 3x4 (extraída há menos de um ano); 
 7.14. Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) contendo o CEP da rua (ORIGINAL e CÓPIA); 
 7.15. Número da conta do Banco Santander (Conta Corrente), caso tenha; 
 7.16. Se aposentado, apresentar cópia do benefício e especificar o Instituto; 
 7.17. Qualificação Cadastral (validação de PIS/CPF/NOME/DATA DE NASCIMENTO) no link www.esocial.gov.br, 
 caso ocorra algum erro, o candidato deverá corrigir os dados antes da contratação; 
 7.18. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br). 

 8. O NÃO comparecimento na data e hora definidos implicará na desistência do candidato e a vaga será do 
 candidato seguinte. 

Americana, 22 de junho de 2022

VINICIUS GHIZINI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

AMERICANA  CACS-FUNDEB

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA - DIA 28/06/2022

O Presidente do CACS- FUNDEB, no uso das suas atribuições, convoca os seus Conselheiros para a reunião a ser realizada no dia 28 de junho 
(terça-feira), às 9h, na sala 5 da Secretaria de Educação, para apreciação da seguinte PAUTA DO DIA:
  I - Abertura
  II - Justificativas de Ausência.
 III- Prestação de contas do mês de Maio de 2022
 IV- Outros assuntos
 V- Encerramento

Americana, 24 de junho de 2022

DENILSON FARIA DE SOUZA
Presidente CACS-FUNDEB
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CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  - CAE

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA - DIA 29/06/2022

O Presidente do CAE- Conselho de Alimentação Escolar, no uso das suas atribuições, convoca os seus Conselheiros para a Reunião a ser realizada 
no dia 29 de junho (quarta-feira), às 8h, na sala 5 da Secretaria de Educação, para apreciação da seguinte PAUTA DO DIA:
  I - Abertura 
  II - Justificativas de Ausência
 III- Licitações 
 IV- Outros assuntos
 V- Encerramento

Americana, 24 de junho de 2022

LUIZ CLARET ROSA
Presidente CAE

SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe contábil

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMIDOR - FMDDC
BALANCETES - RECEITAS E DESPESAS - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

VALOR VALOR
1.978,00R$                       300,00R$                          

154,68R$                          201,63R$                          

2.132,68R$                       501,63R$                          

VALOR VALOR

-R$                                EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 197,65R$                          
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.198,10R$                       
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.510,55R$                       
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.575,70R$                       

-R$                                4.482,00R$                       

77.715,19R$                    79.847,87R$                     
2.132,68R$                       501,63R$                          

-R$                                4.482,00R$                       
79.847,87R$                    75.867,50R$                     

VALOR VALOR
150,00R$                          -R$                                
211,27R$                          244,70R$                          

361,27R$                          244,70R$                          

VALOR VALOR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.695,74R$                       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.643,00R$                       

1.695,74R$                       1.643,00R$                       

75.867,50R$                    74.533,03R$                     
361,27R$                          244,70R$                          

1.695,74R$                       1.643,00R$                       
74.533,03R$                    73.134,73R$                     

VALOR VALOR
300,00R$                          150,00R$                          
317,65R$                          420,50R$                          

617,65R$                          570,50R$                          

VALOR VALOR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.271,10R$                       EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.029,15R$                       

1.271,10R$                       2.029,15R$                       

73.134,73R$                    72.481,28R$                     
617,65R$                          570,50R$                          

1.271,10R$                       2.029,15R$                       
72.481,28R$                    71.022,63R$                     

HISTÓRICO

       SALDO  MÊS ANTERIOR

RESUMO GERAL DO PERÍODO

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS  ESTEVÃO LUIS CARDOSO PAVAN FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MIUNICIPAL DE DEFESA PREFEITO MUNICIPAL

( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, 31 de Dezembro 2021

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

RESUMO GERAL DO PERÍODO

       SALDO  MÊS ANTERIOR

HISTÓRICO
RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

( + ) RECEITAS DO PERIODO
(  - ) DESPESAS DO PERIODO

HISTÓRICO

BALANCETE REFERENTE DEZEMBRO 2021

R E C E I T A S

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS  ESTEVÃO LUIS CARDOSO PAVAN FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MIUNICIPAL DE DEFESA PREFEITO MUNICIPAL

(  - ) DESPESAS DO PERIODO
( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, 31 de Dezembro 2021

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

D E S P E S A S

RESUMO GERAL DO PERÍODO

( + ) RECEITAS DO PERIODO

HISTÓRICO

       SALDO  MÊS ANTERIOR

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

D E S P E S A S

BALANCETE REFERENTE NOVEMBRO 2021

R E C E I T A S

HISTÓRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMIDOR - FMDDC

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS  ESTEVÃO LUIS CARDOSO PAVAN FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MIUNICIPAL DE DEFESA PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMIDOR - FMDDC

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

D E S P E S A S

(  - ) DESPESAS DO PERIODO
( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

HISTÓRICO

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, 31 de Dezembro 2021

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

RESUMO GERAL DO PERÍODO

( + ) RECEITAS DO PERIODO
       SALDO  MÊS ANTERIOR

RESUMO GERAL DO PERÍODO

( + ) RECEITAS DO PERIODO
(  - ) DESPESAS DO PERIODO
( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

HISTÓRICO

       SALDO  MÊS ANTERIOR

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MIUNICIPAL DE DEFESA PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, 31 de Dezembro 2021

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS  ESTEVÃO LUIS CARDOSO PAVAN FRANCISCO ANTONIO SARDELLI

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

D E S P E S A S

BALANCETE REFERENTE SETEMBRO 2021

R E C E I T A S

HISTÓRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMIDOR - FMDDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMIDOR - FMDDC

BALANCETE REFERENTE OUTUBRO 2021

HISTÓRICO

CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MIUNICIPAL DE DEFESA PREFEITO MUNICIPAL

(  - ) DESPESAS DO PERIODO
( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, 04 de Outubro de 2021

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS JOSÉ FRANCISCO MONTEZELO FRANCISCO ANTONIO SARDELLI

HISTÓRICO

       SALDO  MÊS ANTERIOR

R E C E I T A S

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MIUNICIPAL DE DEFESA PREFEITO MUNICIPAL

D E S P E S A S

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

RESUMO GERAL DO PERÍODO

( + ) RECEITAS DO PERIODO

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI

( + ) RECEITAS DO PERIODO
(  - ) DESPESAS DO PERIODO
( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, 13 de Agosto de 2021

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMIDOR - FMDDC

BALANCETE REFERENTE AGOSTO 2021

R E C E I T A S

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS JOSÉ FRANCISCO MONTEZELO

R E C E I T A S

HISTÓRICO
RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMIDOR - FMDDC

BALANCETE REFERENTE JULHO 2021

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

HISTÓRICO
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Americana, 24 de junho de 2022

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC 1SP - 301288/O-7

JOSÉ FRANCISCO MONTEZELO
PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E DO CONSUMIDOR

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito

 

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANCETES - RECEITAS E DESPESAS - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

VALOR VALOR
1.802,21R$                   98.487,70R$                 

1.970,31R$                   2.615,69R$                   

3.772,52R$                   101.103,39R$               

VALOR VALOR
-R$                            -R$                            

-R$                            -R$                            
-R$                            -R$                            

668.085,08R$               671.857,60R$               
3.772,52R$                   101.103,39R$               

-R$                            -R$                            
671.857,60R$               772.960,99R$               

VALOR VALOR
1.251,74R$                   4.528,82R$                   

2.812,10R$                   3.187,40R$                   

4.063,84R$                   7.716,22R$                   

VALOR VALOR
-R$                            -R$                            

-R$                            -R$                            
-R$                            -R$                            

772.960,99R$               777.024,83R$               
4.063,84R$                   7.716,22R$                   

-R$                            -R$                            
777.024,83R$               784.741,05R$               

VALOR VALOR
1.651,19R$                   12.202,20R$                 

4.034,82R$                   5.355,79R$                   

5.686,01R$                   17.557,99R$                 

VALOR VALOR
-R$                            6,89R$                          

147,06R$                      

-R$                            -R$                            
-R$                            153,95R$                      

784.741,05R$               790.427,06R$               
5.686,01R$                   17.557,99R$                 

-R$                            153,95R$                      
790.427,06R$               807.831,10R$               

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

BALANCETE  REFERENTE JULHO 2021

D E S P E S A S

HISTÓRICO

R E C E I T A S

HISTÓRICO
RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE

RESTITUIÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE

OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 13 DE AGOSTO  DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BALANCETES - RECEITAS E DESPESAS - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

VALOR VALOR
88.461,87R$                    175.569,04R$                   

2.036,69R$                       2.968,77R$                       

90.498,56R$                    178.537,81R$                   

VALOR VALOR

TARIFAS BANCÁRIAS 07/2021 99,90R$                            TARIFAS BANCÁRIAS 08/2021 51,80R$                            
-R$                                

-R$                                -R$                                
99,90R$                            51,80R$                            

996.186,76R$                  1.086.585,42R$                
90.498,56R$                    178.537,81R$                   

99,90R$                            51,80R$                            
1.086.585,42R$               1.265.071,43R$                

VALOR VALOR
108.179,54R$                  141.659,57R$                   

3.692,93R$                       4.678,72R$                       

111.872,47R$                  146.338,29R$                   

VALOR VALOR

TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S/C LTDA 23.640,00R$                    TARIFAS BANCÁRIAS 10/2021 85,10R$                            
TARIFAS BANCÁRIAS 09/2021 66,60R$                            

-R$                                -R$                                
23.706,60R$                    85,10R$                            

1.265.071,43R$               1.353.237,30R$                
111.872,47R$                  146.338,29R$                   

23.706,60R$                    85,10R$                            
1.353.237,30R$               1.499.490,49R$                

VALOR VALOR
523.016,36R$                  282.890,11R$                   

6.863,28R$                       11.571,86R$                     

529.879,64R$                  294.461,97R$                   

VALOR VALOR

CONSPEK CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI 65.013,41R$                    SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24.700,00R$                     
TARIFAS BANCÁRIAS 11/2021 97,72R$                            CONSPEK CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI 81.294,54R$                     

POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 27.325,00R$                     
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2021 116,22R$                          

-R$                                -R$                                
65.111,13R$                    133.435,76R$                   

1.499.490,49R$               1.964.259,00R$                
529.879,64R$                  294.461,97R$                   

65.111,13R$                    133.435,76R$                   
1.964.259,00R$               2.125.285,21R$                

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

HISTÓRICO

(  - ) DESPESAS DO PERIODO
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PREFEITO MUNICIPAL

Balancete elaborado por: Gisleyne N.Russi Pincelli Balancete elaborado por: Gisleyne N.Russi Pincelli
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PREFEITO MUNICIPAL

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVILVIMENTO URBANO

PREFEITO MUNICIPAL

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVILVIMENTO URBANO

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO , 04 de Outubro de  2021

( + ) RECEITAS DO PERIODO

D E S P E S A S

HISTÓRICO

CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVILVIMENTO URBANO

PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS ÂNGELO SÉRGIO MARTON FRANCISCO ANTONIO SARDELLI

(  - ) DESPESAS DO PERIODO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO , 14 de Março de 2022

RESUMO GERAL DO PERÍODO

       SALDO  MÊS ANTERIOR

D E S P E S A S

HISTÓRICO

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

RESUMO GERAL DO PERÍODO

(  - ) DESPESAS DO PERIODO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO , 14 de Março de 2022

( + ) RECEITAS DO PERIODO
       SALDO  MÊS ANTERIOR

D E S P E S A S

HISTÓRICO

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS ÂNGELO SÉRGIO MARTON FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
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PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 

UniDaDe De transportes e sistema Viário

SETOR DE MULTAS

  

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

 A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 281 e 
282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, 
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), devolveram as respectivas notificações a este remetente, por não ter localizado 
os proprietários dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhecido no local, endereço insuficiente, entre outros.Informando que 
poderá interpor Recurso em 1ª Instância até a data do vencimento da multa e deverá ser protocolado na central de atendimento digital 
www.americana.sp.gov.br, O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do prazo para pagamento com desconto nos correspondentes Mais 
BB, pagável também através dos Terminais de Auto Atendimento e Internet Banking do Banco do Brasil. Após vencimento, entrar em contato junto ao 
órgão autuador para reemissão da Guia de Pagamento com atualização da Data de Vencimento e Valor (Valor Original + Multa/Juros) conforme 
Resolução Nº 918 do CONTRAN de 28 de Março de 2022. O não pagamento impedirá a renovação da Licença Anual e a Transferência de 
Propriedade. Aquele que adquirir o veículo, cujas taxas e multas não tenham sido pagas, fica responsável pelo pagamento das mesmas. Em seu próprio 
benefício, os proprietários de veículos devem manter seus endereços atualizados no DETRAN. Prazo para Pagamento da Penalidade com desconto de 
20% e Interposição de Recurso em 1ª Instância: 25/07/2022 
 
Placa Nº do Auto Data Infração Infração Valor Multa 
FJJ7766 A010195000 10/11/2020 605-0 3 R$293,47 
EGL2719 A010210565 14/01/2021 605-0 3 R$293,47 
FCV4374 A010212726 24/01/2021 605-0 3 R$293,47 
BFG5948 A010215810 07/02/2021 605-0 3 R$293,47 
ESM2816 A010216040 08/02/2021 605-0 3 R$293,47 
FRK4100 A010216519 10/02/2021 605-0 3 R$293,47 
GDZ6119 A010219969 26/02/2021 605-0 3 R$293,47 
GEL3169 A010220139 27/02/2021 605-0 3 R$293,47 
QOY3D0
4 

A010220603 01/03/2021 605-0 3 R$293,47 

FVK9744 A010222127 10/03/2021 605-0 3 R$293,47 
CSQ0324 A010261237 12/10/2021 605-0 3 R$293,47 
FPV0C86 A010264844 02/11/2021 605-0 3 R$293,47 
FQT2883 A010267197 16/11/2021 605-0 3 R$293,47 
GCT8886 C000001007 05/11/2020 554-1 2 R$195,23 
EAG3H65 C000001380 28/01/2021 554-1 2 R$195,23 
FBO6453 C000001458 11/02/2021 554-1 2 R$195,23 
BQZ0767 C000001685 04/03/2021 554-1 2 R$195,23 
DSV1A01 C000001712 08/03/2021 554-1 2 R$195,23 
ERM3908 C000002696 26/08/2021 554-1 2 R$195,23 
EDR6861 C000002801 07/10/2021 554-1 2 R$195,23 
GHL4I22 C000002833 13/10/2021 554-1 2 R$195,23 
FVS7962 C000002845 15/10/2021 554-1 2 R$195,23 
DUS7849 C000003026 19/11/2021 554-1 2 R$195,23 
EKM6659 E010151753 21/03/2020 745-5 0 R$130,16 
EMS6914 E010168390 10/07/2020 745-5 0 R$130,16 
CPQ9249 E010169542 16/07/2020 745-5 0 R$130,16 
GZR7633 E010169682 17/07/2020 747-1 0 R$880,41 
GZR7633 E010172467 31/07/2020 745-5 0 R$130,16 
GZR7633 E010172741 01/08/2020 745-5 0 R$130,16 
GZR7633 E010172789 01/08/2020 745-5 0 R$130,16 
FKH7644 E010173289 04/08/2020 745-5 0 R$130,16 
FKH7644 E010175047 12/08/2020 745-5 0 R$130,16 
GZR7633 E010176299 17/08/2020 745-5 0 R$130,16 
EGV6F63 E010176731 20/08/2020 745-5 0 R$130,16 
GZR7633 E010176937 21/08/2020 745-5 0 R$130,16 
GZR7633 E010176966 21/08/2020 746-3 0 R$195,23 
GZR7633 E010177078 21/08/2020 745-5 0 R$130,16 
DLC8956 E010179113 30/08/2020 745-5 0 R$130,16 
FUJ5D32 E010180188 05/09/2020 745-5 0 R$130,16 
FYK6733 E010180380 05/09/2020 745-5 0 R$130,16 
FKH7644 E010181075 09/09/2020 745-5 0 R$130,16 
FKH7644 E010181232 09/09/2020 746-3 0 R$195,23 
FDR9655 E010181647 12/09/2020 745-5 0 R$130,16 
FUK7833 E010182259 14/09/2020 745-5 0 R$130,16 
JOY0800 E010182637 16/09/2020 745-5 0 R$130,16 
LAH8767 E010182951 18/09/2020 745-5 0 R$130,16 
OUS5321 E010183243 19/09/2020 745-5 0 R$130,16 
FCV4374 E010184043 22/09/2020 745-5 0 R$130,16 
ENH5856 E010185653 30/09/2020 745-5 0 R$130,16 
FUS1993 E010186490 03/10/2020 745-5 0 R$130,16 
ETV9458 E010186812 05/10/2020 745-5 0 R$130,16 
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FDR9655 E010187009 05/10/2020 745-5 0 R$130,16 
BZG3I35 E010187164 06/10/2020 745-5 0 R$130,16 
FFJ9988 E010187558 08/10/2020 745-5 0 R$130,16 
BXQ0F82 E010187619 08/10/2020 745-5 0 R$130,16 
DIM4844 E010187849 09/10/2020 745-5 0 R$130,16 
OUW652
8 

E010188704 13/10/2020 745-5 0 R$130,16 

FRV6077 E010189023 14/10/2020 745-5 0 R$130,16 
FDR9655 E010189036 14/10/2020 745-5 0 R$130,16 
EZF7J59 E010189618 17/10/2020 745-5 0 R$130,16 
FPH5689 E010189995 19/10/2020 745-5 0 R$130,16 
HBJ2615 E010190119 19/10/2020 745-5 0 R$130,16 
BXO3739 E010190153 19/10/2020 745-5 0 R$130,16 
FHU2199 E010191187 24/10/2020 745-5 0 R$130,16 
PZS5952 E010191815 27/10/2020 745-5 0 R$130,16 
FDF6I29 E010192841 31/10/2020 746-3 0 R$195,23 
GGZ8619 E010193461 03/11/2020 745-5 0 R$130,16 
ENH5856 E010193582 04/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FDR9655 E010193921 05/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FMD0710 E010194129 06/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FDR9655 E010194595 08/11/2020 747-1 0 R$880,41 
DSD5778 E010194686 09/11/2020 745-5 0 R$130,16 
ERB8309 E010194913 10/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FDR9655 E010195204 11/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FPH5689 E010195517 13/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FFZ6163 E010195653 13/11/2020 745-5 0 R$130,16 
DXC5751 E010195818 14/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FCL2A10 E010196098 14/11/2020 745-5 0 R$130,16 
ASO1J12 E010196306 15/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FGL8A41 E010196706 17/11/2020 745-5 0 R$130,16 
MXF5H1
0 

E010196899 18/11/2020 745-5 0 R$130,16 

AAJ5666 E010197065 18/11/2020 745-5 0 R$130,16 
CRU3C99 E010197187 19/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FTC3F71 E010197206 19/11/2020 745-5 0 R$130,16 
CIB5405 E010197403 20/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FVY1006 E010197531 20/11/2020 745-5 0 R$130,16 
FFA8997 E010197948 22/11/2020 745-5 0 R$130,16 
AZZ4201 E010198359 24/11/2020 746-3 0 R$195,23 
FLG3912 E010198699 25/11/2020 745-5 0 R$130,16 
BYJ4J46 E010198995 27/11/2020 746-3 0 R$195,23 
CSU9890 E010199056 27/11/2020 745-5 0 R$130,16 
DSC1C79 E010199158 27/11/2020 745-5 0 R$130,16 
DLL3238 E010199533 29/11/2020 745-5 0 R$130,16 
DWY499
5 

E010205853 23/12/2020 745-5 0 R$130,16 

FKH7644 E010205857 23/12/2020 745-5 0 R$130,16 
GJD5J53 E010205891 23/12/2020 745-5 0 R$130,16 
DPQ3229 E010206226 24/12/2020 746-3 0 R$195,23 
DPQ3229 E010206227 24/12/2020 745-5 0 R$130,16 
DPQ3229 E010206229 24/12/2020 745-5 0 R$130,16 
BCV6I88 E010206443 25/12/2020 745-5 0 R$130,16 
DPQ3229 E010206458 25/12/2020 745-5 0 R$130,16 
BYJ4J46 E010206511 26/12/2020 745-5 0 R$130,16 
GGT0H97 E010206556 26/12/2020 745-5 0 R$130,16 
DPQ3229 E010206872 27/12/2020 745-5 0 R$130,16 
FRV6077 E010207019 28/12/2020 745-5 0 R$130,16 
DOC2589 E010207289 29/12/2020 745-5 0 R$130,16 
AZX0790 E010207394 30/12/2020 745-5 0 R$130,16 
FRV6077 E010207668 31/12/2020 745-5 0 R$130,16 
FRV6077 E010207744 31/12/2020 745-5 0 R$130,16 
GAW331
0 

E010207806 01/01/2021 745-5 0 R$130,16 

BYJ4J46 E010207851 01/01/2021 745-5 0 R$130,16 
BBZ9J22 E010208010 02/01/2021 745-5 0 R$130,16 
QQN6D5 E010208282 03/01/2021 745-5 0 R$130,16 



56 Diário oficial Sábado, 25 de junho de 2022  

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

1 
ERY4684 E010208413 04/01/2021 745-5 0 R$130,16 
BUT7729 E010208431 04/01/2021 745-5 0 R$130,16 
CSH1727 E010208739 05/01/2021 745-5 0 R$130,16 
FJE4527 E010209022 07/01/2021 745-5 0 R$130,16 
NWN4B2
0 

E010209320 08/01/2021 745-5 0 R$130,16 

CKP6873 E010209429 09/01/2021 745-5 0 R$130,16 
FAN2G08 E010209587 09/01/2021 745-5 0 R$130,16 
JKD4447 E010210484 14/01/2021 745-5 0 R$130,16 
FIX8538 E010210711 15/01/2021 745-5 0 R$130,16 
ESD8125 E010211065 16/01/2021 746-3 0 R$195,23 
EVM7670 E010211376 18/01/2021 745-5 0 R$130,16 
FVY1006 E010211428 18/01/2021 745-5 0 R$130,16 
FTP1077 E010211557 19/01/2021 745-5 0 R$130,16 
DKM5088 E010212195 22/01/2021 746-3 0 R$195,23 
AZW7047 E010212244 22/01/2021 745-5 0 R$130,16 
EAS1284 E010212310 22/01/2021 745-5 0 R$130,16 
QYN0F76 E010212378 23/01/2021 745-5 0 R$130,16 
ENX1553 E010212529 23/01/2021 745-5 0 R$130,16 
CKP6873 E010212900 25/01/2021 745-5 0 R$130,16 
FJC3448 E010213015 25/01/2021 745-5 0 R$130,16 
CKG9772 E010213038 25/01/2021 745-5 0 R$130,16 
FNR3129 E010213273 26/01/2021 745-5 0 R$130,16 
BJZ7I27 E010213279 26/01/2021 745-5 0 R$130,16 
AVS0380 E010213377 27/01/2021 746-3 0 R$195,23 
CKG9772 E010213419 27/01/2021 745-5 0 R$130,16 
CTB8030 E010213494 28/01/2021 745-5 0 R$130,16 
EWM674
6 

E010213522 28/01/2021 745-5 0 R$130,16 

MIH8A70 E010213705 29/01/2021 745-5 0 R$130,16 
QIT0426 E010213854 29/01/2021 745-5 0 R$130,16 
ESD8125 E010213906 29/01/2021 745-5 0 R$130,16 
BQG4975 E010213989 30/01/2021 745-5 0 R$130,16 
EKB7492 E010214159 31/01/2021 746-3 0 R$195,23 
CUD1100 E010214227 31/01/2021 745-5 0 R$130,16 
BPK7589 E010214267 31/01/2021 745-5 0 R$130,16 
EMK2570 E010214280 31/01/2021 745-5 0 R$130,16 
EYX3200 E010214333 31/01/2021 745-5 0 R$130,16 
GES1258 E010214475 01/02/2021 745-5 0 R$130,16 
QQN6D5
1 

E010214582 02/02/2021 745-5 0 R$130,16 

FJR4F77 E010214667 02/02/2021 745-5 0 R$130,16 
AOK4823 E010214765 02/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FKH7644 E010214805 03/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010214813 03/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FHY7900 E010214816 03/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EGL1357 E010214924 03/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DQC3122 E010214978 03/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FIS4380 E010215035 04/02/2021 745-5 0 R$130,16 
QQN6D5
1 

E010215069 04/02/2021 745-5 0 R$130,16 

FJR4F77 E010215070 04/02/2021 745-5 0 R$130,16 
QQN6D5
1 

E010215094 04/02/2021 745-5 0 R$130,16 

FOL5574 E010215264 05/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DOZ3899 E010215283 05/02/2021 746-3 0 R$195,23 
CZJ7833 E010215340 05/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010215486 06/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010215538 06/02/2021 746-3 0 R$195,23 
FDF4656 E010215574 06/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EMN6220 E010215591 06/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FNN4683 E010215623 06/02/2021 745-5 0 R$130,16 
BZB9640 E010215637 06/02/2021 745-5 0 R$130,16 
ETD3145 E010215668 07/02/2021 745-5 0 R$130,16 
ESV9366 E010215835 07/02/2021 745-5 0 R$130,16 
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AMB9565 E010215870 08/02/2021 746-3 0 R$195,23 
DHY9856 E010215945 08/02/2021 745-5 0 R$130,16 
AVS0380 E010215987 08/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EPW9642 E010215999 08/02/2021 745-5 0 R$130,16 
GBX8729 E010216025 08/02/2021 745-5 0 R$130,16 
GES1258 E010216182 09/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010216187 09/02/2021 746-3 0 R$195,23 
MLC6688 E010216291 09/02/2021 746-3 0 R$195,23 
GEH3979 E010216409 10/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EBI0J49 E010216446 10/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FNN3C55 E010216587 11/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FYP6429 E010216596 11/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DKM5088 E010216662 11/02/2021 746-3 0 R$195,23 
DKQ9587 E010216801 12/02/2021 745-5 0 R$130,16 
BVX7141 E010216830 12/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DKM5088 E010216878 12/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJV9H68 E010216925 12/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DMR7806 E010216939 12/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EBI0J49 E010216990 12/02/2021 746-3 0 R$195,23 
EDK6694 E010217006 12/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FLS6888 E010217078 13/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010217090 13/02/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010217099 13/02/2021 745-5 0 R$130,16 
CZJ7833 E010217100 13/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010217119 13/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010217122 13/02/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010217302 14/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EBI0J49 E010217385 14/02/2021 746-3 0 R$195,23 
FXJ6150 E010217460 15/02/2021 745-5 0 R$130,16 
GES1258 E010217500 15/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010217673 16/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010217700 16/02/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010217901 17/02/2021 746-3 0 R$195,23 
FOQ7G09 E010218055 18/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010218103 18/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010218114 18/02/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010218118 18/02/2021 745-5 0 R$130,16 
GCM9F36 E010218191 18/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EOV5I69 E010218277 19/02/2021 745-5 0 R$130,16 
ERY3655 E010218292 19/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FZN1515 E010218427 19/02/2021 745-5 0 R$130,16 
GHM3G0
9 

E010218532 20/02/2021 745-5 0 R$130,16 

FZN1515 E010218551 20/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FNN4683 E010218554 20/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DWF9072 E010218639 20/02/2021 746-3 0 R$195,23 
OOH6011 E010218692 20/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FHY7900 E010218696 20/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EEO0G61 E010218735 21/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DLR1333 E010218745 21/02/2021 745-5 0 R$130,16 
OOH6011 E010218755 21/02/2021 745-5 0 R$130,16 
GIX9340 E010218952 21/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EDI4315 E010218961 21/02/2021 745-5 0 R$130,16 
BQI6408 E010218992 22/02/2021 745-5 0 R$130,16 
CBH4539 E010219026 22/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EOP2953 E010219102 22/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DXE9876 E010219129 22/02/2021 745-5 0 R$130,16 
BON0685 E010219160 22/02/2021 745-5 0 R$130,16 
ELR6584 E010219282 23/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010219601 25/02/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010219640 25/02/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010219650 25/02/2021 746-3 0 R$195,23 
CZJ5964 E010219763 25/02/2021 745-5 0 R$130,16 
GHM3G0
9 

E010219841 26/02/2021 746-3 0 R$195,23 

DTG2920 E010219869 26/02/2021 745-5 0 R$130,16 
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EQF3607 E010219909 26/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DTG2920 E010219960 26/02/2021 745-5 0 R$130,16 
DPQ1853 E010219982 26/02/2021 745-5 0 R$130,16 
QOY3D0
4 

E010220016 27/02/2021 745-5 0 R$130,16 

FJR4F77 E010220092 27/02/2021 746-3 0 R$195,23 
EWK4490 E010220127 27/02/2021 746-3 0 R$195,23 
BZB9640 E010220143 27/02/2021 745-5 0 R$130,16 
AOK4823 E010220186 27/02/2021 745-5 0 R$130,16 
EHI6479 E010220295 28/02/2021 745-5 0 R$130,16 
QQN6D5
1 

E010220354 28/02/2021 746-3 0 R$195,23 

DZX5716 E010220609 01/03/2021 745-5 0 R$130,16 
BSR9980 E010220639 02/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FZD4979 E010220688 02/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010220698 02/03/2021 746-3 0 R$195,23 
ISH1188 E010220720 02/03/2021 745-5 0 R$130,16 
GIO2977 E010220728 02/03/2021 745-5 0 R$130,16 
LTC1043 E010221238 05/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010221282 05/03/2021 746-3 0 R$195,23 
DKQ9587 E010221380 05/03/2021 745-5 0 R$130,16 
QQA9A8
2 

E010221403 05/03/2021 745-5 0 R$130,16 

DHY8J88 E010221507 06/03/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010221511 06/03/2021 745-5 0 R$130,16 
CGX4423 E010221643 07/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010221654 07/03/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010221655 07/03/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010221659 07/03/2021 746-3 0 R$195,23 
DKM5G5
9 

E010221679 07/03/2021 745-5 0 R$130,16 

MLC6688 E010221819 08/03/2021 745-5 0 R$130,16 
DKQ9587 E010221916 08/03/2021 745-5 0 R$130,16 
BVT5F98 E010222006 09/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010222028 09/03/2021 745-5 0 R$130,16 
PWF4966 E010222043 09/03/2021 745-5 0 R$130,16 
ENM5165 E010222065 09/03/2021 745-5 0 R$130,16 
CRS0438 E010222079 09/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010222149 10/03/2021 746-3 0 R$195,23 
FRD9863 E010222154 10/03/2021 745-5 0 R$130,16 
GVG7600 E010222155 10/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010222244 10/03/2021 745-5 0 R$130,16 
CGX4423 E010222305 11/03/2021 745-5 0 R$130,16 
AXG9D2
6 

E010222357 11/03/2021 745-5 0 R$130,16 

EVA8346 E010222373 11/03/2021 745-5 0 R$130,16 
GVG7600 E010222475 12/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010222493 12/03/2021 747-1 0 R$880,41 
GCT8335 E010222539 12/03/2021 746-3 0 R$195,23 
EWK4490 E010222631 12/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FOP9178 E010222727 13/03/2021 745-5 0 R$130,16 
CKD8020 E010222739 13/03/2021 745-5 0 R$130,16 
PYN3588 E010222926 14/03/2021 745-5 0 R$130,16 
EZH6C62 E010223123 15/03/2021 745-5 0 R$130,16 
KVD8343 E010223602 18/03/2021 745-5 0 R$130,16 
FKF5068 E010223821 19/03/2021 745-5 0 R$130,16 
EXW5520 E010225390 28/03/2021 745-5 0 R$130,16 
EXW5520 E010225731 30/03/2021 745-5 0 R$130,16 
BQH9105 E010232821 08/05/2021 745-5 0 R$130,16 
GAS0138 E010245802 17/07/2021 745-5 0 R$130,16 
EDX6I73 E010246172 19/07/2021 745-5 0 R$130,16 
ERG4206 E010246508 21/07/2021 745-5 0 R$130,16 
FBW9963 E010247454 26/07/2021 745-5 0 R$130,16 
AZL0J69 E010248193 30/07/2021 745-5 0 R$130,16 
DPC0009 E010249161 04/08/2021 745-5 0 R$130,16 
FKH7644 E010249567 06/08/2021 745-5 0 R$130,16 
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ERG4206 E010250411 10/08/2021 746-3 0 R$195,23 
ERG4206 E010250628 11/08/2021 745-5 0 R$130,16 
FMZ7565 E010250687 12/08/2021 745-5 0 R$130,16 
EZW0643 E010252508 23/08/2021 745-5 0 R$130,16 
ERG4206 E010252541 23/08/2021 745-5 0 R$130,16 
EWN0217 E010252976 26/08/2021 745-5 0 R$130,16 
DJE9J79 E010255059 07/09/2021 745-5 0 R$130,16 
FCV4374 E010258805 29/09/2021 745-5 0 R$130,16 
BRI8200 E010259499 03/10/2021 745-5 0 R$130,16 
FFQ5932 E010259827 05/10/2021 745-5 0 R$130,16 
PFD5F49 E010259989 06/10/2021 745-5 0 R$130,16 
FPV9A34 E010260119 06/10/2021 745-5 0 R$130,16 
PHN0H87 E010260412 08/10/2021 745-5 0 R$130,16 
FQI2771 E010260427 08/10/2021 745-5 0 R$130,16 
GIQ3F33 E010260647 09/10/2021 745-5 0 R$130,16 
GFK8C09 E010260724 09/10/2021 745-5 0 R$130,16 
DDN7200 E010261148 12/10/2021 745-5 0 R$130,16 
GBJ7009 E010261191 12/10/2021 745-5 0 R$130,16 
OPY2515 E010261252 12/10/2021 745-5 0 R$130,16 
BYW3H7
7 

E010261276 12/10/2021 745-5 0 R$130,16 

GGP1833 E010261408 13/10/2021 745-5 0 R$130,16 
OOH6011 E010261570 14/10/2021 745-5 0 R$130,16 
FUK7833 E010261596 14/10/2021 745-5 0 R$130,16 
BCV0B68 E010261700 15/10/2021 745-5 0 R$130,16 
GFK8C09 E010261820 15/10/2021 745-5 0 R$130,16 
FJE4E92 E010261853 16/10/2021 745-5 0 R$130,16 
EYL5318 E010261980 16/10/2021 745-5 0 R$130,16 
EPO1246 E010262094 17/10/2021 745-5 0 R$130,16 
OOH2390 E010262184 18/10/2021 745-5 0 R$130,16 
DXF5876 E010262869 22/10/2021 745-5 0 R$130,16 
FED3F07 E010263027 22/10/2021 745-5 0 R$130,16 
EBA0D62 E010263073 23/10/2021 745-5 0 R$130,16 
BYJ4J46 E010263075 23/10/2021 745-5 0 R$130,16 
DTR1638 E010263127 23/10/2021 745-5 0 R$130,16 
ECH5352 E010263290 24/10/2021 746-3 0 R$195,23 
BYJ4J46 E010263356 24/10/2021 745-5 0 R$130,16 
DYU5775 E010263467 25/10/2021 745-5 0 R$130,16 
GFK8C09 E010263612 25/10/2021 745-5 0 R$130,16 
BZV5998 E010263689 26/10/2021 745-5 0 R$130,16 
FRQ6A48 E010263732 26/10/2021 745-5 0 R$130,16 
FTN5I73 E010263803 27/10/2021 745-5 0 R$130,16 
GFK8C09 E010263961 27/10/2021 745-5 0 R$130,16 
EKF2C20 E010263962 27/10/2021 745-5 0 R$130,16 
RNO5A31 E010264069 28/10/2021 745-5 0 R$130,16 
PFD5F49 E010264281 29/10/2021 745-5 0 R$130,16 
CVT4490 E010264378 30/10/2021 745-5 0 R$130,16 
DUS8032 E010264479 30/10/2021 745-5 0 R$130,16 
EYL5D38 E010264611 31/10/2021 745-5 0 R$130,16 
HVY8234 E010264679 01/11/2021 746-3 0 R$195,23 
FSK3907 E010265036 03/11/2021 745-5 0 R$130,16 
BYJ4J46 E010265473 06/11/2021 745-5 0 R$130,16 
DVR6229 E010265559 06/11/2021 746-3 0 R$195,23 
CZJ8885 E010265629 07/11/2021 745-5 0 R$130,16 
BZR1967 E010265655 07/11/2021 745-5 0 R$130,16 
BZV5998 E010265695 07/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EMK2570 E010265711 07/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FUE8B55 E010265747 07/11/2021 745-5 0 R$130,16 
GJE0D15 E010265791 08/11/2021 745-5 0 R$130,16 
GFK8C09 E010266195 10/11/2021 745-5 0 R$130,16 
ANU2054 E010266268 11/11/2021 746-3 0 R$195,23 
FSW2230 E010266340 11/11/2021 745-5 0 R$130,16 
GEC2E60 E010266342 11/11/2021 746-3 0 R$195,23 
FXM7380 E010266356 11/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FRQ6A48 E010266495 12/11/2021 745-5 0 R$130,16 
HMY3196 E010266600 13/11/2021 745-5 0 R$130,16 
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ENI4085 E010266834 14/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EQR8H69 E010267135 15/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FYQ8A91 E010267202 16/11/2021 745-5 0 R$130,16 
AOK4823 E010267225 16/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FTP0G03 E010267260 16/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FMG4H3
8 

E010267296 16/11/2021 746-3 0 R$195,23 

FQN7G00 E010267340 17/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EYL5101 E010267647 19/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EOV3701 E010267770 20/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FXN9I55 E010267819 20/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EOV3701 E010267957 20/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FAT5D58 E010268134 21/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010268235 22/11/2021 745-5 0 R$130,16 
BVP3353 E010268276 22/11/2021 745-5 0 R$130,16 
DKK9I41 E010268301 22/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EOV3701 E010268316 22/11/2021 745-5 0 R$130,16 
BRV0E89 E010268318 22/11/2021 745-5 0 R$130,16 
ECL2649 E010268341 23/11/2021 745-5 0 R$130,16 
GHM3G0
9 

E010268374 23/11/2021 745-5 0 R$130,16 

PAH5149 E010268445 23/11/2021 745-5 0 R$130,16 
GFX6I30 E010268490 24/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EVU6F89 E010268623 25/11/2021 745-5 0 R$130,16 
DRQ2F44 E010268685 25/11/2021 745-5 0 R$130,16 
DQW323
8 

E010268700 25/11/2021 746-3 0 R$195,23 

FDK9537 E010268780 25/11/2021 745-5 0 R$130,16 
DTX7C74 E010268790 26/11/2021 745-5 0 R$130,16 
CLS2122 E010268842 26/11/2021 745-5 0 R$130,16 
GDX6100 E010268847 26/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EOV3701 E010268940 26/11/2021 745-5 0 R$130,16 
EKZ1B05 E010269035 27/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FWX7B9
3 

E010269048 27/11/2021 745-5 0 R$130,16 

ERM2278 E010269137 27/11/2021 746-3 0 R$195,23 
DBA3854 E010269152 27/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FJR4F77 E010269180 28/11/2021 745-5 0 R$130,16 
CDU8872 E010269239 28/11/2021 745-5 0 R$130,16 
DTX0D63 E010269261 28/11/2021 745-5 0 R$130,16 
DMJ6035 E010269364 28/11/2021 745-5 0 R$130,16 
QOD0E11 E010269563 29/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FKJ4J93 E010269574 30/11/2021 746-3 0 R$195,23 
FKJ4J93 E010269626 30/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FRD9863 E010269627 30/11/2021 745-5 0 R$130,16 
FKJ4J93 E010269734 01/12/2021 746-3 0 R$195,23 
FKJ4J93 E010269804 01/12/2021 746-3 0 R$195,23 
FJR4F77 E010269818 01/12/2021 745-5 0 R$130,16 
BGV8J84 E010269845 01/12/2021 745-5 0 R$130,16 
FKJ4J93 E010269947 02/12/2021 746-3 0 R$195,23 
GDX6100 E010270079 03/12/2021 745-5 0 R$130,16 
BKU5017 E010270121 03/12/2021 745-5 0 R$130,16 
FNN4683 E010270653 06/12/2021 745-5 0 R$130,16 
FGO9871 E010270770 07/12/2021 745-5 0 R$130,16 
COZ9338 F430268138 29/04/2020 518-5 1 R$195,23 
DLC2895 F430271609 27/07/2020 554-1 7 R$195,23 
FXH6756 F430271868 25/10/2020 518-5 1 R$195,23 
EPB5705 F430272637 22/11/2020 596-7 0 R$1.467,35 
DIB8945 F430273466 19/09/2020 763-3 1 R$293,47 
DQA8631 F430274148 11/11/2020 555-0 0 R$130,16 
AMA9194 F430274317 21/10/2020 763-3 1 R$293,47 
FMD0710 F430274981 28/11/2020 606-8 1 R$195,23 
OCO3F84 F430274985 28/11/2020 653-0 0 R$195,23 
FKW8345 F430275346 30/07/2021 556-8 0 R$195,23 
BIS2754 F430275357 01/11/2020 653-0 0 R$195,23 
EUL0777 F430275442 03/02/2021 606-8 1 R$195,23 
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FYZ1434 F430275871 12/02/2021 763-3 1 R$293,47 
FBN8213 F430276124 21/01/2021 763-3 1 R$293,47 
ENH6479 F430276142 25/01/2021 763-3 1 R$293,47 
OUL8842 F430276261 31/01/2021 599-1 0 R$293,47 
HIU6455 F430276588 12/01/2021 555-0 0 R$130,16 
DRR4734 F430276789 27/01/2021 763-3 1 R$293,47 
EZM3705 F430277426 01/07/2021 581-9 6 R$880,41 
HKU4393 F430278509 04/02/2021 574-6 1 R$130,16 
OGK8274 F430278706 15/01/2021 554-1 7 R$195,23 
ELJ7996 F430278741 02/02/2021 763-3 1 R$293,47 
FRV6077 F430278750 02/02/2021 599-1 0 R$293,47 
GEV7227 F430278837 16/03/2021 556-8 0 R$195,23 
OGK8274 F430279125 25/01/2021 554-1 7 R$195,23 
DEO4573 F430279229 03/02/2021 605-0 1 R$293,47 
BMW223
7 

F430279274 11/02/2021 545-2 2 R$195,23 

EIF5297 F430279396 04/02/2021 550-9 0 R$130,16 
FCK5648 F430279598 25/02/2021 763-3 1 R$293,47 
KKX3832 F430279613 04/02/2021 518-5 1 R$195,23 
NFZ7849 F430279669 05/02/2021 763-3 1 R$293,47 
GVO0749 F430279671 05/02/2021 763-3 1 R$293,47 
ECP4461 F430279675 09/02/2021 545-2 1 R$195,23 
FMX6730 F430279703 08/02/2021 763-3 1 R$293,47 
FHD2213 F430279713 08/02/2021 763-3 1 R$293,47 
FCK5648 F430279762 14/02/2021 518-5 1 R$195,23 
FCK5648 F430279763 14/02/2021 518-5 2 R$195,23 
DQX8029 F430279797 18/02/2021 518-5 1 R$195,23 
FHY1470 F430279992 10/03/2021 763-3 1 R$293,47 
CMJ3623 F430280353 28/02/2021 555-0 0 R$130,16 
CMJ3623 F430280355 28/02/2021 552-5 0 R$130,16 
EHI6479 F430280779 11/03/2021 545-2 5 R$195,23 
FQT9569 F430283341 28/10/2021 547-9 0 R$130,16 
EDE2860 F430283548 30/11/2021 518-5 1 R$195,23 
EDE2860 F430283549 30/11/2021 518-5 2 R$195,23 
GIZ2560 F430285340 19/09/2021 555-0 0 R$130,16 
GIJ1441 F430285522 31/10/2021 552-5 0 R$130,16 
DDN7200 F430285794 08/10/2021 596-7 0 R$1.467,35 
ISN2544 F430286564 10/11/2021 604-1 2 R$195,23 
FXZ4831 F430286744 04/12/2021 763-3 1 R$293,47 
GQH8856 F430286930 02/11/2021 555-0 0 R$130,16 
GDT0406 P010154335 07/04/2020 567-3 2 R$130,16 
EAI9526 P010206830 27/12/2020 567-3 2 R$130,16 
FMD0710 P010207628 31/12/2020 567-3 2 R$130,16 
EJB8436 P010209831 10/01/2021 567-3 2 R$130,16 
FYK6733 P010210815 15/01/2021 567-3 2 R$130,16 
FSA2900 P010211237 17/01/2021 567-3 2 R$130,16 
FDO8B05 P010211250 17/01/2021 567-3 2 R$130,16 
DSY1F86 P010211669 20/01/2021 567-3 2 R$130,16 
FDT7371 P010212214 22/01/2021 567-3 2 R$130,16 
HKR4427 P010213424 27/01/2021 567-3 2 R$130,16 
FAX4B92 P010216037 08/02/2021 567-3 2 R$130,16 
DHY9856 P010216802 12/02/2021 567-3 2 R$130,16 
FLD8I67 P010216867 12/02/2021 567-3 2 R$130,16 
DQC2190 P010217255 14/02/2021 567-3 2 R$130,16 
FOF8373 P010219717 25/02/2021 567-3 2 R$130,16 
DZY4034 P010219976 26/02/2021 567-3 2 R$130,16 
CQI1F11 P010221252 05/03/2021 567-3 2 R$130,16 
FPT8049 P010221750 07/03/2021 567-3 2 R$130,16 
BMG7386 P010222173 10/03/2021 567-3 2 R$130,16 
DYA4F89 P010249580 06/08/2021 567-3 2 R$130,16 
GKE6348 P010258178 25/09/2021 567-3 2 R$130,16 
FOT9H42 P010263943 27/10/2021 567-3 2 R$130,16 
DBB5924 P010264225 29/10/2021 567-3 2 R$130,16 
OLZ2804 P010265465 06/11/2021 567-3 2 R$130,16 
AZL8B85 P010265723 07/11/2021 567-3 2 R$130,16 
FBC2J67 P010267553 18/11/2021 567-3 2 R$130,16 
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GHW9H9
0 

P010267883 20/11/2021 567-3 2 R$130,16 

BVN2A70 P010268262 22/11/2021 567-3 2 R$130,16 
BTS4C35 T010267250 16/11/2021 574-6 3 R$130,16 
QNN5694 V010118705 20/01/2021 763-3 1 R$293,47 
FZU1114 V010119213 01/02/2021 762-5 2 R$293,47 
NYO3054 V010119515 28/01/2021 555-0 0 R$130,16 
CWM410
5 

V010119884 01/02/2021 604-1 2 R$195,23 

EAS1284 V010126333 23/06/2021 763-3 1 R$293,47 
AKI5182 V010132481 25/11/2021 556-8 0 R$195,23 
BUG6384 Z000039137 06/07/2020 554-1 2 R$195,23 
ASI8404 Z000044647 24/08/2020 554-1 2 R$195,23 
EVX6910 Z000046239 14/09/2020 554-1 2 R$195,23 
EKN4359 Z000046381 15/09/2020 554-1 2 R$195,23 
BPW2290 Z000046998 21/09/2020 554-1 2 R$195,23 
CPT3636 Z000047369 23/09/2020 554-1 2 R$195,23 
EAJ3445 Z000047501 24/09/2020 554-1 2 R$195,23 
BPW2290 Z000047970 30/09/2020 554-1 2 R$195,23 
GGG9397 Z000048178 02/10/2020 554-1 2 R$195,23 
DSE2776 Z000048351 06/10/2020 554-1 2 R$195,23 
EIC3117 Z000050360 10/11/2020 554-1 2 R$195,23 
CMN9122 Z000050364 10/11/2020 554-1 2 R$195,23 
EZE0992 Z000050389 10/11/2020 554-1 2 R$195,23 
EIC3117 Z000051179 25/11/2020 554-1 2 R$195,23 
BLI5703 Z000051206 25/11/2020 554-1 2 R$195,23 
DSJ6226 Z000052687 28/12/2020 554-1 2 R$195,23 
ETB9400 Z000052965 11/01/2021 554-1 2 R$195,23 
GDE4678 Z000053430 25/01/2021 554-1 2 R$195,23 
HKR4427 Z000053525 27/01/2021 554-1 2 R$195,23 
FFD7379 Z000053531 27/01/2021 554-1 2 R$195,23 
DUN1213 Z000053551 28/01/2021 554-1 2 R$195,23 
EAV9522 Z000053750 04/02/2021 554-1 2 R$195,23 
CWG2112 Z000053905 09/02/2021 554-1 2 R$195,23 
EVX0357 Z000054012 13/02/2021 554-1 2 R$195,23 
EVX0357 Z000054079 16/02/2021 554-1 2 R$195,23 
DXZ8262 Z000054177 19/02/2021 554-1 2 R$195,23 
FKF6530 Z000054240 22/02/2021 554-1 2 R$195,23 
FHI7076 Z000054325 24/02/2021 554-1 2 R$195,23 
DQP7714 Z000054432 26/02/2021 554-1 2 R$195,23 
DQY8577 Z000054525 02/03/2021 554-1 2 R$195,23 
FKD3568 Z000054541 02/03/2021 554-1 2 R$195,23 
EPT9385 Z000054568 03/03/2021 554-1 2 R$195,23 
FSY1330 Z000054673 05/03/2021 554-1 2 R$195,23 
EVX0357 Z000054699 06/03/2021 554-1 2 R$195,23 
QPC8693 Z000054717 08/03/2021 554-1 2 R$195,23 
EVX0357 Z000054778 10/03/2021 554-1 2 R$195,23 
EVX0357 Z000054820 12/03/2021 554-1 2 R$195,23 
EGL2108 Z000060258 29/07/2021 554-1 2 R$195,23 
FFU2772 Z000060530 10/08/2021 554-1 2 R$195,23 
DXZ7613 Z000060889 18/08/2021 554-1 2 R$195,23 
FYH3518 Z000061083 23/08/2021 554-1 2 R$195,23 
GVG4J77 Z000062755 13/10/2021 554-1 2 R$195,23 
DFE4G66 Z000062821 16/10/2021 554-1 2 R$195,23 
EGL3485 Z000062955 22/10/2021 554-1 2 R$195,23 
GDN2024 Z000063168 29/10/2021 554-1 2 R$195,23 
FOG7I74 Z000063173 29/10/2021 554-1 2 R$195,23 
FKP5J64 Z000063220 03/11/2021 554-1 2 R$195,23 
DDN7200 Z000063341 05/11/2021 554-1 2 R$195,23 
FSQ4G66 Z000063429 08/11/2021 554-1 2 R$195,23 
DPV4054 Z000063482 09/11/2021 554-1 2 R$195,23 
EPT0844 Z000063522 09/11/2021 554-1 2 R$195,23 
DIY0744 Z000063558 10/11/2021 554-1 2 R$195,23 
DIY0744 Z000063654 11/11/2021 554-1 2 R$195,23 
FEN4029 Z000063688 12/11/2021 554-1 2 R$195,23 
FWC0016 Z000063709 12/11/2021 554-1 2 R$195,23 
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FRH8A85 Z000063742 12/11/2021 554-1 2 R$195,23 
DDJ4255 Z000063748 12/11/2021 554-1 2 R$195,23 
LUX1185 Z000063937 19/11/2021 554-1 2 R$195,23 
EVB8744 Z000063994 23/11/2021 554-1 2 R$195,23 
DWG4A4
2 

Z000064054 24/11/2021 554-1 2 R$195,23 

GBS3307 Z000064226 30/11/2021 554-1 2 R$195,23 
QMR8121 Z000064515 06/12/2021 554-1 2 R$195,23 
 

Americana, 24 de junho de 2022

PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR
Autoridade de trânsito 

UNIDADE DE APROVAÇÃO DE 
PROJETOS

 

UAP -  FISCALIZAÇÃO

Edital de ciência e notificação

Pelo presente Edital ficam os proprietários abaixo relacionados notifi-
cados e cientes de que para as obras de construção em andamento no 
imóvel abaixo deverão apresentar no prazo de 30 dias o projeto apro-
vado pela Prefeitura Municipal sob pena de autuação. O fato constitui 
infração ao disposto no artigo 33 da letra E, da lei 1.098/70, e o artigo 6, 
parágrafo 1 da lei 1.910/83.

  Proprietário (s) ou compromissário (s):
LEVI DA SILVA OLIVEIRA
  CPF: 219.066.178-13
Avenida São Jerônimo, 1020 - Jardim Bela Vista
Quadra: O Lote: 09
  Cad. 17.0056.0177.0000
  Notificação: 3508

Americana, 24 de junho de 2022

IARA COMANDINI
Assessora de Secretário Municipal - Unidade de Aprovação de Projetos 

- UAP

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
Secretário de Planejamento

SECRETARIA DE SAÚDE
 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Prezados (as) Senhores (as)
  Membros do Conselho Municipal de Saúde 

   Convocamos os senhores conselheiros a participarem da REUNIÃO 
ORDINÁRIA que se realizará no dia 29/06/2022, quarta-feira, com iní-
cio às 17:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Americana, 
Avenida Monsenhor Bruno Nardini, nº 1835- Jardim Miriam.

   A participação de todos os conselheiros é imprescindível, haja vista que 
serão discutidos assuntos de interesse da comunidade.

  A função desempenhada pelos membros do Conselho de Saúde é dota-
da de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem 

prejuízo para o conselheiro. 

  Atenciosamente.

Americana, 23 de junho de 2022

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
Presidente do COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON
1ª Secretária do COMSAUDE

 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE

DATA 29/06/2022

HORÁRIO: 17:00 horas

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Americana, Avenida Mon-
senhor Bruno Nardini, nº 1835- Jardim Miriam.

1. Informes da Secretaria da Saúde;
2. Apresentação e posse dos conselheiros de eleitos para o triênio 
2022-2025;
3. Aprovação do Cronograma Eleitoral da nova Mesa Diretora para o 
triênio 2022-2025, de acordo com o Regimento Interno;
4. Discussão e Aprovação da Ata Reunião Ordinária de 25-05-2022, 
Reunião Extraordinária de 25-05-2022, Reunião Extraordinária de 
10-06-2022 e Atas das Comissões Internas; 
5. Informes dos Conselheiros;
6. Correspondências Expedidas: Disponíveis para consulta na sede 
do COMSAUDE;
7. Correspondências Recebidas: Disponíveis para consulta na sede 
do COMSAUDE;
8. Próxima Reunião: 27/07/2022. 

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
Presidente do COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON
1ª Secretária do COMSAUDE

 

RESOLUÇÕES

O Conselho Municipal de Saúde de Americana no uso de suas compe-
tências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 
18 de outubro de 2006, em plenário, na Reunião Ordinária Remota, de 
acordo com Decreto Municipal nº 12.409, de 16 de março de 2020 (CO-
VID -19), realizada em 25 de maio de 2022, aprovou os itens abaixo os 
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quais encaminha ao Secretário Municipal de Saúde para homologação e 
publicação, com execução das resoluções em 20 (vinte) dias ou a justi-
ficativa a este Colegiado.

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:

RESOLUÇÃO CMS Nº 508/2022- A Comissão de Orçamento deste cole-
giado tomou conhecimento Folha de Pagamento da FUSAME referente 
ao mês de abril de 2022, aprovando o que está em comum acordo com 
a lei e as diretrizes do TCE. Constatou que esta folha de pagamento 
totalizou R$ 714.654,18 e 172 funcionários. Destacamos o pagamento 
de R$ 38.159,94 com Horas Extras e R$ 25.764,00 com Gratificação 
Designação de Confiança.

RESOLUÇÃO CMS Nº 509/2022- A Comissão de Orçamento deste 
colegiado tomou conhecimento a Folha de Pagamento da Secretaria 
de Saúde referente ao mês de abril/2022. Constatou que totalizou R$ 
5.657.935,53, 1.080 servidores, 153 páginas. Destacamos o pagamento 
de R$ 326.025,05 com horas extras e R$ 67.396,81 com Gratificação 
Designação de "Confiança".

RESOLUÇÃO CMS Nº 510/2022 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Prestação de Contas da Secretaria de 
Saúde referente ao mês de abril/2022, ficando à disposição na sede do 
COMSAUDE;

RESOLUÇÃO CMS Nº 511/2022 - Aprovado a Comissão Eleitoral, com-
posta por 04 (quatro) conselheiros, na paridade, para o Processo Eleito-
ral Triênio 2022-2025;

Americana, 30 de maio de 2022

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
Presidente do COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON
1ª Secretária do COMSAUDE

HOMOLOGADO POR:
DR. DANILO CARVALHO OLIVEIRA

 

RESOLUÇÕES

O Conselho Municipal de Saúde de Americana no uso de suas compe-
tências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 
18 de outubro de 2006, em plenário, na Reunião Extraordinária, de acor-
do com Decreto Municipal nº 12.409, de 16 de março de 2020 (COVID 
-19), realizada em 13 de maio de 2022, aprovou os itens abaixo os quais 
encaminha ao Secretário Municipal de Saúde para homologação e publi-
cação, com execução das resoluções em 20 (vinte) dias ou a justificativa 
a este Colegiado.

RESOLVE: PUBLICA A RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO CMS Nº 507/2022- Aprovado o projeto de Gestão Com-
partilhada da OS - Organização Social do Hospital Municipal "Dr. Walde-
mar Tebaldi", Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncolo-
gia -UNACON e Unidade de Pronto Atendimento - UPA São José (Cillos);

Americana, 30 de maio de 2022

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
Presidente do COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON
1ª Secretária do COMSAUDE

HOMOLOGADO POR:
DR. DANILO CARVALHO OLIVEIRA

 

RESOLUÇÕES

O Conselho Municipal de Saúde de Americana no uso de suas compe-
tências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 
18 de outubro de 2006, em plenário, na Reunião Extraordinária, de acor-
do com Decreto Municipal nº 12.409, de 16 de março de 2020 (COVID 
-19), realizada em 25 de maio de 2022, aprovou os itens abaixo os quais 
encaminha ao Secretário Municipal de Saúde para homologação e publi-
cação, com execução das resoluções em 20 (vinte) dias ou a justificativa 
a este Colegiado.

RESOLVE: PUBLICA A RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO CMS Nº 512/2022- Aprovado as alterações no Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Saúde;

Americana, 30 de maio de 2022

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
Presidente do COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON
1ª Secretária do COMSAUDE

HOMOLOGADO POR:
DR. DANILO CARVALHO OLIVEIRA

 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº 1.184, DE 24 JUNHO DE 2022.

"Retifica a portaria nº 1.170, de 23 de junho de 2022."

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Superintendente do Departamen-
to de Água e Esgoto, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a Portaria nº 1170, de 23 de junho de 2022, publicada 
no Diário Oficial do Município, na edição nº 1.021, de 24 de maio de 
2022, pág. 05, para que passe a constar:

     "Onde se lê: Portaria nº 1.170, de 23 de junho de 2022,", "leia-se: 
Portaria nº 1.183, de 23 de junho de 2022".

Art. 2º - Ratificam-se os demais termos da Portaria nº 1.170/2022.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a data de 23 de junho de 2022.

    Publicada no quadro de editais na mesma data.

Americana, 24 de junho de 2022

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE


