PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
Administração

2017/2020

LEI N° 2273, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

"Altera a redação dos artigos 2°, 3° e cria
o parágrafo único, 4°, 6° e 99 1°, 2°, letra
"a" e "b", 3° e 4°, artigo 10 e cria o
parágrafo
único, revoga o artigo 5° e
exclui os 99 5° e 6° do artigo 6°, todos da
Lei nO 1150/2003,
que estabelece
a
estrutura
administrativa,
o quadro
de
pessoal do Departamento
Autônomo de
Água e Esgoto de Penápolis - DAEP e
define as atribuições dos cargos,"

o

PREFEITO MUNICIPAL DE PENÁPOLlS
faço saber que a Câmara Municipal de Penápolis decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° O artigo 2° da Lei nO 1150/2003 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2° Compõem a estrutura administrativa do DAEP os niveis I, 11 e III com
a seguinte subordinação hierárquica:
I. Nivel I - Presidente, sendo nomeado pelo Prefeito Municipal e estando
subordinado diretamente ao mesmo, o Conselho Gestor de Saneamento Ambiental,
nos termos da Lei Municipal nO1.798/2011.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nível 11
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

- Área administrativa e financeira compreendendo:
de Recursos Humanos - Nivel 111;
de Compras, Almoxarifado e Patrimõnio - Nível 111;
de Contabilidade - Nivellll;
de Rendas - Nível 111;
de Cadastro - Nivellll;
Apropriação, Controle e Avaliação de Custos e Qualidade - Nivellll,
de Tecnologia de Informação - Nível 111.

111. Nível 11 - Área de Saneamento e Meio Ambiente compreendendo:
1. Serviço de Tratamento de Água e Esgoto - Nível 111, e
2. Serviço de Residuos Sólidos - Nível 111.
IV. Nível II - Área de Obras e Redes compreendendo:
1. Serviço de Redes - Nível 111;
2. Serviço de Obras Civis - Nível 111, e
3. Serviço de Mecânica Automotiva e Industrial- Nivellll.
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1°. Complementa a estrutura da Área Administrativa e Financeira, a CIPA.

S

20. Complementa a estrutura da Área de Saneamento e Meio Ambiente, o

Centro de Educação Ambiental."
Art. 2° Fica alterado o artigo 3° da Lei nO1150/2003 e acrescido do parágrafo
único, com a seguinte redação:
"Art. 3° O quadro de pessoal do DAEP é constituído dos empregos públicos
permanentes, com atribuições descritas em anexos a esta Lei e dela faz parte e os
vencimentos determinados pelas referências e graus indicados também nos
referidos anexos, obedecendo, na tabela de salários, a grade vigente na estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Penápolis.
Parágrafo Único. Eventuais adequações que se fizerem necessárias deverão
ser efetuadas no prazo de 02 (dois) anos."
Art. 3° O artígo 4° da Lei nO 1150/2003 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 4° Os cargos públicos
correspondentes
ás atividades
que
complementam o Gabinete do Presidente, da área administrativa e financeira, da
área de saneamento e meio ambiente, da área de obras e redes terão em sua
subordinação os serviços constantes dos anexos III e IV."
Art. 4° O artigo 6°, SS 1°, 2°, letra "a" e "b", SS 3°, 4° da Lei nO 1150/2003
passam a vigorar com as seguintes redações, ficando excluidos os SS 5° e 6°:
"Art. 6° Os cargos públícos do DAEP a que se refere artigo 4° são de livre
escolha e dispensa pelo Presidente.

S

10. O servidor do DAEP que vier a ocupar cargo público de livre nomeação
ficará afastado de seu respectivo emprego permanente, ressalvando o direito de
retornar ao emprego de origem, quando desligado do emprego de livre nomeação,
garantido todos os seus direitos do emprego de origem.

S

20. A remuneração do servidor do DAEP que vier a ocupar cargo público
de livre nomeação será paga, na seguinte forma:
a) no anexo 111, a diferença salarial existente entre os seus vencimentos e os do
emprego público de livre nomeação,
mais a gratificação
correspondente,
especificada no Anexo 11, e
b) no anexo IV, será acrescida em seus vencimentos
a gratificação
correspondente, especificada no anexo 11.

/
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3°. Fica estabelecido como piso salarial mínimo para função de responsável pelo
serviço constante do anexo IV a Ref. 2 - G.9.

S 40. A gratificação atribuída ao servidor que ocupar a função de responsável
pelo serviço ou área não se incorporará a seu salário para nenhum efeito legal".
Art. 5° O artigo 10 da Lei nO 1150/2003
redação, com o acréscimo do parágrafo único:

passa a vigorar com a seguinte

"Art. 10. As competências e atribuições
permanentes estão defínidas no anexo VI.

de todos os empregos

públicos

Parágrafo Único. As atribuições do Presidente são aquelas previstas na Lei

nO

2.114/2016".

Art. 6° Fica excluído o Anexo 111 - A, da Lei nO 115012003, alterados os
anexos I, 11, 111, IV e V e criado o anexo VII, o qual define as atribuições.
Art. 7° As despesas com a execução da presente Lei correrão em dotações
próprias do orçamento vígente, suplementadas se necessário.
Art. 8° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLlS, em 25 de abril de 2018.

Registrada e publicada no Serviço de Expediente
Municipal de Administração, em 25 de abril de 2018.

e Patrimônio

da Secretaria

Í\.. ~kL~~
MARIA DE\F~URA
CASTRO RAHAL
Secretária Municipal de Administração
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Prefeitura Municipal de Penápolís
ANEXO I
ORGANOGRAMA DO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS
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Prefeitura Municipal ele Penápolis
ANEXO II

GRATIFICAÇÃO DOS NÍVEIS II E III

I
I

I

NIVEL
II
III

JORNADA
40 horas semanais
40 horas semanais

GRATIFICAÇAO
Referência 04 - grau 02
Referência 02 - grau 09
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Prefeitura Municipal ele Penápolis
ANExom
QUADRO DE PESSOAL DOS CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO PELO
PRESIDENTE

WDE
VAGAS

DENOMINAÇAO

REF./
GRAU

01

-\rea administrativa e Financeira

(19.01

01

-\rea de Saneamento e Meio Ambiente

09.01

01

Á.reade Obras e redes

09.01
".
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ANEXO IV
QUADRO DE RESPONSABILIDADES

N"DE
V -AG1\S
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO

DOS CARGOS

esponsável pelo Serviço de Tecnologia da Informaçüo
esponsável pelo Serviço de Recursos Humanos
Zesponsável pelo Serviço de Compras, almoxarifado e
atrimônio
esponsável pelo Serviço de Contabilidade
esponsável pelo Serviço de Rendas
esponsável pelo Serviço de Cadastro
esponsável pelo Serviço de Apropriação, Controle,
:\valiação de Custos e Qualidade
esponsável pelo Serviço de Tratamento de Agua e Esgoto
esponsável pelo Serviço de Resíduos Sólidos
esponsável pelo Serviço de Redes
esponsável pelo Serviço de Obras Civís
esponsável pelo Serviço de Mecânica Automotiva
esponsável elo Serviço de Serviços Gerais

CARGA HORÁRlA
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40
40
40
40
40
40

horas
horas
horas
hGras
heras
horas
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ANEXO V
QUADRO DE PESSOAL - EMPREGOS PÚBLICOS COM REGIME
JURIDICO CELETISTA
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO
DENOMINAÇÃO DO
EMPREGO
Advoaado
Almoxarife
Analista de Sistemas
Acrocriador
Armador

REF.GRAU

HR.SEM.

VAGAS

10.01
06.01
10.01
07.01

20
40
40
40

2

04.01

40

1

1
1

2

Arauiteto
Assistente de Administracão

10.01
03.01

40

I

1

40

14

Assistente de Administracão

11

05.01

40

2

6,sslstente de Administracão
;-;;;;,islente de Imorensa

111

07.01
05.01

40

22

40

1

10.01
03.01
02.01

40

1

40

2
2

r-

I Assistente

Social
Auxiliar de AJmoxarife
Auxiliar de Eletricista

Auxiliar
Auxiliar
I Auxiliar
Auxiliar

de
de
de
de

Jardineiro
Laboratório
Mecãnico de Autos
Pedaoooo

Auxiliar de Saneamento
Auxiliar de Servicos Gerais

40

01.01
03.01
02.01
06.01

40
40
40

03.01
01.01

40
40

40

4

2
3
4

20
97

BióJoao
Borracheiro-Lavador
Coletor de Lixo
Contador
Continuo
I Controlador Intemo
~Desenhista Técnico
..
EJetricista
Elelricista de Autos

10.01
02.01
02.01
09.01
02.01
10.01
06.01
04.01
04.01

40

1

40
40
40

2
5

Enconador
_ Engenheiro Civil
i Fiscal de Obras e Posturas

04.01
10.01
05.01

40

24

40
40

1
1

40

1

40
40

2

40

40

1

40

3

1

Jardineiro
Lavador e Lubrificador
Leiturista
Mecãnico de Autos
Mecãnico/Eletricista de Autos
Mestre de Obras

04.01
02.01
03.01
05.01
05.01
05.01

40

5

40
40
40
40

40

2
10
6
2
2

Motorista

04.01

40

30

ESCOLARIDADE 1 EXPERlt=NCIA
Inscric:ão na OAB
2° Clra!J16 meses
Nivel superior 16 meses
I
2° aralJ 1 não ~e
I
1° gralJ incorr pleto (minimo 6a séne)
16 meses
~
Nível !iuperior com registro no CREA
1 não e,xiae
I 2° aralll
não exiae
2 anos como Assistente de
Adminstracão I
4 anos como Assistente de
Admin stracão 11
2° aralll 6 meses
Nfvell:niversitário
com registro no
CRASI não exiae
1° araul não exiQe
1° QraLl1 6 meses
1° graL' incompleto (mfnimo 4' série)
16 me!,es
2° arau 1 6 meses
1° aralJ 16 meses
2° orau 1 6 meses
1° grau incompleto (minimo 6' série)
I não e:<ioe
1"arau (mlnimo 4' série)l não exioe
Nlvel u 1iversit,lrio com registro no
CRB/H meses
1""Orau incompleto 1 não exioe
10(]j'au (mlnirro 48 sériell não exiQe
CRC 1 li meses
1° orau 1 não exige
Ensino Sucerior Comcieto
2° arau 1 6 meses
1° orau 1 6 meses
1" o'rau 16 meses
1° grau incompleto (mlnimo 4' série)
16 mes,~s
Inscricão no CREA
2° orau 1 não exige
1° grau incompleto (mlnimo 4' série)
16 meS'lS
1° orau i 6 meses
1° orau !não exige
1° orau !6 meses
1° orau! 6 meses
1° araul 6 meses
1° grau" 6 meses com carteira de
]
habilitacão "O"

I

!

..

,i~-". ,~
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-

.

'~

00. MaoVaoor Autoclave e Util.
Op. Estação TraI. Agua, Esgoto
e Reservacão
Onerador de Computador
O:>erador de Equipamentos

-

...

...

.

03.01

40

4

03.01
06.01
02.01

40
40
40

30
6
1

05.01

40

10

07.01

40

2

Pedaaooo

08.01

40

1

Pedreiro

04.01

40

7

Pintor
Porteiro

04.01
03.01

40
40

2
10

09.01

40

2

10.01

40

1

10.01
04.01
01.01
01.01
02.01
04.01

40
40
40
40
40
40

1
2
10
67
7
2

TEcnico de Contabilidade

07.01

40

1

Tecnlco de Laboratório
de Manutencilo
Técnico de Segurança do
Trabalho
Telefonísta
To06arafo

06.01
07.01

40
40

1
1

06.01
03.01
06.01

40
30
40

2
3
1

Tratador de Áaua
Via ia

04.01
02.01

40
40

7
10

, C ,erador
,-

de Máquina I

, OJerador de Máquina 11

Prooramador

de Computador

Psic6loQO
Qulmico
Serralheiro
Servente
Servente de Limpeza Pública
Servente de Pedreiro
~Soldador

,

ITecnico

i

I

-

____

==-==-=ri

o

.

'-

-

Ensino médio incompleto e Curso de
aualifcaçãa 'lrofissional

2° ora u / não exioe
i 2° arau /6 meses
. 1° Çlrau /6 meses
1° gra u / 6 meses / Carteira de
habililacãa O ou E
1° gra u / Curso básico de
aualificacão / CNH letra O ou E
Superior em Pedagogia (registro no
MEC, com especialização em meio
ambie,nte)
1° grau incompleto (mínimo 4" série)
/6 melses
1° grau incompleto (mínimo 48 série)
/6 meses
1° arau / não exige
2° grau /1 ano em programação de
informática
Nlvel ~nivers;tário com registro no
CRP / não exige
Nlvel Jnivers-tário com registro no
CRQ / 6 me!.es
1° arau (mínimo 4" série) /6 meses
1° grau(minimo 48 série) / não exiae
1° orau (mlnimo 4" série / não exiae
1° orau (mínimo 48 série / não exiae
1° orau (mfnimo 48 série /6 meses
Técnic:o em Contabilidade com
reaistro no CRC / 6 meses
2° gra J {curso especifico com
reoistro no CRQ)16 meses
1° araJ /6 meses

2° arau
1° ara'J
2° grau
2° grau

/ Curso especifico /6 meses
/6 meses
/ Curso especifico / 6 meses
(curso técnico especifico em
qulmica ou biologia, com registro no
6raão competente)
1° arau (mlnimo 68 série) / não exiae

I
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ANEXO VI

PLANO DE CARREIRA (PROMOÇÃO VERTICAL)
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

N'DE
VAGAS

15
08
10

DENOMINAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO

..•.ssistente de Administração I
..•.ssistente de Administração li
'\ssistente de Administração 1II

REF.
GRAU

REQUISITOS

Ref.03.1
Rer.05.1
Ref.07.1

J2' grau/não se exige experiência
~' grau/2 anos de exper. C/ Assis!. Adm.l
~, grau/4 anos de exper. Cf Assist. Adm. 11
-'0
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ÁREA ADMINISTRA TIV A E FINANCEIRA
DESCRI CÃO:
'" Organizar, planejar e orientar o uso dos recursos financeiros, fisicos, tecnológicos e
humanos, buscando soluções para todo o tipo de problema administrativo;
'" Relacionar-se com todas as áreas da administração;
'" Supervisionar, orientar e controlar o conjunto de atividades desenvolvidas pelas
chefias e encarregados sob sua responsabilidade;
'" Informar e dar pareceres em assuntos administrativos e financeiros concernentes às
atividades do DAEP;
'" Tomar conhecimento das denuncias de fraudes e infrações, apurá-las, reprimi-las e
tomar providências para defesa dos interesses do DAEP;
'" Promover o recrutamento e a seleção dos empregados através da realização do
competente concurso público para admissão;
'" Tomar conhecimento diariamente do movimento financeiro e econômico;
'" Promover o planejamento, a execução e o controle dos programas de treinamento
dos empregados do DAEP;
'" Estabelecer os critérios de elaboração do orçamento anual, de acordo com as
diretrizes traçadas pelo Presidente;
'" Fazer realizar, nos termos legais e na forma das instruções especificas, as licitações
para aquisição e ou alienação de bens patrimoniais;
'" Sugerir ao Presidente as medidas necessárias à perfeita execução do orçamento;
'" Promover a preparação e expedição de autorizações de compras de materiais e
equipamentos;
'" Tomar conhecimento do balanço geral do DAEP;
'" Solicitar o pronunciamento dos órgãos técnicos quando da aquisição de materiais e
equipamentos especializados;
'" promover a venda de materiais inservíveis dentro das normas legais;
'" Supervisionar atividades realtivas ao tombamento, registro, inventário, proteção e
conservação dos bens móveis e imóveis do DAEP;
'" Receber as reclamações quanto aos serviços do DA::P e promover o seu
encaminhamento;
'" Movimentar nos termos legais e regulamentares, as contas em geral, junto aos
estabelecimentos de creditos, assinado cheques e outros documentos juntamente
com o Presidente, ou Chefe do Serviço Contábil;
'" Promover nos termos legais o descarte periódico dos documentos administrativos,
de acordo com as normas estabelecidas;
'" Autorizar pagamentos de despesas já ordenadas pelo Presidente;
'" Apreciar e definir os casos que lhe forem encaminhados pelos órgãos subordinados,

I
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.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/

concernen!es ao Regulamento do DAEP e à Legislação, especificamente no tocante
à própria Area, expedindo, por conseguinte as instruções nec,~ssárias;
Centralizar as funções de protocolo e registro do DAEP;
Elaborar, sistematizar, registrar e expedir atos emanados do DAEP;
Centralizar os serviços e assuntos relativos à padroniza\:ão, aquisição, guarda,
controle e distribuição de todo material e equipamento pertencente ao DAEP;
Organizar o registro contábil do DAEP;
Proceder ao cadastramento os consumidores do DAEP, bem como o lançamento,
arrecadação e fiscalização de tarifas, taxas e demais rendas do DAEP;
Estabelecer normas de administração do DAEP;
Receber as pessoas que procurem o Presidente, encaminhando-as aquelas
autoridades, ou orientando-as para li solução adequada;
Secretariar o Presidente em reuniões, tomando as medida~; cabíveis para registro,

anotações e preparação de atos;
Receber, examinar, informar, ou fazer processos dirigidos ao Presidente;
Subscrever, juntamente com o Presidente, as resoluções, atos e portarias;
Acompanhar o noticiário da imprensa que possa interessar ao Presidente;
Assinar a folha de pagamento de pessoal;
Autorizar pagamentos quando necessário;
Assinar a carteira de trabalho e identidade funcional dos servidores na falta da
Chefia do Serviço de Recursos Humanos;
.,/ Vistoriar todo o expediente diário e quaisquer documento!: a serem assinados pelo

.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/

.,/
.,/
.,/
.,/

Presidente;
Assinar boletins diários da tesouraria e bancos;
Assinar cartões de ponto dos servidores;
Assinar rescisões de contrato de trabalho;
Receber e examinar todas as correspondências

recebidas

pelo

correio,

estabelecimentos e outros;
.,/ Redigir, preparar qualquer documento a ser assinado pelo Presidente e tomar
providências para sua conveniente expedição;
.,/ Coordenar a elaboração da proposta orçamentária, juntamente com o chefe de
serviço de contabilidade e enviá-la ao Presidente;
.,/ Manter atualizado o arquivo de documentos e corre~'pondências recebidas e
expedidas;
.,/ Expedir certidões de atos e petições, desde que requer:das para fins de direito
determinado;
.,/ Promover a publicação de atos oficiais;
.,/ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram na natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
.,/ Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua re,;ponsabilidade;
.,/ Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
.,/ Realizar análise critica dos registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
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DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ÁREA DE SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE
DESCRICÃO:
.,/

.,/
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.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/
.,/

.,/
.,/

Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os trabalhos de captação, adução,
tratamento, análise e distribuição de água potável, atendendo às determinações dos
órgãos competentes;
Planejar, preparar e fazer executar medidas da racionalização de serviços;
Proceder as medidas que permitem a distribuição de água potável ao nível de
demanda;
Promover as operações de recebimento, armazenamento e tratamento de água
captada pelas estações de captação e adução;
Atender as reclamações dos serviços, bem como tomar providências cabíveis de sua
alçada;
Vistoriar a bacia hidrográfica utilizada para operação de captação de água;
Fiscalizar e manter o sistema de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) em
funcionamento, resolvendo os problemas que possam ocorrer dentro de sua alçada;
Supervisionar o RSS;
Manter e controlar o uso do Aterro Sanitário, dentro das normais exigidas pela
saúde;
Supervisionar as estações elevatórias de esgoto mantendo-as em pleno
funcionamento;
Estudar, projetar, coordenar a coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos;
Supervisionar os trabalhos realizados pelo Centro de Educaç,!o Ambiental;
Elaborar relatórios e estatísticas dos serviços executados na sua área;
Supervisionar os serviços de limpeza de caixas d'água e controle de vetores
presentes nas redes;
Efetuar o cumprimento de toda legislação que rege os serviços sob sua
responsabilidade;
Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos que são utilizados
nas atividades do setor, visando à conservação dos mesmos;
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionE,mento;
Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem corno a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na planilha anual do
RH;
Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as me!.mas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
Manter atual izados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
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plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
.,' Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
.,' Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
.,' Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme e EPI's fornecidos pelo DAEP;
.,' Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
.,' Supervisionar e manter a frota de veículos sob sua responsabilidade.
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DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ÁREA DE OBRAS E REDES

DESCRICÃO:
./ Opinar sobre os projetos de arruamento, parcelamento de ~:oloe desmembramento
juntamente com o Engenheiro Civil;
./ Atender às reclamações dos usuários e consumidores, bem corno tornar providências
cabíveis de sua alçada:
./ Supervisionar todas as obras de interesse deste Departamento;
./ Fiscalizar todos os parcelamentos de solo na fase de execw;ão da infraestrutura por
parte do empreendedor até a conclusão do mesmo;
./ Encaminhar ao Serviço de Rendas, nos prazos fixados os dados necessários para
cobrança de serviços prestados aos usuários;
./ Controlar e dar parecer nas cobranças feitas pela Prefeitura decorrentes de uso de
material para remendo de asfalto;
./ Planejar, preparar e fazer executar medidas de racionalização de serviços;
./ Controlar o plantão do DAEP, a fim de atender as emergêndas nos finais de semana
e após horário de expediente;
./ Estudar, projetar, coordenar os serviços a serem efetuados pelo responsável do
serviço de redes, obras civis e mecânica auto motiva;
./ Supervisionar e manter a frota de veículos e máquinas sob sua responsabilidade;
./ Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
./ Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos que são utilizados
nas atividades do setor, visando à conservação dos mesmos;
./ Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
./ Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e insl:rida na planilha anual do
RH;
./ Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
./ Manter atualizados os registros do sistema de gestão dl qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
./ Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
./ Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
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~ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores scb sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme e EPI's fornecidos pelo DAEP;
~ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
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DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESCRlCÃO:
oi'

oi'

oi'

oi'
oi'

oi'

oi'

oi'

oi'

oi'

Fazer cumprir a manutenção das condições de funcionamento dos equipamentos de
informática e itens correlatos de tecnologia. Se for necessária a intervenção de um
terceiro para o conserto de um equipamento de informática "om defeito, a equipe de
TI detalhará o problema apresentado, ficando disponível para contato de terceiros
que pretendam enviar orçamento para a manutenção.
Fazer cumprir a manutenção das condições de funcionamento dos softwares usados
nos diversos setores do DAEP. Se for software de terceiro e apresentar
inconsistência, o serviço de TI fará a avaliação do problema apresentado para
certificar-se de que não se trata de problema no ambiente virtual de funcionamento
do software. Se o problema for no ambiente virtual no qual o aplicativo trabalha,
então o serviço de TI realizará os procedimentos necessários para restabelecer a
normalidade das condições de funcionamento. No entanto, se o problema for
mesmo com o software do terceiro, o setor que o utiliza fará o contato com o
terceiro, podendo contar com o auxílio dos servidores do serviço de TI para detalhar
o problema e, principalmente, auxiliar na sua solução.
Dar suporte aos usuários do DAEP para a utilização dos equipamentos de
informática e operação dos softwares instalados.
Monitorar a manutenção preventiva dos equipamentos de informática do DAEP.
Manter a segurança das informações, com a utilização de software anti vírus
devidamente configurada, inclusive com recursos de firewall para prevenção de
invasões digitais.
Dar suporte à interligação das unidades externas do DAEF' por meio de antenas de
rádio frequência, podendo requerer contratação de mão de obra especializada
quando as tentativas do TI para a solução de eventuais problemas não surtirem
efeito.
Gerenciar as câmeras de monitoramento do DAEP, podendo requerer contratação de
mão de obra especializada quando as tentativas do serviço de TI para a solução de
eventuais problemas não surtirem efeito.
Realizar backup (cópia de segurança dos dados) periodicamente (diário, semanal e
mensal) dos diversos sistemas instalados no DAEP.
Manutenção dos computadores servidores do DAEP, tanto o equipamento quanto
seu sistema operacional de rede.
Manutenção da estrutura de rede do DAEP, tanto interna (ro~delocal cabeada e wi-fi)
quanto externa (internet), que envolve equipamentos específicos e cabos de
conexão.
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'" Auxiliar nas demandas de informatização de procedimentos, analisando a
necessidade apresentada, definindo os programas e, se for o caso, também os
equipamentos.
'" Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
'" Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as me:;mas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
'" Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
'" Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
'" Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
'" Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE
RECURSOS HUMANOS

DESCRICÃO:
,( Coordenar as tarefas e atividades específicas desde a contratação do funcionário,
pagamento de salários, férias, licença médica, 13° salário, organização dos horários
de trabalho e rescisão contratual dos funcionários;
,( Acompanhar a elaboração de editais para concurso públ ico, providenciando os
resumos e publicações dos mesmos na imprensa local, desde seu início até a
homologação do resultado final;
,( Prestar informações sobre os concursos concluídos ou em andamento a órgãos
fiscalizadores arquivando"os em processos próprios;
,( Controlar as chamadas dos classificados para preenchimento das vagas de acordo
com as necessidades do DAEP, seguindo a ordem de class'.ficação, informando os
órgãos fiscalizadores através de sistema próprio;
,( Enviar as convocações para assumir as vagas aos concursados, concedendo-lhes os
prazos pré-estabelecidos nos editais;
,( VIII _ Recepcionar os candidatos convocado para contratação, conferindo a
documentação apresentada de acordo com o descrito no Edital;
,( Encaminhar o candidato convocado para o exame admissional no médico do
trabalho determinado pelo Departamento;
,( Apurar frequência dos servidores, conforme determina a Lei encaminhando as
irregularidades à Área Administrativa e Financeira;
,( Cuidar de todo o processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho,
estendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos oficiais (Sindicato,
Justiça do Trabalho e outros, se necessário) e cuidar de toda a rotina de fiscalização
no que tange a parte trabalhista;
,( Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano. Tem
como tarefas o recrutamento e seleção de pessoal, avaliaçiio de desempenho dosa
funcionários junto aos responsáveis pelos serviços, treinamento de desenvolvimento
de pessoas entre outras funções, alinhando as políticas de :lli com a estratégia da
organização;
,( Promover estratégias claras, sustentadas por uma gestão participLtiva para criar o
obter os melhores resultados internos relacionados a gestão de pess)as;
,( Administrar o conjunto de ações, incluindo diagnóstico, implantaçiío de melhorias e
inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambientt: de trabalho, alinhada e
construída na cultura organizacional, com prioridade absoluta para o bem-estar das
pessoas do Departamento;

-,
,/ Cuidar de todo o processo de integração da pessoa contratada pelo Departamento,
dentro dos critérios administrativos e jurídicos, informando,os sobre seus direitos e
deveres mantendo-os atualizados sobre a legislação trabalhista vigente;
,/ Elaborar e emitir a Declaração de Relação Anual de Informações Sociais-RAIS, a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF, documentos
previdenciários e Informações à Previdência Social-SEFIP;
,/ Trabalhar em conjunto com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho-SESMT, monitorando as atividades e verificando se o;
programas necessários (PPRA, PCMSO, LTCA T...) estão sendo elaborados e
deixados a disposição para eventuais fiscalizações, bem come, monitorar sua
aplicação;
,/ Encaminhar junto com o setor do SESMT os funcionários para os exames
admissionais, periódicos e demissionais, de acordo com a faixa etária e laudos.
,/ Avaliar as verdadeiras necessidades do DAEP e do funcionário para que possa ser
estabelecido o nível de desempenho desejado através das c.lpacitações externas ou
internas;
,/ Desenvolver estudos e coordenar projetos de modeDização administrativa
juntamente com a Assistente Social e Sesmt, visanco melhorias para os
funcionários;
,/ Elaborar juntamente com a Comissão de Festas e Eventos e secretaria, o
cronograma das datas comemorativas e confraternizações;
,/ Elaborar e aplicar a pesquisa de clima a todos os funcionários do DAEP para
atender o sistema de gestão da qualidade e mensurar o ambiente de trabalho do
trabalho afim de criarmos mecanismos de motivação aos servidores;
,/ Promover ações de fiscalização dos servidores para que não haja desvio de função
em descordo com a Legislação;
,/ Encaminhar guias de reclamatória trabalhista e de encargos mensais da folha de
pagamento (GPS e GRF) ao setor de contabilidade para recolhi.nento dentro do
prazo;
,/ Manter atualizados os sistemas informatizados do Tribunal :Ie Cor tas do Estado de
São Paulo (AUDESP), bem como prestar todas as informações e prestações de
contas aos órgãos fiscalizadores;
,/ Manter tratados os espelhos de ponto dos servidores do DAEP;
,/ Encaminhar ao SESMT ficha de registro e demais informações funcionais dos
servidores para elaboração do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciario) sempre
que requerido;
,/ Subsidiar o Advogado com documentação e material nec,~ssário para defesa em
possíveis ações trabalhistas de servidores;
,/ Disseminar e fazer cumprir o código de ética no DAEP;
,/ Monitorar os contratos de bancos com empréstimos corlsignados em folha de
pagamento;
,/ Manter o cadastro de funcionários, bem como todos os dado~;da folha de pagamento
atualizados,
,/ Cumprir a Matriz de Capacitação, mantendo-a atualizada, se responsabilizando
pelas RM"s referentes a capacitações, bem como o abastecimento das planilhas com
os dados dos treinamentos;
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Desenvolver outras atividades correlatas, afins ou complementares à sua
competência assim determinadas por ato específico da Área Administrativa e
Financeira;
Apresentar planos de trabalho e sugestões para aperfeiçoamento dos serviços;
Responsabilizar-se pela elaboração da folha de pagamento dentro dos prazos legais,
previstos na Lei;
Dar pareceres por escrito em processos à Área Adminis':rativa e Financeira ou
Presidência, de reivindicações dos servidores, baseando.se em Leis, Decretos,
Ordens de Serviço, etc.;
Preparar e expedir certidões e atestados relativos à vida funcional dos servidores;
Expedir em época própría, a declaração de rendimentos para fins de comprovação
de rendas junto aos órgãos federais;
Controlar o número de ocupantes de funções gratificadas;
Controlar os prazos de validade dos concursos públicos;
Controlar a convocação de candidatos;
Anotar em carteira de trabalho, os reajustes de salários e fé, ias gozadas dos
servidores entre outras informações;
Controlar a escala de férias dos setores, expedindo a respe,ctiva portaria nas datas
das escalas, aprovada pela Área Administrativa e Financeira;
Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua res~onsabilidade;
Realizar periodicamente reuníões setoriais, devendo as me;mas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definídos pelo gestor da qualidade;
Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor ,~mconformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pelo DAEP;
Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
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DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE
COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

DESCRICÃO:
./ Proceder à abertura de licitações de materiais, obras e servi\:os;
./ publicar os editais de licitações e encaminhar as propostas às empresas;
./ Receber as propostas das empresas participantes, verificando se estão devidamente
lacradas;
./ Preparar todo o material necessário para a Comissão de Licitação no dia hora
agendados, para que os mesmos efetuem o procedimento de acordo com a
Legislação;
./ Vedar o acesso de pessoas estranhas ao serviço;
./ Responsabilizar-se pela guarda dos documentos licitatóri'Js com arquivo em local
./
./
./
./

apropriado;
Encaminhar as licitações para julgamento e aprovação;
Encaminhar as licitações para elaboração de contratos;
Efetivar as compras de materiais e fornecimento de serviç(Js;
Executar a elaboração, manutenção e atualização do cadastro de fornecedores de

materiais e serviços;
./ Manter em ordem o estoque de material e de estatística; de consumo, por órgão,
para efeito de previsão orçamentária;
./ Receber, guardar, armazenar, distribuir e controlar os materiais e bens móveis;
./ Executar os serviços de atendimento e orientação às unidades administrativas sobre
a aquisição de material;
./ Centralizar a aquisição de material destinado aos diferent(:s serviços do DAEP;
./ Fazer coleta de preços e preparar elementos para licitações;
./ Fornecer aos diversos órgãos da autarquia os materiais regularmente requisitados,
extraindo as guias de entrega do material;
./ Controlar o consumo e aplicação do material adquirido pda autarquia;
./ Cumprir as normas referentes ao Tribunal de Contas cio Estado de São Paulo e
demais Legislações pertinentes;
./ Fazer avaliação de fornecedores;
./ Fazer gestão dos contratos com cada área responsável;
./ Receber as faturas de notas de entrega de forrecedores e empenha-las,
acompanhadas de comprovantes de recebimento e aceitat;ão do material;
./ Promover a venda de material inservível, nos termos da legislação vigente;
./ Inspecionar, periodicamente, o almoxarifado do DAEP;
./ Proceder à aquisição de material e serviços devidamente autorizados;
./ Proceder a analise dos processos formal dos processos de compra após a licitação,
instruindo-os e formalizar as compras;

MiSSÃO:
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v" Manter contato com fornecedores, visando ao cadastramento, coleta de preços e
aquisição de material;
v" Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores, controle de padronização
de material e catálogo de preços;
v" Executar o controle, entrega de papéis e documentos fiscais, empenhando-os e
encaminhar a contabilidade;
v" Distribuir o material de consumo requisitado pelas unidades administrativas;
v" Responsabilizar-se pela entrega das cestas básicas;
v" Executar e organizar o cadastramento, chapeamento, a fiscalizaçfo, transferência,
recuperação, distribuição, inventário dos bens móveis e imóveis d" propriedade do
DAEP, promovendo o tombamento dos mesmos, quando necessáric;
v" Promover a baixa dos bens patrimoniais considerados inservíveis e encaminhá. los
ao depósito;
v" Efetuar contatos entre as firmas fornecedoras e o setor de compras, visando resolver
os casos de divergências, erros de emissão de notas, razão social, datas divergentes,
devolução ou troca de materiais, etc.;
v" Elaborar balanço anual de controle de estoque, efetuando a contagem, media ou
conferência de materiais estocados, relacionando-os ou confe,rindo-os;
v" Supervisionar ou executar os serviços de compras de n:.ateriais, estabelecendo
contatos entre as firmas fornecedoras para obter infonnações como: preços,
condições de pagamento, localização de material, prazo de entrega, etc.;
v" Elaborar licitações, resolvendo problemas de cadastrc" emissão de notas,
conferência de propostas, zelando e garantindo o cump::imento das normas e
disposições legais.
v" Controlar as verbas e quotas mensais das dotações de cada área, mantendo os saldos
atualizados através do Serviço Contábil;
v" Conservar os materiais de estoque em perfeita ordem de arnlazenamento, conservar
e zelar pela guarda dos mesmos;
v"
Manter o sistema informatizado de código de materiais atualizado;
v" Controlar o seguro dos veículos, renovando conforme deterr.1ina a Lei, nas datas de
vencimento;
v" Proceder ao inventário anual e remetê-lo ao Responsivel pelo Serviço de
Contabilidade até o dia 31 de dezembro de cada ano;
v" Determinar os estoques mínimos de segurança das peças acessórias e outros
materiais de uso frequente do DAEP;
v" Controlar o consumo de combustível dos veículos do DAEP, através de requisições;
v" Manter-se sempre informado com a legislação em vigor referente a sua área de
serviço;
v" Publicar os editais de lieitações e encaminhar as propostas às empresas;
v"
Fazer cumprir na sua integra a Lei de Licitações nas compra:; e obras efetuadas pelo
DAEP;
v" Delegar e fiscalizar as atividades dos servídores sob sua responsabilidade;
v" Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na planilha anual do
RH;
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., Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
., Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
., Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
./ Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
./ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pelo DAEP;
./ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instmções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidale;

MISSÃO:

J

.===-==",
""

:~?<4RTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOHl DE ?ENÁPOLlS
Av, Acis!lnc ?s!srs, 217 . CE? 15303.194 • Penápolis • SP • Fone (18) 3554.1;100 • ~s~: nl 35:4.:109

~ ,_ •.:=:~;.-.".

'-==;f.~":

~~'-:.&::IJi

.il

www.dss~.ccrn.i:r.dssp@dasp.com.br

..~j

• C,N,P,J,: 49,576,51410001.05.Ins:riç~:l Estadt:s:: 5,1, m,m, 110

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL
CONTABILIDADE

PELO SEItVrçO

DE

DESCRICÃO:
./ Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividad~s relativas ao serviço
contábil;
./ Elaborar com a alta direção o planejamento para (4 exercício:;) através do plano de
ação do DAEP as peças do Planejamento Plurianual Anual, de conformidade com a
Lei n° 4.320/64; Lei n° 101/2000; portarias, instruções e demais legislação
pertinente;
./ Elaborar com a alta direção as peças da Lei de Diretrizes Orçamentárias baseadas no
PPA, que orientará a elaborar as peças orçamentárias da LOA, em conformidade
com as exigências da Legas,
./ Elaborar o orçamento programa, compatível com o planejado no PPA e LDO, com
as alterações necessárias, para posterior execução do orçamento ..
./ Controlar a execução orçamentária, bem como solicitar suplementações de dotações
ao poder executivo ou legislativo quando necessário, conforme exigências da Lei
que aprova o orçamento municipal; Lei n° 4320/64 e alteraçê,es posteriores;
./ Informar para o serviço de compras, quando solicitada, a disponibirdade de dotação
orçamentária e de recurso financeiros para a abertura de licit,!ções conforme
exigências legais e administrativas;
./ Controlar importâncias recebidas de convênios e preparar prestação de contas,
inclusive dos numerários oriundos de aplicações financeiras;
./ Acompanhar, através de planilhas se a Receita Arrecadada rr.ensal está compatível
com a receita estimada proposta no orçamento, para tomada de decisões da alta
direção .
./ Inspecionar, regularmente a escrituração de fichas contábeis da Receita e da
despesa, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que
lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais;
./ Executar os registros e operações dos documentos recebidos, atendendo às
necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar o controle
contábil orçamentário e Financeiro;
./ Preparar e assinar balancetes mensais, balanços, demonstrativos de contas,
aplicando as normas contábeis e encaminhá-las ao poder legislativo e ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, através do Sistema AVOES P, de acordo com
calendário de obrigações do tribunal, em seus respectivos vencimentos, con forme
exigências legaís;
./ Elaborar, acompanhar a escrituração dos registros ( Razão, Diários. Analítico da
Receita e da Despesa empenhada e Paga), conforme exigências legais
./ Publicar mensalmente, atendimento á Lei da Transparência os (BalJnços
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e as Variações Patrimoniais) .
./ Elaborar mensalmente relatório sobre a situação financeira;
./ Supervisionar e assinar com a alta direção os documentos relativos à tesourz~
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como boletins diários, conciliações bancárias, cheques, etc.;
Supervisionar e manter a frota de veículos sob sua responsab'llidade .
Manter os documentos da qualidade atualizados, conforme mudanças pertinentes ao
setor em relação às instruções de trabalho (IT); treinamen':o no local de trabalho

.,I'
.,I'

(TLT); registro de documentos;
Encaminhar mensalmente no prazo DCTF - Declaração de Débitos e Crédito;
Tributários Federais e GIA - Guia de Apuração e Informação do ICMS;
Acompanhar a validade das Certidões Negativas de Débitc's Fed, rais, Estaduais e

.,I'

.,I'

Municipais;
Elaborar os Relatórios Bimestrais, Quadrimestrais da Gestãc' Fiscal e encaminhá-los
à Prefeitura Municipal de Penápolis para a consolidaçíío de dados conforme
exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n° 101/20(0);
Controlar, conferir, empenhar, liquidar e pagar as sentençE.5judiciais de pequenos
valores e precatórios em seus vencimentos, conforme ordem cronológica em

.,I'

.,I'

atendimento à legislação;
Contabilizar e apropriar os bens patrimoniais doados de outros órgãos no sistema

.,I'

.,I'

contábil;
Acompanhar a evolução da despesa com pessoal em relação à receita corrente
liquida garantindo a obediência aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade

.,I'

Fiscal;
Elaborar impactos orçamentários e financeiros, quando da necessidade de
contratação de pessoal e de obras que terão após o seu ténnino, despesa de caráter

.,I'

continuado;
Efetuar a conferência da folha de pagamento com m encargos sociais para
contabilização;

..I Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
..I Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras

realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida m, planilha anual do
RH;
Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
..I Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
..I Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando E.5mesmas aos servidores

..I

do seu setor;
Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
..I Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pelo DAEP;
.,I' Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por im:truções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabil idade;

..I
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE
RENDAS
DESCRIÇÃO:
./ Promover a aferição, instalação, substituição ou remoção dos aparelhos medidores
de consumo de água;
./ Controlar a manutenção preventiva dos medidores, com;Jreendendo aferição e
substituição dos aparelhos com defeito, quando for necessário;
./ Efetuar vistoria nos imóveis para liberação de habite-se c,)nforme solicitação da
PMP;
./ Lançar cobrança de horas máquinas, caminhão de água e analises bacteriológicas
solicitadas pelos usuários;
./ Proceder a sistematização dos custos de serviços prestados pelo DAEP, aos
contribuintes;
./ Emitir e assinar avisos de débitos a serem encaminhados aos contribuintes;
./ Efetuar o lançamento das tarifas de água esgoto, coleta de lixo, manutenção de redes
para terrenos vagos, emitir as respectivas contas e distribuí-los aos consumidores,
dentro do prazo legal;
./ Examinar todos os casos de reclamações contra lançamentos efetuados em conta,
promovendo a solução adequada;
./ Manter o controle de consumidores e usuários e efetuar o eálculo de cobrança de
tarifas;
./ Efetuar mensalmente a leitura dos hidrômetros instalados;
./ Efetuar vistoria nos imóveis cujo consumo de água estão fora da média após a
leitura ser feita;
./ Expedir avisos de lançamentos de água aos consumidores for.l da cidade;
./ Expedir segunda via de avisos das tarifas de água e esgoto;
./ Efetuar o lançamento das ordens de serviço de reparos executados nas derivações
até o cavalete, montagens de cavalete e mudança de cavalete, promovendo a
cobrança necessária dos serviços efetuados;
./ Efetuar a entrega de contas de tarifas de água e esgoto, taxa de coleta de lixo e
contas de terreno aos usuários dentro do prazo legal;
./ Analisar prazos/parcelamento para pagamento de tarifas e taxas do DAEP;
./ Conceder isenção de tarifas/taxas/impostos - orientação conforme Lei Municipal
777/98 e manter o cadastro dos aposentados atualizado;
./ Cadastrar e controlar a cobrança dos Resíduos de Serviço de saúde (RSS); emitir
etiquetas para coleta de RSS;
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oi'
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oi'
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Emitir cobrança referente a coleta de tambores e lixo industrial, e aterro sanitário,
controlando os contratos em parceria com a secretaria;
Emitir conta da taxa de coleta de lixo e manutenção de terrenos;
Fazer vistoria de poço e controlar os consumos mensais, emitindo cobrança ref. Ao
volume de esgoto que é lançado na rede publiea de abastecimento;
Emitir e entregar cobrança referente a valores pagos por loteam_:ntos referente li
inrraestrutura e levantamento planialtimétrico;
Emitir cobrança ref. Ao fornecimento de copos envasados;
Efetuar revisão de economia nos imóveis;
Controlar a venda e instalação de hidrômetros em ligações novas;
Fazer estatística dos serviços executados;
Zelar pelos materiais e equipamentos da divisão;
Atender os contribuintes examinando todos os casos de reclamações de sua área

oi'

promovendo a solução adequada;
Quando solicitado, fornecer elementos necessários para composição da planilha de
custos da água e dos serviços (nOde ligações, consumo mlldido, receitas mensais,

oi'
oi'

numero de economias,etc ..)
Notificar os imóveis que se encontram com vazamentos;
Lavrar multas quando constatado caso de infração, após autorização da Presidência

oi'

e ou Área Administrativa e Financeira;
Programar o calendário de vencimentos das contas de água, lixo e manutenção de

oi'

terrenos para emissão das contas;
Fiscalizar e cobrar o consumo de água dos imóveis que conS<lmem água sem

oi'

comunicar o DAEP;
Preencher requerimento

de contribuintes requisitando

os serviços do DAEP,

efetuando a cobrança devida;
Supervisionar e manter a frota de veículos sob sua responsabilidade;
,/ Notificar proprietário de possível roubo de hidrômetros;
,/ Recepcionar os arquivos de contas pagas em bancos conven;ados e proceder a baixa

oi'

oi'
oi'

oi'

oi'

das contas pagas;
Registrar e encaminhar os pedidos para coleta de animais mortos;
Manter atualizado o cadastro de isenção de aposentados, pensionistas, idosos com
mais de 60 anos e entidades;
Desempenhar atividades que lhe sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabil idade;
Supervisionar e manter a frota de veículos sob sua responsabilidade;

MISSÃO:
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,/ Recepcionar os arquivos de contas pagas em bancos conveniados e proceder a baixa
das contas pagas;
,/ Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua respDnsabilidade;
,/ Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos que são utilizados
nas atividades do setor, visando à conservação dos mesmos;
,/ Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
,/ Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na planilha anual do

RH;
,/ Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as me~;mas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
,/ Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
,/ Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
,/ Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor f'fi conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
,/ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores s(,b sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pelo DAEP;
,/ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE
CADASTRO

DESCRICÃO:
'" Efetuar o corte de água quando o consumidor estiver em débito com o DAEP,
dentro do prazo legal, conforme Lei Federal 11.445/2007, Lei Municipal
1181/2003 e Decreto Municipal 2122/2003;
'" Efetuar o corte de água ou religação a pedido do cliente usuário e/ou
proprietário, conforme Regulamento de Serviços do DAEP, aprovado pelo
Decreto Municipal 4580/2014;
'" Analisar, em conjunto com a Assistente Social, as situlções que necessitam de
prazo para pagamento de contas, afim de evitar o corte d~ água em casos
específicos;
'" Vistoriar o corte de água periodicamente para prevenir furto de água, água
clandestina e possíveis violações e/ou infrações;
'" Receber o pedido, cadastrar, elaborar croqui e notificar o Serviço de Redes para
a execução de ligações novas e/ou troca de canos;
'" Notificar contribuintes sobre cadastro de ligações em caso de Plano de Asfalto a
ser realizado pela Prefeitura Municipal;
'" Expedir, no prazo estabelecido, as certidões negativas r~queridas;
'" Efetuar o cadastro de novos loteamentos e/ou desmembramentos aprovados,
anteriormente, pelos órgãos e setores responsáveis;
'" Manter atualizados os mapas onde o DAEP efetuou reces de água e esgoto, após
receber as informações do serviço de Engenharia e da I\rea de Obras e Redes;
'" Efetuar transferências de nome dos usuários e proprietários dos imóveis, através
de contrato de compra e venda e/ou escritura e/ou matrícula registrada válida;
'" Manter atualizado o preço dos materiais vendidos para ligações no DAEP;
'" Manter atualizadas as tabelas para cálculo dos serviços prestados pelo DAEP;
'" Prover pela permanente atualização do cadastro e trlnscrever no cadastro do
contribuinte todos os dados de interesse do DAEP;
'" Zelar pelo recolhimento e guarda de todo o material e equipamento que foi
confiado ao setor;
'" Notificar o devedor inscrito em Dívida Ativa para efetuar

(o

pagamento dentro

do prazo estabelecido;
'" Efetuar e cancelar contratos de renegociação de débitos (Dívida Ativa),
conforme Lei Municipal 77711998 e alterações posteriores;
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Efetuar e acompanhar cobrança de valores em Dívida Ativa por meio de

execução fiscal;
Analisar os processos em execução fiscal e solicitar à Asses,oria Jurídica sU.j
extinção ou suspensão caso haja quitação ou parcelamen':o dos .lébitos;
./ Revisar os dados cadastrais e lançamentos de cobrança da taxa de coleta de lixo
nos termos da Lei Municipal 1001/2001;
./ Efetuar o cadastro e lançamento dos Resíduos de Servi;o de Saúde nos termos

./

./

da Lei Municipal 1001/200 I;
Efetuar a medição e revisão de economias nos imóvei" para devidas correções

./

de dados cadastrais;
Informar a Área Administrativa e Financeira ou Pre"idência sobre atraso de

pagamento de consumidores;
./ Opinar sobre projetos de novas ligações;
./ Cadastrar as novas redes de âgua e esgoto e notificar os proprietârios dos
imóveis beneficiados;
./ Fazer estatísticas dos serviços executados;
./ Atender aos contribuintes, examinando todos os casos de reclamações, de sua
ârea, promovendo a resposta e solução adequadas;
./ Propor a aprovação da escala de férias dos servidores lotados neste serviço à
Área Administrativa e Financeira;
./ Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
./ Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos que são
utilizados nas atividades do setor, visando à conservaçiio dos mesmos;
./ Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
./ Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de
férias deverâ entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na planilha
anual do RH;
Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo lS mesmas ser registradas
em formulârio próprio da gestão da qualidade;
./ Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
./ Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos

./

servidores do seu setor;
Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade
com o sistema da qualidade do departamento;
.{" Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal
sob sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua
responsabilidade sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pelo

./

./

DAEP;
Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou
que lhe decorram da natureza dos serviços sob sua re:;ponsa'Jilidade;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE
APROPRIAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO DE CUSTOS E QUALIDADE.
DESCRIÇÃO:
.,I
.,I
.,I
.,I
.,I
.,I
.,I
.,I
.,I

.,I
.,I
.,I
.,I
.,I
.,I
.,I
.,I

.,I
.,I
.,I

Elaborar planilhas de custos de cada processo do DAEP e encaminhar à Área
Administrativa e Financeira para análise;
Apropriar os custos operacionais de todos os serviços do DAEP e manter
atualizadas as planilhas de custos;
Efetuar pesquisa de preços de tarifas em outras organizações de saneamento para
fins comparativos dos custos do DAEP;
Levantar valores gastos em obras e projetos específicos a fim de apropriar os
valores gastos;
Apresentar sugestões de redução de custos operacionais ',em como sugestões de
melhoria dos processos;
Dar parecer sobre reajustes e alterações contratuais de fornecedores contratados pelo
DAEP;
Emitir relatórios de controle de gastos e operação dos processos, para subsidiar a
tomada de decisão da Área Administrativa e Financeira e Presidên,:ia do DAEP;
Acompanhar o gasto com energia elétrica juntamente com os (ontratos de tarifa
verde a fim de se evitar o uso da tarifa de ultrapassagem;
Monitorar o gasto com a frota de veículos, incluindo análise de gastos com
manutenção, quilometragem rodada entre outros, dando suporte ao sistema de
controle;
Auxiliar na busea de recursos externos para elaboração de ~rojetos;
Elaborar projetos para solicitação de recursos a fundo perdido entre outras
modalidades visando melhorias nos processos do DAEP;
Gerenciar o sistema de gestão da qualidade a fim de manter a certificação ISSO
9001;
Gerenciar o sistema de comunicação interna e externa do DAEP;
Gerenciar o banco de imagens do DAEP;
Gerenciar os contratos e o sistema de telefonia móvel;
Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na planilha anual do
RH;
Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidi.de;
Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
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~ Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
~ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pelo D/\EP;
~ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
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QUADRO DE ATRlBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DESCRICÃO:
oi'

oi'

oi'

oi'

oi'
oi'

oi'

oi'
oi'

oi'

oi'

oi'

oi'

./
./
./

./

oi'

./

Monitorar a coleta de amostra de água dos mananciais, a fim de que seja remetida
ao laboratório para análise;
Adotar e fazer cumprir medidas de defesa, segurança e higiene da ETA e
dependências;
Adotar medidas que visem a melhoria e produtividade do tratamento e
dependências;
Comunicar imediatamente ao superior hierárquico qualquer ocorrência que impeça
o fornecimento normal de água à população;
Manter e controlar operações de captação e adução de água p rra a ETA;
Providenciar exames periódicos de amostras de água, de acordo com a legislação
vigente mantendo o controle rigoroso da qualidade da água destin Ida ao consumo
da população, providenciando seu registro em boletins especiais;
Determinar, controlar e ajustar as dosagens de produtos químico,; necessários ao
tratamento de água de abastecimento;
Fazer cumprir as legislações do controle da qualidade da água;
Manter e controlar a coleta e análise de amostra de água tratada, semanalmente, em
vários pontos da cidade e diariamente da E.T.A.;
Zelar pelo bom funcionamento e conservação dos laboratórios de análise físicoquimica, bacteriológica e águas residuais;
Manter e controlar à análise físico.química e bacteriológica da água de
abastecimento público, na ETA, em vários locais da cidade e poços, registrando e
emitindo seus respectivos laudos;
Manter e controlar análises fisico-quimicas e bacteriológicas de água, em pontos
escolhidos e coletados pelo centro de vigilância sanitária, emitindo seus respectivos
laudos;
Monitorar análise físico-química e bacteriológica de água de cidades da região,
mediante contrato;
Enviar sempre que solicitado às autoridades, laudo comparativo das análises
realizadas na cidade de Penápolis e ETA;
Manter e controlar as análises periódicas da eficiência das lagoas de tratamento de
esgoto, emitindo seus resultados em tabelas e gráficos comparativos:
Manter e controlar análise de DBO e DQO do Ribeirão Laj(:ado, antes e depois da
Lagoa de Tratamento para constatar a eficiência da mesma, assim como o nivel de
produção do próprio rio;
Enviar à Área Administrativa e Financeira o resultado da análise da água mensal
para publicação na imprensa local; para o Sistema de Infornlação de Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA);
Enviar relatório mensal das análises de água realizadas na ETA e Redes
Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções supe'riores ou que

/
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lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
Manter o controle e limpeza de todas as estações elevatórias existertes;
Fiscalizar o trabalho do pessoal sob sua responsabilidade;
Sempre que solicitado, realizar o envasamento de água seguindo os critérios;
Atualizar-se das legislações pertinentes ao seu setor;
Manter a análise dos poços de manutenção do Aterro Sanitário de acordo com a
legislação vigente;
Participar e opinar sobre projetos de inovação do sistema de tratamento de água e
esgoto;
Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veÍc:uios que são utilizados
nas atividades do setor, visando à conservação dos mesmos;
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras e
adicional noturno, realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a
escala de férias deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na
planilha anual do RH;
Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as me!.mas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidorc:i
do seu setor;
Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pdo DAEP;
Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

DESCRIÇÃO:
./ Promover ~ manter a fiscalização da coleta de lixo de acordo com os dias e logistica
dos setores traçados no mapeamento da cidade;
./ Manter em dia a varrição de ruas na área central da cidade e corredores;
./ Manter o serviço de capinação de guias e sarjetas dos ::ocais onde existem as
mesmas, recolhendo o lixo decorrente do mesmo;
./ Promover a coleta de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) de hospitais, fannácias,
laboratórios, clínicas odontológicas e veterinárias, postos de saúde e cumprimento
de contratos existentes, de acordo com as nonnas da legislação vigente e
encaminhar para autoclavagem, comunicando a sua Área sJbre qualquer problema
./
./
./
./

ocorrido;
Manter dentro das nonnas exigidas o aterro do lixo recolhido diariamente;
Controlar para cobrança o lixo industrial, descarregado na área inerte diariamente;
Manter limpa as lixeiras públicas, dando manutenção necessária às mesma;
Fazer cumprir as nonnas para condicionamento do lixo, previsto na legislação em

vIgor;
./ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança do pessoal operacional;
./ Fiscalizar o trabalho dos funcionários sob sua responsabilidade;
./ Zelar pelo recolhimento e guarda de todo material e equipamento utilizado para a
realização do seu serviço;
./ Encaminhar escala de férias dos servidores sob sua respon:;abilidade ao Serviço de
Recursos Humanos;
,/ Coordenar os serviços de coleta de lixo industrial, coleta de caçambas e grandes
geradores;
,/ Controlar e garantir a coleta de animais mortos e encaminhar para a vala da CTR,
que deve estar dentro das nonnas estabelecidas pela CETE5B;
./ Viabilizar mecanismos que garantam a continuidade da coleta de pneus inservíveis
encaminhando-os para o Barracão de Pneus;
./ Auxiliar nas ações de garantia da logística reversa no município;
./ Analisar e dar parecer sobre os resíduos encaminhados à Central de Tratamento de
Resíduos (CTR) confonne Lei do Plano Municipal de Gestilo Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS);
./ Fiscalizar e acompanhar as atividades nas unidades de Ecopontos;
./ Gerenciar os serviços de limpeza nas áreas de despejo inadequado de resíduos,
propondo ações de erradicação dessas áreas;
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Gerenciar a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) junto ao encarregado;
Auxiliar no gerenciamento da cooperativa dos recicladores de Penápolis (CORPE);
Acompanhar gestão de contratos de aquisição de bens e serviços;
Acompanhar e implementar os projetos de ações de Educação Ambiental, tais
como: "carroceiro cidadão", "Dia D", entre outros;
Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos aue são utilizados
nas atividades do setor, visando à conservação dos mesmos;
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na planilha anual do

RH;
./ Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
./ Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
./ Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
./ Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
./ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores wb sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pelo DAEP;
./ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;

/
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SEItVIÇO DE
REDES
DESCRIÇÃO:
,/ Sugerir à Área de Obras e Redes, a adoção de medidas que, isem à evitar o colapso
do fornecimento, caso ocorra algum fato que venha a diminuir a capacidade de
oferta de água à população;
,/ Efetuar ligações de água, esgoto e troca de canos, onde já existe rede de
distribuição, atendendo a ordem de protocolo;
,/ Efetuar redes de água e esgoto de acordo com os locais determinados e autorizados
pelo Presidente do DAEP;
,/ Executar os remendos de asfalto provenientes de novas ligações, manutenções ou
consertos;
,/ Fiscalizar as ligações de água e esgoto a serem efetuadas quando da pavimentação
de novas vias;
,/ Efetuar o conserto de reparos nas redes de água e esgoto e sua inspeção necessária;
,/ Atender as reclamações dos usuários sobre qualquer problema havido nas redes de
água e esgoto, e providenciar a sua regularização;
,/ Zelar pelo recolhimento e guarda de todo material e eq uipam( nto que lhe foi
conferido para a realização de serviços conferindo-as no final do dia;
,/ Efetuar a manutenção dos ramais externos de esgoto;
,/ Encaminhar ao setor de engenharia todos os locais onde é nt,cessária a instalação de
válvulas de retenção na rede de esgoto, extensão das redes de água, esgoto e
emissário quando executados pelo DAEP;
,/ Instalação de hidrante quando necessário;
,/ Promover a limpeza das redes conforme cronograma;
,/ Acompanhar os serviços executados pelo plantão do DAEP;
,/ Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
,/ Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos que são utilizados
nas atividades do setor, visando à conservação dos mesmos;
,/ Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
,/ Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem ';0010 a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na planilha anual do
RH;
,/ Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as me,;mas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
,/ Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualid'lde (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidac.e;
,/ Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmlS aos servidores
do seu setor;
,/ Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em confol1nidade com o
sistema da qualidade do departamento;
,

'

!?/~r\J!~

~'

:1

I!

1\./

:1\ f'y'v"
MISSÃO:
.....
~ '.
-' __
__ .,..
•
__

.••;:..;:.;:.

"'_
.•....
- .. 1.GyC::,,,
"' G-~.-ve.s
-a
s""aa-ento
.G __'"'. '-'V<::>.-+"Iv""a
••JI~
_._.
c:. ""
!",,,,.__
•• C;
•••
col_
';l

.",caz
,

"

--,
'-vas

• 'I....

~••..•....•
I );:'',"S
• ••.•••••.••.••.••
C

'" .•...•••••••••
"'..•,."
•..;J;
,,_::.,..
,. •••yc

•••• ~
~O""'~-"'~
.••••••...
c..::o ••..::r
w

•••••••

•• _ "----•.
..• 0::..

~::>,

-_._._--.--- -~
~;;;~~~~I:

.""~~=di;'

========'::' -::::::1_'

:~?A~TAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PErtÁPOLlS
A'" AC:,H~: rstm,

_'i_i"!,_''I!_'. c_O<_s~_.:_c_m_,~_r_.

m . C=~ 15303.194

1'~':'::i~M'~'
\,,;v~~!L";:'1C.",

i~O9'("

• ;:~~: n) 3554.51~e
ç
"_-2_2_P@_C_:'_S._",_:c_m_,b_r_._C,_N_.P_,J_, :_4_9,_57_5_,6_14_/0_0_01_.0_5_._ln_s_cr_i _ãi,_1=_1_1,_0_" '_J _: 5_t_1,_11_9_,9_16_:_,1_0
__.:,_",,-=--=--=--=-_~__U"_'_
-:....'_
• Penapolis

• SP • Fone (18) 3554.U1OC

,/ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pdo DAEP;
,/ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instmções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL

PELO SERVIÇO DE

OBRAS CIVIS
DESCRICÃO:
'" Fiscalizar a execução das obras ou reformas em que haja inH:resse do DAEP;
'" Estudar e emitir parecer sobre a viabilidade técnica das obra:; do DAEP;
'" Manter, controlar e fiscalizar a manutenção dos próprios do DAEP:
'" Elaborar relatório esclarecendo a forma e o estágio das obras, anexando registro
fotográfico;
'" Interpretar especificações técnicas e organizar o ciclo de operaçi,es e a utilização
dos materiais, equipamentos e mão de obra;
'" Resolver ou propor soluções para problemas surgidos duran':e o trabalho;
'" Coordenar as atividades de sua unidade com as outras unidades interligadas;
'" Assegurar o desenvolvimento do processo do serviço uencionado, dentro dos
prazos e normas estabelecidas;
..; Coordenar a limpeza, conserto, manutenção e substitdção de ferramentas e
equipamentos, quando necessário, para assegurar a normalidade do trabalho e pleno
rendimento de sua unidade;
..; Elaborar relatórios periódicos, indicando os trabalhos exec:utados ou em execução,
para informar os superiores e para outros fins;
..; Propor providências a seu superior relativas à pessoal, como medidas disciplinares e
outras;
'" Fiscalizar o andamento de projetos, desenhos, especificações, etc., relacionadas à
sua área;
'" Coordenar todos os serviços componentes das atribuições das funções de eletricista,
marceneiro e serralheiro;
'" Zelar pelas ferramentas e materiais e equipamentos sob sua responsabilidade;
'" Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua re,ponsahilidade;
'" Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos que são utilizados
nas atividades do setor, visando à conservação dos mesmo!';
..; Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
..; Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e ins~rida na planilha anual do
RH;
'" Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
'" Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
'" Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesmas aos servidores
do seu setor;
'" Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
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sistema da qualidade do departamento;
v' Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pdo DAEP;
v' Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilid~de;
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QUADRO DE ATRlBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL
MECÂNICA

PELO SERVIÇO DE
AUTOMOTIV A

DESCRICÃO:
'" Administrar a equipe de trabalho e os equipamentos do setor de manutenção;
'" Coordenar, definir e orientar a execução dos serviços;
'" Planejar a fim de agilizar o andamento dos serviços priorizando a qualidade dos
mesmos;
'" Assessorar quanto a normas técnicas especificas para execução de cada serviço;
'" Definir quais os serviços que podem ser executados internamente c quais devem ser
executados por terceiros;
'" Inspecionar e opinar sobre os serviços executados interna e externamente;
'" Participar diretamente na execução de serviços mais especializados;
'" Assessorar o serviço de compras através de esclarecimentc,s sobre normas técnicas
inerentes ao produto a ser adquirido compatível com sua área;
'" Contato com os fornecedores para esclarecimentos de evt:ntuais dúvidas sobre as
especificações do produto solicitado ou do servíço à ser executado;
'" Acompanhar o recebimento dos produtos, quando os mesmos necessitarem de uma
identificação especializada;
'" Coordenar projeto e execução de serviços na área de mecânica industrial, assim
como qualificar e dimensionar os materiais necessários à sua execução e dos
serviços gerais de mecânica;
'" Leitura e interpretação de desenho mecânico, instalaçõt:s industriais, catálogos,
formulários e normas técnicas;
'" Realizar plano de renovação da frota;
'" Promover a manutenção corretiva e preventiva, conser~ação e recuperação de
equipamentos e veículos pertencentes ao DAEP;
'" Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
'" Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos que são utilizados no
DAEP, visando à conservação dos mesmos;
'" Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
'" Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamentos de horas extras
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e ins,~rida na planilha anual do
RH;
'" Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
'" Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definídos pelo gestor da qualidade;
'" Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminandois mesmas aos servidores
do seu setor;
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,/ Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor em conformidade com o
sistema da qualidade do departamento;
,/ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido p,:lo DAEP;
,/ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
,/ Supervisionar e manter a frota de veículos do DAEP.

:;;

•••••••••••

":I.....••.•';''7
~ ..

li ••.:..: ••••
ÕI. ••• Jl...: . :';':1

"''::
fc.•~C.~
1'1; O"'n'ooli~
~ •••••
_..••
"," ::l~• ,::: =-. ' ..•••

"1:
~r

•

• , r'''....•/ ':.•{....
ror::
,.e, ':';0"..
.~J'

"::¥:"N,:z;;.c::r.,tr. ::~;~~t:.=:.:om.br.
C.N,P.J.: 49.57:.S14/000~<t

".-c===_.,"._-~/

,,::
I'"~

••••.•, "'"

::.~-.~;~~~~':
.. ~

....

.1:-:::~içL: :~:::: ~'.;.;.';'::i:
~.,,, ~:..... ,., ...
J,'

.

."'=" .;:-~.~
'" '::.::/

".

::-

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: RESPONSÁVEL
SERVIÇOS GERAIS.

PELO SERVIÇO DE

DESCRICÃO:
0/

0/
0/

0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/

./
./

Planejar, coordenar as atividades na área organizacional inerentes às funções de
vigilância, portaria, telefonista, limpeza, jardinagem, continuo, arquivo geral,
secretaria;
Elaborar relatórios e estatísticas mensais do sistema de portaria, vigilância e
telefonia; remetendo-os à Área responsável para análise;
Proceder mensalmente avaliação dos serviços efetuados da limpeza junto aos
responsáveis pelos serviços do DAEP, afim de verificar se o desempenho do serviço
está a contento;
Elaborar escalas de serviços das áreas da vigilância, portari~, jardinagem de forma
a atender a demanda dos serviços;
Elaborar escala de férias dos diversos serviços anualmente e encaminhar ao serviço
de Recursos Humanos;
Zelar pelos Sistemas (microcomputadores e relógios de registro de ponto) nas
diversas dependências do DAEP dentro das exigências legais;
Efetuar reuniões periódicas com os servidores sob sua responsabilidade afim de
promover a melhoria contínua dos serviços;
Efetuar o controle diário do protocolo e arquivo geral dentro das regras do DAEP;
Manter atualizado o arquivo de correspondências enviadas e recebidas.
Acompanhar e manter atualizados os arquivos de processos gerais, loteamentos,
pedidos de recursos às diversas instâncias.
Efetuar o controle de xerox;
Promover a entrega de correspondências dos diversos setores do DAEP através do
contínuo;
Fiscalizar o trabalho do pessoal sob sua responsabilidade;
Supervisionar e manter os equipamentos e materiais permanentes sob sua
responsabilidade e da Área Administrativa e Financeira, bem como Presidência;
Supervisionar e manter a frota de veículos sob sua responsabi:idade;
Expedir certidões, atos, atestados, ordens de serviço, rescluções. ponarias, etc,
requeridas pela Área Administrativa e Financeira;
Elaborar todos os documentos necessários ao CRL (Corsórcio Intermunicipal
Ribeirão Lajeado), conforme convênio celebrado com o DAE.?;
Organizar eventos, exposições e seminários em parceria com o CEA (Centro de
Educação Ambiental);
Realizar o controle de materiais de consumo necessários ao serviço de limpeza,
portaria, etc.;
Prestar informações sobre o DAEP sempre que for necessário;
Manter dentro das normas da ISO 9001, o arquivo geral do DAEP, efetuando o
controle dos processos de todas as áreas do DAEP, promovendo a sua integridade;
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../ ~presentar planos de trabalho e sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços à
Area Administrativa e Financeira;
../ Efetuar em conjunto com o Serviço Contábil, a prestação de contas do DAEP e do
CRL (Consórcio Ribeirão Lajeado);
../ Encaminhar nos prazos os relatórios exigidos pelo TCESP (Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo);
../ Encaminhar nos prazos à Câmara Municipal e Prefeitura, os balancetes mensais;
../ Encaminhar nos prazos à relação de despesa de viagens à Cámara Municipal;
../ Programar as visitas necessárias junto à Assistência Social;
../ Manter o motorista da Secretaria organizado para atender a todos os setores do
DAEP;
../ Apurar frequência dos servidores sob sua responsabiEdade, encaminhado as
irregularidades ao Serviço de Recursos Humanos;
../ Desempenhar atividades que lhe sejam conferidas por intrJções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
../ Manter os portões das diversas dependências do DAEP sob :J devido controle;
../ Efetuar o controle semanal do registro de ponto da vigilânci l;
../ Efetuar o controle mensal dos telefonemas por ramais;
../ Adotar e fazer cumprir as medidas de seguranças do pessoal sob sua
responsabilidade;
../ Promover o sistema de jardinagem e viveiro de forma adequada afim de atender
todas as áreas do DAEP;
../ Solicitar ao encarregado de manutenção, qualquer avaria nas propriedades do
DAEP, que impeça o andamento dos serviços sob sua responsabilidade;
../ Promover a limpeza do pátio do DAEP através dos servidores do jardim;
../ Assessorar as reuniões da Área Administrativa e Financeira quando solicitada;
../ Emitir e entregar todos os convites de eventos realizados pelo DAEP e CRL;
../ Manter atualizados os sistemas de espera telefônica e PABX;
../ Elaborar, sistematizar, registrar e expedir atos emanados pala Área Administrativa e
Financeira;
../ Receber pessoas que procurem a Área Administrativa e Financeira, Presidência e
setores do DAEP, encaminhando-as para a solução adequada .
../ Delegar e fiscalizar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
../ Cumprir e fazer cumprir o cronograma de lavagem de veículos que são utilizados
nas atividades do setor, visando à conservação dos mesmos":
../ Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
../ Encaminhar ao Serviço de Recursos Humanos os apontamento; de horas extns
realizadas pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como a escala de férias
deverá entregue na data estipulada para ser aprovada e inserida na planilha anual do
RH;
../ Realizar periodicamente reuniões setoriais, devendo as mesmas ser registradas em
formulário próprio da gestão da qualidade;
v Manter atualizados os registros do sistema de gestão da qualidade (indicadores,
plano de ação) entre outros definidos pelo gestor da qualidade;
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./ Cumprir as Ordens de Serviço do DAEP, disseminando as mesm.lS aos servidores
do seu setor;
./ Cumprir e fazer cumprir as instruções de trabalho do setor fm con formidade com o
sistema da qualidade do departamento;
./ Adotar e fazer cumprir as medidas de segurança e saúde no trabalho do pessoal sob
sua responsabilidade, bem como orientar os servidores sob sua responsabilidade
sobre o uso adequado e obrigatório do uniforme fornecido pdo DAEP;
./ Desempenhar atividades que lhes sejam conferidas por instmções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÔES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ADVOGADO
DESCRI CÃO SINTÉTICA: Assessora e representa juridicarr.ente a Administração
Pública Municipal e Autárquica e representa-as em juízo ou fora dele, nas ações em que
for autora ou interessada, para assegurar os direitos pertiner.tes ou defender seus
interesses.
DESCRIÇÃO DETALHADA
.,/ Estudar ou examinar documentos jurídicos ou de outra mtureza, analisando seu
conteúdo, com base nos códígos, leis, jurisprudências e outros documentos, para
emitir pareceres fundamentados na legislação vigente;
.,/ Apurar ou completar informações levantadas, acompanhando o processo em
todas as suas fases e representando a parte que é mandatária em juízo, para obter
os elementos necessários à defesa ou acusação;
.,/ Representar a organização em juízo ou fora dele, acompanhando o processo,
redigindo petições, para defender os interesses da Administração Municipal e
Autárquica;
.,/ Prestar assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica,
elaborando e/ou emitindo pareceres nos processos administrativos, como
licitação, 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
município, visando o cumprimento de normas quanto a prazos legais para
liquidação dos mesmos;
.,/ Responsabilizar-se pela correta documentação dos imóveis da Administração
pública Municipal, verificando documentos existentes, n:gularização e/ou
complementação dos mesmos, para evitar e prevenir pm:síveis danos;
.,/ Redigir documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre
questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e
outras, aplicando a legislação em questão, para Ltilizá-Ios na defesa da
Administração Municipal;
.,/ Examinar o texto de projetos de Leis que serão encar:J.inhados à Câmara, bem
como as emendas propostas pelo Poder Legislativo, e elaborando pareceres,
quando for o caso, para garantir o cumprimento dos preceitos legais vigentes;
.,/ Representar judicial e extrajudicialmente o DAEP;
.,/ Exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica

do Executivo

da

administração em geral;
.,/ Promover a inscrição, manter o controle e efetuar a cobrança judicial da dívida
ativa do DAEP;
.,/ Propor ação civil pública representando o DAEP;
.,/ Fazer o acompanhamento dos creditos do departamento decorrente da questão
tributária,
fazendo seu levantamento,
acompanhando
seu lançamento,
verificando e acompanhando a divida ativa e prezando por sua execução a teIEPo
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e modo, providenciando os documentos necessários;
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---7 Fazer o agendamento das audiências e acompanhar permanentemente o
andamento dos processos e ações jurídicas;
.,/ Assistir as audiências judiciais, acompanhando o preposto que deverá ser
previamente nomeado;
.,/ Acompanhar as publicações de natureza jurídica especialmente as ligadas às
atividades do órgão, repassando as informações ao setor interessado;
.,/ Lavrar e analisar contratos, convênios, acordos, ajustes e respectivos aditivos;
.,/ Acompanhar e auxiliar os procedimentos licitatórios sempre que solicitado;
.,/ Elaborar minutas de anteprojetos de leis, regulamentos, editais, portarias e
normas internas;
.,/ Elaborar minutas, fazer requerimentos, oficios e c.emais documentos e
comunicações oficiais;
.,/ Fazer minutas de recursos administrativos, decorrentes de infrações de transito
envolvendo veiculos do departamento, infrações ambientais, dentre outras
infrações administrativas;
.,/ Elaborar minutas de informações a serem prestadas cuando solicitadas pelo
Ministério Público, Poder Judiciário, Órgãos da Administração em geral
(federal, estadual ou municipal), Tribunais de Contas, vereadores e cidadãos;
.,/ Prestar orientações sobre questões envolvendo os recurscs humanos;
.,/ Desempenhar outras atividades semelhantes ou que lhe forem conferidas por lei;
.,/ Zelar pela conservação do patrimônio público;
.,/ Desenvolver seu trabalho dentro dos principios ,iticos e morais, com
comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade e
respeito;
.,/ participar de cursos de formação continuada, congre;,sos, palestras e outros,
mantendo-se atualizado.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇé)ES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ALMOXARIFE
DESCRI CÃO SINTÉTICA: Organiza e/ou executa serviços de almoxarifado como
recebimento, registro, guarda, fornecimento e inventário de materiai-;, observando as
normas e dando orientação sobre o desenvolvimento desses trabalho;, para manter o
estoque em condições de atender às unidades administrativas.
DESCRI CÃO DETALHADA
.,

Verificar a posição do estoque, examinando, periodicamente, o volume de materiais
e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição;
,/ Conferir rigorosamente os materiais adquiridos pelo DAEP, contando, medindo,
pesando e classificando-os através de códigos numéricos, para armazená-los
,/

organizadamente no almoxarifado;
Controlar o recebimento dos materiais estocáveis, confrontando as notas de pedidos
e as especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita

,/

correspondência aos dados anotados;
Organizar e realizar o armazenamento de materiais e produtos, identificando-os e
determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir estocagem racional

e ordenada;
Zelar pelo armazenamento, conservação e conferência do material estocado,
providenciando as condições necessárias, para evitar deterioramento e perda;
,/ Verificar, periodicamente, os registros e outros dados pertinentes, obtendo
informações exatas sobre a situação real do almoxarif:ldo, para a realização de

,/

balanços;
,/ Elaborar, periodicamente, balanços e outros documentos para prestação de contas e
,/

os encaminha para seu superior;
Conferir as requisições de material, indicando as que estão em falta no
almoxarifado, para que sejam adquiridos pelo serviço de <:ompras;

,/ Participar de treinamentos;
,/ Cumprir as instruções de trabalho;
,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
,/

ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas p(:lo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ANALISTA DE SISTEMAS

DESCIUCÃO SINTÉTICA: Desenvolver e implantar sistemas informatizados com base
em intormações que devem ser fornecidas pelo usuário, dimensionando requisitos e
funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de
desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administrar ambiente
informatizado, prestar suporte técnico e treinamento aos usuários e elaborar documentação
técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes
informatizados e pesquisar tecnologias em informática.
DESCRI CÃO DETALHADA:
./

./

./

./

./

./
./

./

./
./
./
./

Identificar a estrutura organizacional das diversas unidades, efetuando contatos com
os servidores que trabalham com o método existente, para di mensionar o 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 as condições disponíveis e as i1ecessárias, par"
ser submetido a uma decisão;
Examinar os dados de entrada disponíveis, estudando as modificaç<1es necessárias e
sua normalização para determinar os planos e seqüências de elaboração de
programas;
Estabelecer os métodos e os procedimentos possíveis, idealizando-os ou adaptandoos aos já conhecidos, para obter os dados que se prestam ao tratamento em
computador .
Preparar diagramas de fluxo e outras instruções referentes ao sistema de
processamento de dados em desenvolvimento e demais procedimentos correlatos,
elaborando-os segundo linguagem apropriada, para orientar os programadores e
outros servidores envolvidos na operação do computador;
Verificar o desempenho do sistema proposto, realizando experiências práticas, para
assegurar-se de sua eficiência e introduzir as modificações oportunas;
Coordenar as atividades de profissionais que realizam as definições e o
detalhamento das soluções, a codificação do problema, teste de programas e
eliminação de erros, para assegurar exatidão e rapidez dos diversos sistemas;
Orientar sobre o tipo de sistema de tratamento automático da informação,
supervisionando a passagem de um sistema para outro, planejando a utilização
paralela do antigo e do novo sistema de processamento;
Configurar e instalar equipamentos e softwares básicos, de apoio e aplicativos;
Treinar os operadores e usuários do sistema;
Definir documentos, formulários e arquivos de sistemas;
Elaborar, conjuntamente com os programadores, manuais de procedimento e a
documentação do sistema;
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.,/ Estudar as características e planos do DAEP, estabelecendo contatos com o corpo
diretivo do mesmo para verificar as possibilidades e ccnveniências de
processamento de dados;
.,/ Estudar, avaliar e decidir pelos recursos de software e hardware necessários;
.,/ Participar de treinamentos;
.,/ Cumprir as instruções de trabalho;
.,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
.,/ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato ou
Presidência.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: APROPRIADOR
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a realizar análises,
planejamentos e projetos, levantamento de dados e cálculos dos custos com pessoal,
equipamentos, materiais, máquinas e outras despesas adicionais, com previsões de natureza
econômica, financeira e administrativa, aplicando os princípios e teJrias da economia, para
prestar assessoramento às atividades desenvolvidas pelo DAEP, visando promover a
eficiente utilização dos recursos financeiros, materiais e humanos.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
v" Formular planos para o incremento das atividades econômicas do DAEP, analisando
processos, dando orientação técnica e fornecendo informações sobre administração

v"

de negócios;
Realizar estudos de implantação de projetos, verificando seu impacto no
desenvolvimento do Departamento, através de analise de cmto/beneficios;
Analisar levantamento de custos dos serviços do DAEP, visando à racionalização da

v"

utilização dos recursos públicos;
Realizar estudos macroeconômicos

v"

v"
v"
v"
v"

com o objetivo de ;lssessorar a tomada de

decisões estratégicas do departamento;
Realizar estudos de natureza econômico-financeira;
Assessorar na elaboração, controle e execução de projetos;
Analisar dados relativos à aplicação e resultados da política tributária municipal,
propondo soluções para a melhoria da arrecadação;
Estabelecer contatos diversos com órgãos públicos ,~ privados, através de
correspondências ou outros meios de comunicação, visando à divulgação ou

intercâmbio de informações;
v" Manter atualizado o custo da frota de veículos deste Departamento;
v" Manter informatizado todos os custos levantados, emitindo relatórios, fazendo
estatísticas, gráficos, etc ...;
v" Processar a análise e seleção dos comprovantes de saída de material ou outros,
separando-os por unidade administrativa, por obra de construção ou por serviços
prestados;
v" Efetuar custos da produção da fábrica de tubos: tubos, guias, coxos, etc ...;
v" Efetuar levantamento de custo dos serviços asfálticos por metro quadrado, com base
nos dados fornecidos pelos responsáveis dos serviços sobre quantidade de material
necessário, transporte, terraplanagem, mão de obra, etc...;
v" Calcular o custo dos serviços prestados a terceiros para determinação de cobrança
posterior;
v" Efetuar levantamento

do consumo

de materiais

de escrÍlório

por unidade

administrativa;
v" Elaborar relatórios gerais sobre os custos dos consumO~ie de outras despesas de .
operação;
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,( Efetuar custos do transporte dos veículos deste Departamento, através de dados
fornecidos pelo coletor de dados;
,( Efetuar a planilha de custo da água mensalmente;
,( Apresentar propostas e sugestões para otimizar o gasto público e redução das
despesas operacionais,
,( Realizar análise dos gastos operacionais incluindo folha de pagamento, energia
elétrica, materiais diversos, combustíveis, serviços de terceiros e outros a fim de
monitorar as despesas e propor alternativas para redução de custos:
,( Participar de treinamentos;
,( Cumprir as instruções de trabalho;
,( Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
,( Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÔES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ARMADOR

DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a ler e interpretar
projetos de construção, elaborando orçamentos e montagem ou confecção de esquadrias de
ferro ou armações para diversos fins,

DESCRICÃO DETALHADA:

./
./
./

./
./
./
./
./
./

Executar os serviços de armador em obras de construção ci~il, montando esquadrias
de ferro de acordo com as especificações dos projetos;
Ler e interpreta projetos ou esquemas de serviços, elaborando orçamentos de
materiais para a execução dos mesmos;
Montar armações de ferro para confecção de peças de artefatos de concreto, tais
como: vigas, tubos, postes, placas de monumentos, lajes, caixas de água, fabricação
e conserto s de telas de alambrados, tampas de galerias;
Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho,
limpando.os e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o ~eu uso;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPl's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pele. Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo ~;uperiorimediato,

MiSSÃO:
::."E.;. 3£-'::a ;::":.:VS;":~:VE::E
:::::;:::.;:e;ª:::: através

de saneamento

eficaz,

nevas :ec~o,':;£:ES e :E;;a::~Eçã:::: ::cs rsc:..:;"s:s

~:":;":'"E-:S.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ?~í\Apcu:
:leh?:;; 2~;.....:: 1~3~';,.10t..
::ena'pol"l: . l;lP • "r"'r.':,~'=4":~.'~• ::.~•...
"".te f~~'
~\:••••••A";!::I!l'l"
"' •••••••

.;

v •••••••

,....
""'"•••
'r~
,::1i•.•••
c."..•...•••
:.l •••I
"0

I

••

101 •••

li

1,1
••••.•

"i1j"r

••••
•••.:::.;;:
.•"'
-$ ••••
.••.
::.••:o-,•••••;!oI.i ••

I

••••••

,'''1

lO"".

",:.I ••

,'r

11;'

';,:.::{

•• ,,- .•.
, •••
\0 ••

:, ••:

, ••••••

C , N'I'"
PJ' 4'~•••••.
=7= ,c'l'iOO"'
:., •• ' ',;:"' ...••.
"l ,,;•..•
ir. ;;1' 0="," I'.l::•••••'.
..•• ,~e.,l_::.::...:•....,.,:.:
:, ".
..•

----------------------------'---_.--

_._---- --_.- --

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ARQUITETO
DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destimm a elaborar, executar
e dirigir projetos de urbanização e de edifícios, planejando, orientando e controlando a
construção de áreas urbanas, parques de recreação para possibilitar a criação e o
desenvolvimento ordenado de zonas industriais, urbanas e rurais,
DESCRIÇÃO DETALHADA:
"" Coordenar a coleta de dados referentes aos aspectos econômicos, sociais, físicos e
outros fatores que influem no desenvolvimento de uma zona, indicando métodos e
orientando o trabalho para obter os subsídios necessários à n:alização dos estudos d,~
urbanização;
"" Preparar esboços de mapas urbanos, indicando a distribuição das ~:onas industriais,
comerciais e residenciais e das instalações de recreio, edu;ação e outros serviços
comunitários, para permitir uma visualização de ordenação futura da região;
"" Planejar as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos,
funcionais e estéticos, para integrar elementos estruturai~, dentro de um espaço
fisico;
"" Elaborar o projeto final, seguindo sua imaginação e criatividade, obedecendo às
normas, regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do local, para
orientar o trabalho de construção ou reforma de edificios, conjuntos urbanos e
outras obras;
"" Consultar engenheiros, economistas, orçamentistas, discutindo o arranjo geral das
estruturas e a distribuição dos diversos equipamentos, corro vistas ao equilibrio do
conjunto, para deter minar a viabilidade técnica e financeira do projeto;
"" Prestar assistência técnica às obras em construção, programas de moradia
econômica,
mantendo contatos contínuos com projetistas, empreiteiros,
fornecedores e demais responsáveis para assegurar a coordenação de todos os
aspectos do projeto e a obediência às normas de processos contratuais;
"" Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e
pereceres técnicos;
"" Aplicar as normas e Lei do Uso de Ocupação do Solo e Código de Jbras;
"" Expedir e assinar alvarás, habite-se, certidões, etc;
"" Prestar esclarecimentos à população;
"" Desempenhar as atividades referentes a edificações, corüuntos arquitetônicos e
monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, b,:m como planejamento
fisico, local, urbano e regional, compreendendo:
• Supervisão, coordenação e orientação técnica;
• Estudo, planejamento, projeto e especificação;
• Estudo de viabilidade técnica-econômica;
• Assistência, assessoria e consultoria;
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Direção de obra e serviço técnico;
Vistoria, perícía, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
Desempenho de cargo e função técnica;
Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica,
extensão;
• Elaboração de orçamento;
• Padronização, mensuração e controle de qualidade;
• Execução de obra e serviço técnico;
• Fiscalização de obra e serviço técnico;
• Produção técnica e especializada;
• Condução de trabalho técnico;
• Condução de equipe de ínstalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
• Execução de instalação, montagem reparo;
• Operação e manutenção de equipamento e instalação;
• Execução de desenho técnico.
Executar planejamento ou projeto, em geral de regiões, zonas, outras estruturas e
exploração de recursos naturais;
Proceder a estudos, projetos, análise, avaliações, vistorils, perícias, pareceres e
divulgação técnica;
Fiscalizar e dirigir obras e serviços técnicos;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI' s indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO I
DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se (lestina;n a atribuições com
pequeno grau de complexidade pré-estabelecidas, através de rotinas bem definidas, onde se
exige relativa supervisão e responsabilidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA:

./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

./
./

Preencher guias de recolhimento de taxas;
Efetuar a complementação do empenho prévio de compras, recebendo e conferindo
as notas fiscais;
Manter os arquivos organizados em ordem alfabética, elaborando listagens de
processos para facilitar sua tramitação;
Elaborar sumários ou pesquisas em geral;
Elaborar e digitar balancetes e quadros demonstrativos;
Montar processos, xerocando documentação para enviar aos setores ou órgãos
competentes, classificando-os em ordem alfabética, em pastas ou dossiês;
Efetuar levantamento de informações, coletando dados sobre os serviços prestados
pela municipalidade, transcrevendo em fichas;
Complementar e atualizar os dados de fichas, estabelecendo co~tatos com as demais
repartições;
Prestar atendimento ao público de forma eficaz, fornecendo informações;
Datilografar correspondências
em geral, inclusive orçamentos, memoriais
descritivos, autógrafos de Lei, etc;
Receber e arquivar correspondências, acompanhando sua tramitação, através de
livros próprios;
Participar na organização de concursos públicos rara admissão de pessoal,
inscrições, montagem de processo, listagem de classific<,ção, etc.;
Efetuar levantamento de dados e pesquisa de preços;
Fornecer informações sobre o andamento dos processos e os resultados obtidos;
Preencher requisições de material de consumo necessário à execução de serviços,
inclusive material de construção para obras ou serviços de manutenção;
Digitar relatórios mensais sobre o andamento das atividades das diversas unidades
de serviço ligadas ao seu setor;
Completar dados em impressos, formulários, fichas cadastrais, contratos,
promissórias, fichas de registro de empregados, guias de recolhimento, empenhos
de compras, ordens de pagamento, recibos, etc.;
Conferir e comparar documentos com listagens pré-emitidas;
Encaminhar convites para eventos e solenidades;
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Controlar ou registrar a freqUência, horas-extras, folgcis, faltas, licenças médicas,
férias, etc.;
Elaborar ou emitir nota de saída de combustível;
Auxiliar no recebimento de materiais adquiridos, identificando o processo de
compra (licitação), número de empenho e efetuar os n:spectivos registros da nota
fiscal;
Elaborar relatório diário em ordem alfabética das notas fiscais das notas de saída e
das notas de produção (produtos confeccionados pela fábrica de tubos);
Registrar e arquivar requerimentos ou outros doculT,entos nos prontuários dos
servidores do DAEP;
Proceder anotações de alterações salariais e férias na!, carteiras profissionais dos
servidores, nos prontuários ou fichas;
Colaborar na elaboração da folha de pagamento, efetuando lançamentos de faltas,
horas-extras, adicionais, etc;
Separar, carimbar e conferir cartões de ponto;
Protocolar processo em livros próprios, acompanhando sua tramitação através de
fichas;
Executar a transferência de imóveis, alterando dados, inclusive para o
processamento de dados;
Enviar requerimento para a execução de serviços;
Efetuar o registro e a expedição de correspondências em geral, através de correio;
Manter controle contínuo sobre as taxas e tarifas;
Executar tarefas relacionadas à digitação em micro-computador;
Classificar documentos;
Atender telefone;
Recepcionar pessoas que se dirijam à área de trabalho;
Controle administrativo diverso;
Participar de treinamentos;
Zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das larefis;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ASSISTENTE DE AJi)MINISTRAÇÃO II
DESCRI CÃO SINTÉTICA:
compreende as tarefas de natureza complexa, que envolvem o
conhecimento e aplicação de programas, normas e diretrizes, relacionacas con, sua unidade de trabalho e
que exigem a iniciativa, experiência e responsabilidades acentuadas. Normalmente a supervisão se
realiza sobre os resultados dos trabalhos desenvolvidos.
I)ESCRICÃO DETALHADA:
./ Controlar a lista dos devedores para avisar e para cortar água;
./ Entregar talões de água no balcão, calcular a dívida ativa, fazer transferência de nomes,
cancelamento de débitos, certidão negativa;
,/ Fazer requerimentos e guias para recolhimento das taxas;
,/ Receber ligações de água e esgoto, fazendo as ordens de serviç o e passando para o encarregado,
que executará as mesmas;
,/ Montar processos de arquivo e mantê-lo atualizado quando for o caso;
,/ Receber e conferir materiais através de notas fiscais, registrar os mesmos em sistema
informatizado, expedindo notas de saída de materiais e mão de obra;
,/ Entregar materiais aos diversos setores do DAEP, dar baixa dos materiais entregues através de
notas de saída, fazer balancete mensal, quando necessário buscar materiais;
,/ Dar entrada e saída de combustíveis para os veículos do DAEP:
,/ Auxiliar o responsável pelo de serviço nos registros de materiais pel manentes, numerando-o e
,/
,/
,/
,/

também no inventário de final de ano;
Dar completa assistência ao atendimento público;
Assessorar o responsável pelo serviço quanto aos aperfeiçoamentos dos métodos e normas;
Redigir e datilografar documentos às suas atribuições;
Manter contatos verbais, telefônicos ou por escrito, com as demais unidades de serviço para

prestar ou obter informações;
./ Lançar em boletins próprios segundo codificação específi,:a, as alterações de dados para
elaboração da folha de pagamento, como: frequência, horas-extras, adicionais, diferenças
salariais, carga horária, novas admissões ou demissões, etc;
,/ Emitir hollerits, relação de cheques para a Tesouraria e demais relatórios para a Contabilidade;
,/ Elaborar processos de licitação para aquisição de materiais determinados em lei, efetuando
abertura de fichas, editais, convites, publicações, etc;
,/ Abrir fichas de licitação para apreciação dos Secretários, para autorização de compras ou reserva
de recursos financeiros;
,/ Enviar ou preencher editais, tomada de preços ou concorrência pública, contendo a discriminação
e quantidade dos materiais, prazos de vencimento e outras obs,:rvações;
./ Receber propostas de licitações, controlando datas, prazos de entrega, etc;
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,/ Elaborar quadros demonstrativos de propostas, convites, tomada de preços ou concorrências
públicas, discriminando dados sobre materiais como: preços, vai idade das propostas, condições
de pagamento, etc;
,/ Encaminhar processos de licitação para apreciação da Área Administrativa e Financeira para
órgãos competentes;
,/ Manter em dia o Cadastro de Fornecedores do Município, exe~utando a inscrição de firmas,
expedindo o Certificado de Registro Cadastral, controlando prazo:; de validade dos registros;
,/ Efetuar a abertura das propostas na presença das Comissões designadas e registrar as ocorrências
em atas apropriadas;
,/ Organizar processos de licitações ou outros processos, em arquivos própr ios;
,/ Elaborar relações mensais e anuais para o Tribunal de Contas do Estado;
,/ Colocar preços ou códigos nas notas de saída para o registro;
,/ Registrar as notas fiscais e enviar à Contabilidade;
,/ Prestar informações sobre os processos em andamento, realizando pesquisas no Cartório do
Fórum;
./ Prestar informações nos requerimentos de Certidão Negativa, "Habite. se" e outros ligados ao
Cadastro de Imóveis do Município;
v' Enviar requerimentos para a execução de serviços;
./ Protocolar processo em livros próprios, acompanhando sua tramita'yão através de fichas;
,/ Prestar informações às demais unidades administrativas e ao públic:o em geral sobre as atividades
do setor de Protocolo, efetuando buscas e10u arquivando processos no arquivo;
,/ Elaborar estatísticas e cálculos para levantamento de dados para elaboração do orçamento anual,
computando gastos com pessoal, material de consumo e permanente;
,/ Executar pedidos de empenho e controle de verbas de todas as unidades do DAEP;
,/ Executar tarefas relacionadas à digitação em computadores;
,/ Distribuir serviço para os leituristas e encanadores controlando e analisando os relatórios;
,/ Redigir informações complexas e dar parecer em processos e outras matérias que exijam
conhecimento integrado de disposições legais e regulamentares;
,/ Selecionar leis, portarias e outras matérias publicadas que digan resp"ito ao DAEP (I, mais
especificamente, que sejam aplicáveis ao setor de trabalho, utilizando capacídade crítica na
seleção;
,/ Redigir expedientes complexos do setor de trabalho;
./ Efetuar cálculos, dar pareceres e diminuir dúvidas quanto á aplicação de regulamentos e normas
de setor de trabalho;
,/ Efetuar a separação e conferência de avisos para serem entregues à população;
./ Controlar o número de cópias xerográficas tiradas para o DAEP e outras repartições municipais;
'/ Manter-se atualizado das matérias publicadas na imprensa escrita, de interesse do DAEP;
./ Participar de treinamentos;
./ Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade;
,/ Cumprir as instruções de trabalho;
,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento. estando ciente de que
seu uso é obrigatório;
,/ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ASSISTENTE

DE ADMINISTRAÇÃO

III

DESCRI CÃO SINTÉTICA:
compreende as tarefas que se destinam a executar trabalhos
burocráticos de grau e natureza complexo, onde se exige elevado conhecimento de normas e
regulamento, iniciativa e experiências para tomada de decisões ou no assessoramento do
Presidente, das Áreas e Responsáveis pelos Serviços.
DESCRI CÃO DETALHADA:
,/

,/
,/
,/

Prestar assessoria aos responsáveis pelos serviços e as áreas, auxiliand<J-os no despacho de
documentos, acompanhando sua tramitação entre as unidades de serviço, através de
protocolo de recebimento e expedição;
Redigir, datilografar ou digitar oficios, ordens de serviços, minutas de projetos de lei,
memorando, entre outros, enviando-os às diversas unidades de s,~rviço do DAEP ou órgãos
estaduais e federais;
Controlar horário de reuniões e compromissos dos responsáveis pelos serviços;
Liberar habite-se;
Lavrar multas para usuários infratores, após autorização da Área Administrativa e
Financeira;
Fiscalizar e cobrar o consumo de água dos imóveis que consomem água sem comunicar o
DAEP;
Manter o controle do cadastro de consumidores e fornecer dementos para cálculo de
cobrança de tarifas;
Emitir e assinar aviso de débitos a serem encaminhados aos contribuintes;
Proceder à sistematização dos custos de serviços prestados pelo DAEP aos consumidores;
Controlar a manutenção preventiva dos hidrômetros, que compreende limpeza, aferição e
substituição das peças necessárias;
Efetuar cobrança de divida ativa;
Efetuar o controle das leituras dos hidrômetros, de acordo com ,) cronograma;
Proceder a baixa em livros e controle relativos ao setor;
Efetuar alterações do cadastro, transferência e desmembramentos;
Receber ligações de água e esgoto;
Controlar a entrega de avisos;
Efetuar compras diretas e através de processo de licitação, emitindo PMA e efetuando
pedidos de empenhos;
Efetuar abertura de convites, tomada de preços, concorrência pública, acompanhando a
entrega dos materiais ou mão de obra;
Efetuar o registro cadastral das licitações realizadas pelo DAEP;
Efetuar e manter em dia o registro dos bens móveis e imóveis (Material Permanente) em
fichas apropriadas, enviando relação para cada setor para acompanhamento, colocação de
placas numeradas nos móveis;
Efetuar corte de água quando o consumidor estiver em débito com o DAEP;
Expedir no prazo estabelecido às certidões negativas requeridas;
Prover pela permanente atualização do cadastro do contribuinte todos os dados de interesse

,/

do DAEP;
Atender o contribuinte, examinando todos os casos de reclamaç ão, promovendo a soluç~o

,/

,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
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../ Zelar pelo recolhimento e guarda de todo o material e equipamento que foi confiado ao
setor;
../ Notificar o devedor inscrito em Dívida Ativa para efetuar o pagamento dentro do prazo
estabelecido;
../ Opinar sobre novos projetos de novas ligações;
../ Cadastrar todas as novas redes de água e esgoto e notificar os proprietários dos imóveis
../
../
../
../

beneficiados;
Fazer estatísticas mensais dos serviços executados;
Efetuar mudanças de nome do proprietário dos imóveis através de escritura;
Cadastrar e numerar os processos novos, criar fichas novas;
Calcular todos os meses os custos de materiais vendidos no DAEP e tabela de cálculos para

Dívida Ativa;
../ Relacionar detalhadamente todas as licitações feitas durante Q mês para serem
encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado;
../ Fazer inventário anual dos materiais em estoque existentes no DAEP;
../ Registrar detalhadamente as cartas convites em livros;
../ Proceder a registros legais dos funcionários mantendo-os sempre atualizados;
../ Planejar, fazer, executar, coordenar e fiscalizar programas de treinamentos dos servidores;
../ Realizar concursos públicos para preenchimento de vagas;
../ Emitir parecer em processos relativos aos servidores;
../ Conferir os espelhos de ponto a fim de apurar as frequências;
../ Elaborar folha de pagamento, encaminhando arquivo para a Agéncia Bancária conveniada;
../ Fazer levantamento de salários de contribuição para INSS em ~asos de afastamentos para
tratamento de saúde, acidente de trabalho e aposentadoria;
../ Preparar e expedir certidões, atestados e declarações da vida funcional dos servidores;
../ Executar a identificação dos servidores;
../ Encaminhar ao órgão competente através do Sistema da Folha de Pagamento Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS), DIRF, efetuando informes de rendimento para
declaração de Imposto de Renda;
../ Emítir o cadastro dos funcionários admitidos e demitidos no mês através do Sistema
CAGEDWEB;
../ Verificar mensalmente o tempo de serviço dos servidore!. e idade dos filhos para
pagamento de adicional tempo de serviço, cotas de salário família;
../ Efetuar ordem de serviço para mudança de cavalete, reparos em geral;
../ Emitir de 2" via da conta de água;
../ Conferir avisos;
../ Enviar avisos para débito em conta nos bancos;
../ Elaborar estatísticas (levantamento de numerários);
../ Organizar e manter em dia o arquivo das escrituras de propriedade do DAEP, elaborando
fichas e registros específicos em livros próprios, providencimdo xerox dos originais e
outras documentações;
../ Estabelecer contatos pessoalmente ou por telefone;
../ Colaborar na conferência e execução de documentos necessários

para a rescisão de

contrato;
../ Executar os serviços de elaboração e escrituração de atas e relatórios;
../ Resolver os problemas de divergências no processamento de aviso-recibo, quanto a
valores, nomes de contribuintes, número de cadastro, etc;
../ Efetuar o cálculo (somas) para elaboração de balancetes de todos os processos ~aglis,
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y' Efetuar diariamente o lançamento de dotações em fichas próprias e dos processos pagos;
y' Efetuar o fechamento mensal de fichas, quanto ao saldo, conferindo os pagamentos diários
e datilografando os saldos à máquina;
.( Efetuar a conferência dos valores pagos com o boletim de caix,Le o livro da Tesouraria;
.( Organizar e manter atualizado os fichários de controle de receitas contábeis;
y' Proceder por ocasião da aprovação da lei do orçamento, o regi:,tro nas fichas próprias, da
previsão de receita por fontes consoantes ás especificações orçamentárias;
y' Coordenar e executar as compras do DAEP, efetuando pesquisas de
preços e
determinando a abertura de processos de licitação;
y' Executar outros serviços decorrentes do exercício das funções (oude instruções superiores;
y' Executar tarefas relacionadas a digitar em microcomputadores;
y' Conhecer as normas e leis funcionais;
y' Acompanhar adequadamente a avaliação por mérito dos funcionários, promovendo junto
aos responsáveis pelos serviços as explicações necessárias para a avaliação;
y' Manter-se atualizado das Leis, regimento e regulamentos do DAEP;
y' Participar de treinamentos;
y' Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade;
y' Cumprir as instruções de trabalho;
y' Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo D(:partanlento, estando ciente
de que seu uso é obrigatório;
./ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇê>ES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ASSISTENTE DI: IMPRENSA
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Divulgar e acompanhar notícias do Departamento de
interesse público e do município, auxiliar na redação, promover e divulgar eventos em
geral, campanhas ou projetos culturais.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
Redige, interpreta e divulga os resultados dos trabalhos e atos administrativos do

v"

DAEP e de interesse dos munícipes;
Redige, interpreta e organiza notícias a serem divulgadas, coletando dados,
entrevistando, participando de reuniões, inaugurações e outros eventos de interesse
do municipio, para promover, através de jornais e outros meios de comunicação, a

v"

divulgação referente àquela programaçãO;
Efetua os trabalhos de cobertura jornalística das atividad(,s mun'.cipais, consultando
as diversas fontes de interesse, para transmitir informações dcs acontecimentos e

v"

realizações da Prefeitura e/ou sobre o município;
r
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo super:.o imediato.
Montar noticiários para o ràdio, coletando e organizando :10tícias ou entrevistas;
Montar releases para serem distribuídos à imprensa escrita e falada, relatando

v"

v"
v"

v"

notícias de interesse do Departamento;
Montar programas radiofônicos para

v"

informações, apresentações, etc ...;
Efetuar a cobertura jornalística dos eventos realízados pelo Departamento, tirando

fins

culturais,

divulgando

eventos,

fotos efetuando entrevistas, gravações, etc ...;
Manter contato diário com todas as áreas do DAEP para coletar dados sobre ações
que estão sendo realizadas para efetuar a divulgação das mesmas;
Montar e apresentar programas radiofõnicos para transmissão de notícias e
informações referentes aos serviços e obras realizadas pelo Departamento (boletins

v"

v"

v"

v"

v"
v"

v"

informativoS);
Efetuar gravações de propaganda volante para divulgações de eventos e campanhas
promovidas pelo Departamento;
Reunir, redigir, relatar as informações do Departamento para serem publicadas em
jornais ou revistas, para a difusão do rádio ou televisão;
Revisar, preparar e distribuir matérias para publicação;
Executar a revisão e preparação do material publicitário pan garantir-lhe clareza,
estilo adequado e correção;
Redigir anúncios, mensagens e comunicações dos serviços do Departamento para
difusão em órgãos publícitários;
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,/ Fotografar

e filmar

fatos,

locais,

eventos

e ocorrências

de

interesse

do

Departamento;
,/ Montar e/ou revisar material com dados do Departamento;
,/ Manter o site do DAEP atualizado com os arquivos enviados pelts áreas diversas e
com notícias atuais;
,/ Preparar e elaborar material gráfico como faixas, bannl:rs, cartazes, convites e
outros para os eventos do DAEP;
,/ Fotografar obras, serviços de rotina e outros para o acervo fotográfico do DAEP;
Manter organizado o arquivo digital e fisico de fotos, matérias jornalísticas, material
o(

publicitário e demais arquivos relacionados ao setor;
,/ Elaborar a arte de comemorações internas (SIPAT, aniversariantes, eventos do CEA
e outros) e eventos do DAEP;
,/ Cumprir as instruções de trabalho;
,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
,/ participar de treinamentos;
,/ Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato,

-.

/.
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QUADRO

DENOMINAÇÃO

DE ATRIBUIÇÕES

DA FUNÇÃO;

DE FUNÇÕES

ASSISTENTE

SOCIAL

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a executar o trabalho
de serviço social, através dc triagens, pesquisas, visitas domiciliares, para obtenção de
:nformações socioeconômicas
visando
o desenvolvimento
ée
campanhas educativas,
"rganização da comunidade ou execução de projetos de acordo com os objetivos do DAEP.
!'ESCRICÃO
./
./
./

./
./
./
./
./

./
./
./
./
./
./
./
oi'

DETALHADA:

Organizar e executar programas de serviço social no Departamento, realizando atividades
de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras;
Facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de ocupações e contribuir para
melhorar as relações humanas no Departamento;
Elaborar e promover a realização de projetos educativos, de profissionalização e outros,
estimulando a participação dos funcionários em grupos, para assegurar o progresso
coletivo e a melhoria do comportamento do indivíduo no Departamento e diante da
população;
Manter atualizado o cadastro de isenção de aposentados e pensionistas que possuem
isenção;
Realizar anualmente a prova de vida dos beneficiários da isençiío;
Realizar visitas domiciliares e entrevistas às familias, para triagem socioeconõmica,
estudar e dar parecer para isenção de tarifas e taxas municipais;
Efetuar pesquisa para conhecimento das condições de vida e necessidades dos
funcionários do DAEP;
Fazer pesquisas de opinião junto à população, colhendo dados da qualidade e problemas
dos serviços prestados pelo DAEP bem como sugestões para sua melhoria e encaminhar
ao Presidente;
Efetuar relatórios diários e mensais sobre as atividades desenvo:!vidas;
Elaborar estatísticas dos programas de sua atuação;
Elaborar campanhas educativas com a população orientando-a sobre economias que
podem ser realizadas, benefícios da limpeza de caixas d'água, entre outras;
Apoiar e incentivar o programa da coleta seletiva de lixo urbano e do saneamento;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: AUXILIAR DE ALMOXARIFE

DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a zelar pelo recebimento,
armazenamento, controle, distribuição e conservação de mateliais diversos ou gêneros
alimentícios.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
.,/ Auxiliar o almoxarife no recebimento, armazenamento,
conferência, registro e
distribuição de materiais na parte interna e externa do almoxarifado;
.,/ Conferir requisições de material assinalando os itens que constam de estoque;
.,/ Preparar as entregas de material separando, pesando, medindo ou contando os materiais,
embalando-os ou acondicionando-os para a entrega;
.,/ Comunicar o almoxarife sobre os materiais em falta para eventual reposição;
.,/ Auxiliar no recebimento de materiais adquiridos pelo DAEP, conferindo-os e zelando por
seu armazenamento e conservação;
.,/ Controlar a saida de materiais do pátio do almoxarifado, verificando e conferindo suas
requisições, quantidades e destinação;
.,/ Organizar e manter limpos os depósitos de materiais;
.,/ Efetuar a entrega de cesta básica;
.,/ Executar relatórios e estatísticas para o almoxarife;
.,/ Participar de treinamentos;
.,/ Cumprir as instruções de trabalho;
.,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido ]leio Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
.,/ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo s~perior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: AUXILIAR

DE ELETRICISTA

DESCRI CÃO SINTÉTICA: Auxilia o Técnico em manutenção na manutenção preventiva c
corretiva de instalações e equipamentos elétricos em geral, para garantir ,eu funcionamento.

DESCRICÃO DETALHADA:
.,/ Auxiliar nos serviços diversos, auxiliando o eletricista em serviços gerais, tais como
segurar peças, fazer serviços de pequenas montagens e desmontagens de conjuntos e
outros;
.,/ Auxiliar na instalação de eletricidade em geral, executando pequenos consertos e
substituição de peças danificadas, para assegurar o bom furrcionamento;
.,/ Auxiliar na manutenção de serviços de iluminação, utilizando fios, lâmpadas, painéis,
interruptores e outros, para uma maior segurança nas insta::ações;
.,/ Executar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves,
conectores e materiais isolantes, testando a ligação para completar o serviço;
.,/ Zelar pelos instrumentos, ferramentas e materiais utilizados nos serviços de instalação
elétrica, limpando-os e armazenando-os em local adequado, para conservação dos
mesmos e organização do ambiente de trabalho;
.,/ Participar de treinamentos;
.,/ Cumprir as instruções de trabalho;
.,/ Utilizar EPI' s relacionados à atividade;
.,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
.,/ Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: AUXILIAR DE JARDINEIRO
DESCRICÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas destinadas a auxiliar os serviços de
jardinagem e arborização, seguindo técnicas estabelecidas pelo jardineiro.
DESCRI CÃO DETALHADA:

'" Auxiliar nos serviços de plantio, arrancamento ou poda planta; ou árvores, de acordo
com as técnicas e épocas mais adequadas;
'" Auxiliar na dedetização em árvore e plantas para o combate de fungos, cupim ou outros
parasitas;
'" Auxiliar na formação de jardins e gramados, desenvolvendo a~ técnicas de adubagern,
irrigação ou esterco;
'" Zelar pela boa utilização e armazenamento de materiais ou ferramentas de seu uso;
'" Auxiliar no plantio e replantio de mudas de plantas ornamentais para formação de
arranjos em jardins, aplicando técnicas específicas;
'" Auxiliar no preparo da terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos
necessários, para proceder ao plantio de árvores, flores, arbusto~,e outras plantas;
'" Manter o jardim sempre em prefeita conservação (por meio ele poda, rega, erradicar
ervas daninha e a limpeza);
'" Manter o pátio sempre em perfeita conservação (por meio de limpeza, recolhimento do
lixo e erradicando ervas daninha).
'" Realizar a rega das plantas (obedecendo a frequência e horários mais apropriados)
'" Auxiliar na coleta, selecionar e beneficiar material propagativo, tais como sementes,
'"
'"

estacas, brotos, rizomas, entre outros;
Auxiliar na produção de mudas preparadas por sementes e por processos vegetativos;
Auxiliar no preparo de substratos para mudas, canteiros e leitos de semeadura e

'"
'"

enraizamento;
Auxiliar na Repica, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e t~.torar mudas;
Detectar e comunicar problemas no desenvolvimento das plantas;

'"
'"

Participar de treinamentos;
Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua responsabilida.de deixando.os

'"
'"
'"

organizado e em local apropriado;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando

'"

ciente de que seu uso é obrigatório;
Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação do responsável

sempre

pelo serviço;
, <
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇtSES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a planejar o trabalho
para elaboração de todas as análises efetuadas pelo laboratório e preparar vidrarias e
materiais similares. Preparar soluções e equipamentos de medi,;ão e ensaios e analisar
amostras de insumos e matérias-primas. Organizar o trabalho conforme normas de
segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Coletar amostras para análises em geral (água e efluentes);
Receber amostras enviadas por terceiros ao laboratório para análise, seguindo as
determinações da norma vigente;
Digitar relatórios resultantes das análises, assim como toda documentação
pertinente ao laboratório;
Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentm., máquinas, aparelhos e
instrumentos utilizados;
Interpretar as análises da água de forma a manter sua qualidade, sob supervisão do
profissional da área.
Lavagem e esterilização de materiais usados nas análisf's bact:riológicas, físicoquímicas e efluentes;
Preparar reagente usado nas análises físico-químicas, bacteriológicas e efluentes
(quando necessário);
Auxiliar na realização das análises físico-químicas, efluentes e bacteriológicas;
Zelar pela conservação e manutenção do laboratório móve:.;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imedíato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS

DESCRICÃO SINTÉTICA: Auxiliar no conserto de automotores em geral, efetuando a
reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as condições de funcionamento.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
"

Auxiliar na montagem e desmontagem de equipamento:; em geral, procedendo a
ajustes ou substituições de peças do motor, dos sistema~ de freios, de ignição, de
direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão,
utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para cons~rto dos veículos,
máquinas e equipamentos visando seu funcionamento;
" Auxiliar no conserto de equipamento elétrico do 'Ieículo ou máquina; o
alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, envia:ldo quando necessário a
oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a
manutenção do veículo;
" Executar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os
acessórios necessários para a execução dos serviços;
" Auxiliar na montagem dos demais componentes do~; veiculos e máquinas,
guiando-se pelos desenhos ou especificações pertinent'~s, para possibilitar sua
utilização;
" Participar de cursos e treinamentos oferecidos pela empresa;
" Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefes;
" Zelar pela limpeza e higiene no local de trabalho;
" Zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentos e
outros materiais utilizados;
" Participar de treinamentos;
" Cumprir a instruções de trabalho;
" Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento,
estando ciente de que seu uso é obrigatório;
" Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo sup~Tior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: AUXILIAR DE PEDAGOGO
DESCRI CÃO SINTÉTICA: Consiste em desenvolver junto ao responsável pelo CEA
todas as atividades relacionadas à área de educação ambiental do município,

DESCRIÇÃO DETALHADA:
'" Auxiliar nas visitas e excursões seguindo o itinerário do saneamf:nto básico e o percurso
ao longo do Ribeírão Lajeado, bem como outros roteiros que incentívem a atuação ao
meio ambiente;
'" Auxiliar no incentivo ao plantio de árvores e plantas ornamentais nas escolas,
residências e propriedades rurais;
'" Auxiliar na distríbuição de cartilhas e panfletos educativos para conhecímento e
divulgação do material;
'" Auxiliar na redação, confecção de livros ou revistas, cartazes, maquetes, no próprio
CEA ou com os próprios alunos, tendo em vista as pesquisas e visitas realizadas;
. '" Auxiliar nas exposições permanentes dos trabalhos desenvolvidos pelo CEA;
'" Auxiliar na projeção de vídeos referentes ao meio-ambiente, bem como organizar e
manter a videoteca do CEA;
'" Auxiliar na utilização do Centro de Educação Ambiental para pe:,quisas extraclasse;
'" Auxiliar na realização de experiências com alunos e comunidade, exp~riências simples
e ilustrativas sobre a degradação do meio-ambiente;
'" Auxiliar na divulgação para a comunidade dos trabalhos realizados pelo CEA;
./ Auxiliar na promoção da Semana do Meio-Ambiente (la semana de junho) e demais
datas que compõem o calendário de eventos do município;
'/ Auxiliar na elaboração de projetos para recursos da área de meio ambiente;
./ Auxiliar na manutenção dos projetos elaborados;
'" Auxiliar na atualização e organização da biblioteca e o acervo de fotos do centro;
'" Auxiliar na realização de palestras às escolas bem como à comunidade em geral
referentes ao meio ambiente e ao saneamento, de forma que se entenda a natureza como
uma totalidade dinâmica e interdependente;
'" Auxiliar na realização de relatórios e estatísticas semestrais e anuais sobre as atividades
do CEA;
./ Auxiliar na elaboração de uma metodologia de trabalho com a comunidade local de
forma a despertar o espírito crítico sobre as questões do meio ambiente e do
saneamento;
'" Auxiliar na organização de exposições permanentes e itinllrantes sobre o meio
ambiente;
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Auxiliar na organização de cursos junto a outros órgãos municipais e/ou estaduais bem

como com ONGs;
./ Auxiliar na realização de atividades com a comunidade que despertem a
conscientização sobre a necessidade de preservar/conservar a natureza bem como
desenvolver concepções conservacionistas referentes à utilização/apropriação da
natureza pela sociedade;
./ Auxiliar na organização e manter atualizado em acesso de recO!tes com artigu>
referentes a Saneamento e Meio Ambiente;
./ Auxiliar os alunos e professores na elaboração de pesquisas, material didático sobre o
meio ambiente e saneamento;
./ Auxiliar no apoio às iniciativas de coleta de lixo reciclável real izadas nas escolas e nos
bairros, fornecendo material didático aos interessados;
./ Auxiliar na organização de gincanas e passeios ecoló€;icos que ampliem a
conscientização da comunidade sobre a natureza;
./ Auxiliar nos trabalhos que integrem o Consórcio Ribeirão Lajeado, seguindo as suas
diretrizes;
./ Auxiliar no desempenho de atividades que lhe sejam conferidas por instruções
superiores ou que lhe decorram da natureza dos serviços sob SUE. responsabilidade;
./ Participar de treinamentos;
./ Cumprir as instruções de trabalho;
./ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
./ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.

MiSSÃO:

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇêiES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: AUXILIAR

DE SANEAMENTO

DESCRICÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se de:;tinam a executar as
instalações de água e esgoto, derivações e colocações de tubos em emissários, conforme
as instruções de seu superior.
DESCRI CÃO DETALHADA:
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

Executar serviços de ligação de água, esgoto, emissário, r,:de de água e esgoto;
Abrir e fechar valetas;
Calafetar emissários;
Carregar tijolos, manilhas, canos e tubos;
Colocar cruzeta para construção da rede de esgoto;
Soldar;
Realizar a montagem da hidráulica da caixa d'água;
Chumbar manilhas;
Fazer picada para levantamento topográfico;
Ajudar em medidas de levantamento;
Trabalhar com mira (balisamento);
Ajudar na ferragem;

./

Zelar pela conservação das ferramentas,
materiais e equipamentos
de trabalho,
limpando-os e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o seu uso;

./
./

Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;

./

Fazer uso dos EPI's Indicados para a execução das tarefas;

./

Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento,
estando ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas peb superior imediato.

./
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÜES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: BIÓLOGO

DESCRI CÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a formular e elaborar
estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, no setor de saneamento,
melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades desses
trabalhos.
DESCRICÃO DETALHADA:
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/

Manter o controle rigoroso da qualidade da água destinada ao consumo da
população;
Controlar e determinar o ajuste das dosagens de produtos químicos necessários ao
tratamento de água de abastecimento;
Zelar pelo bom funcionamento e conservação dos laboral órios de análise fisicoquímica, bacteriológicas e águas residuárias;
Efetuar o monitoramento das lagoas de tratamento de esgoto, emitindo
seus resultados em relatórios para verificação de sua eficiência;
Promover a coleta e análise de água para consumo em atendimento à legislação
vigente;
Promover a coleta e realização de análises laboratoriais para fins de diagnóstico,
estudos e projetos de pesquisa (água e efluentes);
Promover o monitoramento do Ribeirão Lajeado desde a sua nascente até a foz;
Promover o monitoramento da qualidade da água do Ribeir~.o Lajeado à montante e
a jusante das lagoas de estabilização;
Coordenar e orientar estudos e projetos de pesquisa;
Emitir laudos e pareceres;
Realizar perícias;
Promover o atendimento à Legislação vigente pertinente à área de saneamento;
Controlar o sistema de gestão do Laboratório;
Promover a compra de materiais e equipamentos do laboratório de acordo com as
necessidades;
Buscar novas tecnologias para o tratamento de água e esgoto;
Participar de treinamentos;
Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua responsabilidade deixando-os sempre
organizados e em local apropriado;
Cumprir as instruções de trabalho de acordo com as normas ,~atribuições do cargo;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo !.uperior imediato.

MiSSÃO:
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO

DE FUNÇÔES

DA FUNÇÃO: BORRACHEIROILA

V ~DOR

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destiram a efetuar a limpeza,
conservação de veículos e máquinas, verificação de óleo, operando equipamentos
cspecí ficos.

DESCRICÃO DETALHADA:
v' Ligar, operar e fazer manutenção de equipamentos como: compressor de ar, bomba
d'água e etc.;
v' Limpar, lavar e lubrificar máquinas pesadas (motoniveladoras, pá carregadeiras,
etc.) e veículos do DAEP;
v' Trocar pneus e efetuar restauração em pneus de diversas espécies;

v' Aplicar removedor de graxas e outros derivados de petróleo nos veículos, esfregar,
enxaguar, lubrificar, verificar o óleo do diferencial e dJ câmbio e colocá-lo à
disposição do responsável;
v' Limpar o interior dos veículos;
v' Desmontar a roda do veículo separando da mesma o pneu avariado, com auxílio de
ferramentas adequadas para examinar a camara e o pneu danificado;
v' Retirar a camara de ar do interior do pneu, para examin:lr as partes perfuradas e
providenciar o remendo ou troca;
v' Controlar o uso dos materiais utilizados como: óleo, graxa" etc.;
v' Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho,
limpando-os e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o seu uso;
v' participar de treinamentos;
v' Cumprir as instruções de trabalho;
v' Fazer uso dos EPl's indicados para a execução das tarefas;

v' Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
v' Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato .
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇ()ES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: COLETOR DE LIXO
DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a coletar o lixo
domiciliar, produto de varrição de ruas, resíduos industriais, resíduos de ,erviço de saúde,
animais mortos de pequeno porte e outros para depositar no caminhão.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
.,/ Recolher ou coletar o resíduo domiciliar em sacos plásticos, tambores, sacolas e
caixas seguindo a logística estabelecida nos mapas setoriais;
.,/ Recolher ou coletar sacos provenientes da varrição de ruas,
.,/ Despejar o resíduo no caminhão conforme normas internas conferidas nas Instruções de Trabalho;
.,/ Acompanhar o caminhão do lixo até o aterro sanitário para efetuar o descarregamento dos resíduos em área específica;
.,/ Auxiliar o motorista do caminhão na lavagem do veículo;
.,/ Coletar os resíduos de serviço de saúde de acordo com o p!:lno de gerenciamento de
resíduos do Daep e encaminhar a autoclave para a destinação final;
.,/ Coletar o lixo depositado pelos munícipes oriundos de limpeza de jardim, podas,
entre outros;
.,/ Obedecer às escalas de serviço pré-estabelecidas;
.,/ Atender as convocações para execução de tarefas compatíveis com suas habilidades
e situação funcional, fazendo cumprir os horários de entrada e saída estabelecidas
.,

pelo Daep;
Realizar a limpeza imediata de resíduos que porventura caírem em vias de passeio

ou carroçarias no momento da coleta e depositar no caminhão;
.,/ Realizar a coleta dos resíduos industriais em conformidade: com as normas vigentes
e efetuar o despejo em área especifica na Central de Tratamento de Resíduos;
.,/ Coletar os animais mortos de pequeno porte e depositar em área especifica na Central de Tratamento de Resíduos;
.,/ Efetuar a coleta de pneus inservíveis nos locais indicados pelo seu superior;
.,/ Cumprir as instruções de trabalho;
.,/ Fazer uso dos EPl's indicados para a execução das tarefas;
.,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
./ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÔES
DENOMINACÃO DA FUNCÃO: CONTADOR
DESCRICÃO SINTÉTICA:
compreende as tarefas que se destinam a organizar e
dirigir os trabalhos inerentes
à
contabilidade
pública rrunicipll,
planejando,
supervisionando,
orientando
sua
execução de
acordo
com
as
eXlgenClas
legais e administrativas para apurar os elementos necessários à elaboraçLo orçamentária ao
controle da situação patrimonial e financeira do DAEP.
DESCRI CÃO DETALHADA:
./

Providenciar, anualmente, instruções para elaboração ela proposta orçamentária
parcial a ser apresentada pelas diversas unidades de serviços através dos planos de
ação do DAEP em conjunto com a Alta Direção;
Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades relativas ao serviço

./

./ contábil;
Elaborar as peças orçamentárias de acordo com a Lei nO 4320/64 e alterações
posteriores; Lei 10112000 (LRF), portarias, instruç1íes e demais legislação
./ pertinente;
Elaboração dos anexos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que norteará a
elaboração da proposta Orçamentária Anual;
Elaborar o orçamento plurianual de investimentos de conformidade com a L.D.O. e
a Lei nO4.320 e alterações posteriores; Lei 101/2000 (LRF), portarias, instruções e

./

demais legislação pertinente;
./ Planejar o sistema de registros e operações, at,:ndendo às necessidades
administrativas e às exigências legais, para possibiEtar o controle contábil e
orçamentário;
Preparar e assinar balancetes mensais, balanços, demomtrativos de contas,
aplicando as normas contábeis e encaminhá-los ao poder legi,;lativo e ao Tribunal
de Contas do Estado em seus respectivos vencimentos, conforme exigências legais;
./ Informar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do Sistema
AUDESP, seguindo calendário previamente elaborado pelo tribunal, documentos

./

./

referentes à Gestão Fiscal e Prestação de Contas Anual;
Controlar a execução orçamentária, bem como solicitar suplementações de dotações
ao poder executivo ou legislativo quando necessário, ccnforme exigências da Lei nO

4320/64 e alterações posteriores;
Controlar importãncias recebidas de convênios e pr.:parar prestação de contas,
inclusive dos numerários oriundos de aplicações fmancelras;
./ Elaborar mensalmente relatório sobre a situação financt:ira;
./ Elaborar documentos contábeis, conforme exigências legais (registros de diários,

./

razão, analítico da receita e da despesa);
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./

Inspecionar, regularmente a escrituração de fichas, verificando se os registros
efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir

as exigências legais;
./ Informar a disponibilidade de dotação e de recursos finan,~eiros para a abertura de
licitações conforme exigências legais e administrativas;
./ Aprovar escala de férias dos servidores lotados neste serviço;
./ Supervisionar e assinar documentos com a alta direção relativos à tesouraria, como
./

boletins diários, conciliações bancárias, etc.
Acompanhar as disponibilidades bancárias, realizando aplicações financeiras dos

saldos disponíveis;
./ Operar o terminal de computador;
./ Desempenhar atividades que lhe sejam conferidas por inst.ruções superiores ou, que
lhe decorram da natureza dos serviços sob a sua responsabilidade;
./ Acompanhar a validade das Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais e
./ Municipais;
Elaborar os Relatórios Bimestrais, Quadrimestrais da Ges':ão Fiscal e encaminhá-los
à Prefeitura Municipal de Penápolis para a consolidação de dados conforme
exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nO101/2000);
./ Controlar, empenhar, liquidar e pagar as sentenças judiciais de pequenos valores e
precatórios em seus vencimentos, conforme ordem cronológica em atendimento à
./ legislação;
Informar ao Tribunal de Contas - sistema AUDESP, através do Sistema Contábil
(mapa de precatório) as sentenças judiciais e precatórios pagos no exercício;
./ Contabilizar e apropriar os bens patrimoniais doados de outros órgãos no sistema
./ contábil;
Acompanhar a evolução da despesa com pessoal em relação à receita corrente
liquida garantindO a obediência aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade
./ Fiscal;
Elaborar impactos orçamentários e financeiros, quando da necessidade de
contratação de pessoal e de obras que terão após o seu término, despesa de caráter
./ continuado;
Efetuar a conferência da folha de pagamento com os encargos sociai s para
contabilização;
./ Elaborar indicadores de desempenho;
./ Manter os documentos da qualidade atualizados, conforme mudanças pertinentes ao
setor em relação às instruções de trabalho (lT); treinamento no local de trabalho
./

n;

(TL
registro de documentos;
Encaminhar mensalmente no prazo DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais e GIA - Guia de Apuração e Informação do ICMS;

./ Participar de treinamentos;
./ Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade;
./ Cumprir as instruções de trabalho;
./ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
./ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇê>ES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: CONTINUO

DESCRI CÃO SINTÉTICA:
compreende as tarefas que se destinam a executar as
funções, coletandO, entregando ou responsabilizando-se pela entrega do material que lhe foi
confiado.

DESCRlCÃO DETALHADA:
Entregar avisos de cobranças em geral para os serviços do DAEP;
v' Realizar a entrega de documentos ou outras correspondências entre as diversas
repartições, unidades administrativas, empresas e/ou resid,!ncias .io município;

v'

Realizar o serviço de correios e bancos;
Realizar pagamento de contas, de caráter particular ou do Departamento;
v' Auxiliar nos serviços de escritório, autuando documentos, arquivando, abrindo

v'
v'

v'
v'
v'
v'
v'
v'

v'
v'
v'
v'

pastas, tirando fotocópias;
Controlar os prazos dos protocolos;
Auxiliar na organização do Arquivo Geral;
Acompanhar visitantes aos diversos setores do DAEP;
Controlar entregas e recebimentos de documentos;
Coletar assinaturas em documentos, como circulares, cheques, atas, resoluções,
requisições e outros;
Realizar pequenas compras;
Auxiliar na realização dos eventos internos e externos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando

ciente de que seu uso é obrigatório;
,( Realizar outras atribuições pertinentes

ao cargo e conforme

responsável pelo serviço.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FL;~ÇÕES
DENOMINAÇAo

DA FUNÇÃO: CONTROLADOR

I:\~'ER~O

A~/aliar c ctl.'Uprimento das metas propostas nos três instrurnent~s ::;.uecompõem
.:: processo orça!ne:ltário: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
8rçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (art. 74, o:, da CF a art. 75, m,
da Lei 4.320, de 1964).
Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial (art.
74, lI, da CF e art. 74, l, da Lei 4.320, de 1964). A modo do art. 77 da Lei 4.320,
essa verificação será prévia (antes de o ato financeilO produzir efeitos),
concomitante (ao longo da execução do ato financeiro) e subsequente (após a
realização do ato financeiro em certo período de tempo).
,I Comprovar a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e

,I

,I

patrimonial (art. 74, lI, da CF).
Comprovar a adequada aplicação dos recursos entregues a entica(;es do Terceiro

,I

Setor (art. 74, lI, da CF).
Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com o l'resi::e ;::e e, !a,-nbé~:,
com o responsável pela administração financeira (art_ 54, pa:-áUafo ÚI1ic:c,~'a

./

LRF) .
Atentar se as metas de superávit orçamentário, primário e nc.m:;:al devem ser

nesmO clL-npr'.das (ar:. 59, l, da LRF) .
.,/ Observar se as operações de créditos sujeitam-se aos linites e condições das
Resoluções 40 e 43/2001, do Senado (art. 59, lI, da LRF).
,,_ Vdficar se os empréstimos e fmanciamentos vêm sendo pagos tal qual previsto
nos respectivos contratos (art. 59, lI, da LRF) .
./ Analisar se as despesas dos oito últimos meses do m:mdato têm cobertura
financeira, o que evita, relativamente a esse peJiodo, transferência de
descobertos Restos a Pagar para o próximo gestor público (art. 59, lI, da LRF).
,I Verificar se está sendo providenciada a recondução da de:spesa de pessoal e da
dívida consolidada a seus limites fiscais (art. 59, III e IV, éa LRF).
,I Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão ~endo despendidos em
gastos de capital e, não, em despesas correntes.
,I Verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por be:ns e valores públicos
(art.75, II da Lei n° 4.320, de 1964).

DESCRICÃO

DETALHADA

FLAI'O PLURIANUAL (PPA)- VERIlilCAR SE:
capital e programas de \
Por programa de governo, apresenta despesas de
[
duração continuada para quatro anos.
Ú\::~0J
,I Ta:s conteúdos estão orientados por metas fisicas e custos estimados.
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'" Houve debate em audiências públicas, nos moldes do art. 48, parágrafo
único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
'" Há atas que comprovam a realização daquelas audiências.
'" O PPA encontra-se disponível na pâgina eletrônica do \1unicípio, tal como
quer o art. 48 da sobredita disciplina fiscal.
LEI DE DIRETRIZES

e

ORÇAMENTÁRIAS

- LDO- VERIFICAR

SE:

'"

Existe anexo estabelecendo, por programa de governo, as rr.etas e
prioridades para o ano seguinte.
oi' Tais ações achaln-se municiadas por metas fisicas e cus!)s es:imaéos?
oi' Há critérios para limitação de empenho e repasses a emiddes do Tercei,c
Setor (art. 4°, I, "b" "f', da LRF).
/' Houve debate em audiências públicas, nos moldes C,) art. 48, parágrafo
í;rico, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
/ :-íá atas que comprovam a realização daquelas audiência" .
./ A LDO encontra-se disponivel na página eletrônica dJ Município, tal como
quer o alto 48 da sobredita disciplina fiscal.

•

LEI ORÇAMENTÁRIA

ANUAL (LOA)- VERIFICAF:

!lE:

'" Foram incluídos novos projetos sem que os antigos contassem com verba
orçamentária (art. 45 da LRF).
'" O orçamento foi detalhado até o elemento de despesa (art. 15 da Lei 4.320,
de 1964).
'" O orçamento inclui autorização genérica para transposiç5es, remanejamentos
e transferências.
'" Foi prevista Reserva de Contingência para suprir :Jassiv(,s ocasionais,
contingentes, descritos no anexo de riscos fiscais da

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (art. 4°, paré.g::afo

arm"'o. rl, -L

J

••••••

0;

•••.. _

~

"')

,0 e art. 5°, m,

•

./

Os precatórios dos mapas dos Tribunais de Justiça e ~:rabalto estão todos
alocad.os nas respectivas dotações.
/' Há anexos mostrando: a) compatibilidade com as me,;a, fiscais da LDO; b)
perda financeira á conta de renúncias fiscais; c) medidas para compensar
:nfluê:1cias negativas sobre o resultado da execução orçamentária, fruto de
nova renúncia de receita ou do aumento da despesa obrigatória de caráter
continuado (art. 5°, I e II da LRF).
'" A LOA encontra-se disponível na página eletrôníca do Município, tal como
quer o art. 48 da sobredita disciplina fiscal.

o

PLANO MUNICIPAL
DE REsíDuos
SÓLIDOS, DE SAl"EAM:El"TO
BÁSICO E DE MOBILIDADE URBANA- VERIFICAR-SE:
oi' O plano foi elaborado segundo o querer das leis de reg.:ncia.
'" As metas estão sendo atendidas.
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ENFOQUE

OPER..t,-CIONAL- VERIFICAR

SE:
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Q::ais os projetos governamentais cujas metas físicas estão be!:) abaixo do
proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) .
Quais os projetos governamentais cujos custos estão bem acima do previste
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

GESTÃO DA RECEITA
,/

,/
./
./
./
./

..

DO DAEP- VERIFICAR

SE:

Emitiu o Tribunal de Contas alerta notificando que a receita não vem se
comportando tal qual o esperado, o que exige contenyão da despesa não
obrigatória.
O Cadastro Fiscal Mobiliário e Imobiliário está organi:~ajo e atuaEzaco .
De que forma os bancos conveniados informarn a arrec<:d~lção diária a
Contabilidade do DAEP .
Há segregação de funções entre os setores de Lançadorh:, !!.rl'ecadação,
Fiscalização e Contabilidade .
Houve retenção do ISS e do IR sobre o pagamento de :;elviçcs .
Está sendo cobrado ISS sobre atividades cartoriais e b~U1<:á.I':ias.

G:=:STÃO DA. DÍVIDA ATIVA- VERIFICAR

./
./
,/
./
./
,/
,/
./

SE:
Nos três últimos exercícios, qual a média de recebimento frente ao estoque
do ano anterior .
O sistema eletrônico de registro é confiável, tem senhas e filtros que
impedem baixas
Quais as providências para cobrança amigável (chamamentos individuais,
protesto em cartório, acordos na Comarca)
Os valores inscritos estão sendo contabilizados .
Os valores sofrem, todo ano, atualização monetária.
Há diferença entre os valores analíticos do Setor da Dívida Ativa e os
sintéticos que figuram no Balanço Patrimonial.
Por que foram cancelados certos créditos .
Houve prescrição quinquenal de créditos.

GESTÃO DE PRECATÓRIOS

JUDICIAIS-

VERIFICAR

SE:

,/
./

Emitiu o Tribunal de Contas alerta sobre insuficiente pagameno judicial.
O úÍlimo c.apa orçamentário e a anterior dívida judi:id estão sendo pagos
ccnfom:e as mais recentes determinações do Suprf,mo TribtL,al Federal-

./

Toda a divida judicial está devidamente contabilizaca no Balanço
Patrimonial.
O registro analítico de precatórios contém as seguintes informações: data do
ajuizamento; número do precatório; tipo de causa julgada; nome do
"
beneficiário; valor do precatório a ser pago; data do trânsito em julgado,
1----'
número e data do empenho e data do efetivo pagamento.
~.
~.
Houve acordos locais de parcelamento, foram registrados na Justiça, es~-a
sendo honrados.
.ro : ".
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~-_._----------------------------DESPESAS GERAIS- VERIFICAR

a

./

SE:

O DAEP e5:á realizando despesas tidas impróprias a) falta li] modicidade
nos gastos em viagem oficial (custo elevado com refeições e
hospedagem:número despropositado de participames).' l) pron'oção
pessoal de autoridades e servidores públicos, em !!froma ao art. 37,
parágrafo 1" da Constituição; c) pagamento de multas pessoais de trânsito;
d) pagamento de anuidade de servidores em conselho1' profissionais como
OAB, CREA, CRC, entre outros; e) gastos excessivos com telefonia celular;
JJ distribuição de agendas, chaveiros, buquês de jlons, cartões e cestas de
Natal, entre outros brindes; g) festas de confraternização dos funcionários
públicos; h) assinatura de TV a cabo e revistas que não veiculam temas
ligados à Administração Pública) .
Relativas à criação, expansão e aprimoramento da ação govemfu"!lental, as
despesas foram instruídas com estimativa trienal de impacto
orçamentário-financeiro e por declaração de compatibilldade com o PPA e a

./

LOO .
Atendem

./

à especifica

lei municipal,

os dispêr.dios

;ob :egime

d~

adiantamento.
Na prestação de contas de adiantamentos, o nome da e::1pr<se. coincide COIT',
o CNPJ e o ramo de atividade, informados ambos em www.sir.tegra .•wv.br.
,/ As Notas de Empenho estão detalhadas até o nivel do elemento de despesa.
0/ A liquidação do gasto obedeceu ao que segue:
a) O responsável pela liquidação está clara1uente: i:ientifi';ado, mediante
aposição de carimbo que revele nome e nÚIDe::ode dOCl.:mentooficie.l

,/

(RG ou registro funcional):
b) Os recibos de serviços identificam o prestador, media:1!e os seguintes
elementos: nome, endereço, RG. CPF, nOde in5crição no INSS, n° de
inscrição no ISS.
c) As obras e serviços de engenharia são recd:idos por servidor ou
comissão designada pela autoridade compl:t<mte, mediante termo
circunstanciado (art. 73, I, ub" da Lei n° 8.666, de 1993.
d) As ordens de pagamento são assinadas pelo 'Jrdenador da despesa
(art. 64 da Lei n° 4.320, de 1964).
•

ENCARGOS

SOCIAIS- VERIFICAR

SE:

,/
,/

Dispõe o OAEP do Certificado de Regularidade Prevkenci iria - CRP.
Dispõe o OAEP do Certificado de Regularidade dc Fund,) de. Garal1.tia por

,/

Tempo de Serviço - FGTS.
Os valores recolhidos ao INSS e ao FGTS são corr.patíveis com o tama11.1'-<:

,/

da folha de pagamento.
05 valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a rr.agninlde do,

receita.
,/ 05 ;>arcelarnento5 previdenciários estão sendo adimplidos .
.{ As dívidas previàenciárias estão todas contabilizada:;.
•

EXECUÇÃO

ORÇAJ'1ENTÁRIA-

VERIFICAR

SE:

------------------------------'--------------MISSÃO:
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,,' Emitiu o Tribunal de Contas alertas quanw a p'lssivel déficÍ! a.,c:a! "
aumento da dívida líquida de curto prazo .
.,( Oriundas do regime próprio de previdência, receitl.s e despesas l.:m sido
afastadas na análise do resultado da execução "rçame 1tàia.
0/ Tem se recorrido a elevado nível de alteraçõ,~s orç2mentárias por meio ce
créditos
adicionais
ou mediante
trans~o5ição.
remanejalTIe:1tos e

transferências.
•

LICITAÇÕES E CONTRATOS- VERIFICAR SE:
.,( Os Editais estão conforme as súmulas 14 a :lO do ::;:n:;.al de C~::::s '.
Estado de São Paulo. ..
.,( O objeto da licitação foi bem definido .
.,( Os Convites têm sido expedidos sempre para o; mesm03 fornecedores .
.,( Tem-se recorrido, de modo inconveniente, mdto mais aos Convites do que
aos Pregões.
0/ Relativamente à despesa tota4 tem sido elevado o nível de contratações
diretas (dispensas ou inexigibilidades), a indicar desvio do constit1!cional
princípio da licitação .
.,( O DAEP vem realizando muitos aditamentos contratuais .
.,( Nas dispensas licitatórias por valor, faz a er.tidade pesquisa junto a pele
menos três fornecedores .
.,( Relativas à criação, expansão e aprirnora.'!len':o da Lção govemamentlú, as
licitações estão instruídas com estimativa trie lal de impacto orçamentáriofinanceiro e por declaração de compatibilidade com o PPA e a LDO .
.,( Acima do limite de remessa do Tribunal de Contas, os contratos de elevado
valor têm sido enviados a este órgão do controle ,~xterno.
.,( Contratos alusivos a obras estão transparecidos r,o Cadastro Eletrônico de
Tribunal de Contas .
.,( A entidade vem informando, ao Tribunal de C:C:ltas, a, S8JlçÕeSap!ic,.éas 'cO:ltratados, nos moldes do art. 87, lI! e IV, da Lei nO 8.777, de ,993 .
.,( Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas especificas recomenáaçce;
para tal item de atenção.

•

PESSOAL- VERIFICAR
.,(

.,(
.,(

.,(

/

v

.,(
,/ Há

SE:

i\'o período examinado, qual a oscilação percentual no quadro de pessoal.
Qua!ltas admissões ocorreram (por concurso; lempo determinado; cargos
em comissão). Quantas demissões aconteceram. Quantos servidores se
aposentara.-n. Quantas pensões foram concedidas .
Os contratados por tempo determinado realizaram processo seletivo, air.da
que simplificado.
Encaminhou a entidade, ao Tribunal de Contfs, relação alt:siva à
movimentação de pessoal, em conformidade co.I: o progra.'!la CP_A.
(Controle de Admissão e Aposentadoria) .
No tocante à despesa laboral, emitiu o TritU:lal ce Contas alerta sobre
ultrapassagem do limite prudencial.
/
!.
Há progra.'!la de treinamento de servidores.
I
Há cargos em comissão não ligados às áreas e re!ponsáveis peios serviços.: .,;
excesso de cargos em comissão relativamente aJ; de prc>vir:lentc efetivo. ;/
/
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.,/ Os ocupantes de cargos em comissão têm recebido hora!; extras .
.,/ As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servido: .
.,/ Em balanços al1teriores, fez o Tribunal de Contas espe :íficas recomendações
quanto a ,ai item de atenção.

~ TESOURARIA- VERIFICAR.SE:
.,/ As conciliações bancárias têm sido feitas em período memai, ..
.,/ As disponibilidades têm sido depositadas em banco!: estatais, o que atel1de ao
a."'!.164, parágrafo 3° da Constituição .
./' Os paga:nentcs são feitos após o prévio emperc10 e com assinatura do
ordenador da despesa .
.,/ A ordem cro:1ológica de pagamento tem sido obede,:ida.
,( Em bala.'1ços a.TJ.teriores,fez o Tribunal de Contas esp,:cíficas recomendações
para tal item de atenção.

•

ALMOXARlFADO- VERIFICAR.SE:
.,/
,(
.,/
.,/
.,/
,(

Há definição de estoques minimos.
Os inventá.-ios têm sido periodicamente realizados .
Há segurança na estocagem dos materiais .
Há emissão de requisição de saida .
Tem sido feita conferência no recebimento dos mat,~riais.
Tem sido feita conferência de validade dos produto, e.stocados .

.,/ Em bala.'1ços an.teriores, fez o Tribunal de Contas específi cas recomendações
para tal item de atenção.

~ BENS DE CARATER PE&~ENTE-

VERIFICAR-SE:

.,/ Foi realizado o inventário anual de bens móveis e i:nóveis, nos termos do art.
96 da Lei nO4.320, de 1964.
.,/ Existe termos de transferência de bens .
.,/ No Registro de Imóveis estão sendo averbadas novas constrJções e/ou
ampliações .
.,/ Para cada bem de caráter permanente, há servidor cesignado para guarda e
administração (art. 94 da lei supra) .
.,/ Os bens de maior valor têm cobertura de seguro .
.,/ Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas (:specífic,s recomendações
para tal área.

~ TRAl'l/SPARÊNCIA- VERIFICAR-SE:
.,/ O DAEP criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9° da Lei 12.527, de
2011) .
.,/ O DAE? em sua página eletrônica, mostra receins a.'Te~adadas e a es;éc~e
de despesa que está sendo realizada, desagregadE. esta: nformação erro ~ifra
monetária, nome do fornecedor e, se for o caso, o
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.

tipo da licitação realizada, tudo em conformidade com o art. 48-A da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
~ CONSISTÊNCIA

ENTRE

OS

SISTEMAS

ORÇAMENTÁRIO

"

FINANCEIRO- VERIFICAR-SE:
Resultado financeiro do ano anterior
(+ ou _) Variações Ativas ou passivas do ano examinado
(=) Resultado financeiro retificado do ano anterior
(+ ou _) Resultado orçamentário do ano examinado
(=) Resultado financeiro do ano examinado
ECGNÔMICO
•

E

CONSISTÊNCIA
ENTRE
OS
SISTEMAS
PATRIMONIAL- VERIFICAR-SE:
Saldo patrimonial do ano anterior
(-'_ou _) Resultado econômico do ano examinado
Saldo pat.rh-nonial do ano examinado
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QUADRO DE ATRlBUIÇÕES DE FUNÇÔES
DENOMINAÇÃO

DA FUNÇÃO: DESENHISTA

TÉCNICO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destir-.am a copiar ou desenvolver
desenhos ou projetos, aplicando técnicas e normas estabelecidas.
DESCRIÇÃO
./

DETALHADA:

Selecionar os instrumentos e materiais necessanos à colaÍJoração de desenho.
baseando-se no tipo de trabalho a ser realizado;
Copiar desenhos já estruturados através de esboços, seguindo :1 forma, dimensões e
demais especificações dos originais, utilizando software, illstrum~ntos apropriados para
orientar a construção ou fabricação, reforma e aperfiliçoamento de obras civis,

./

equipamentos, instalações e produtos;
Desenhar tabelas, diagramas, esquemas, mapas topográficos e circuitos, baseando-se
em rascunhos fornecidos pelo arquiteto ou engenheiro, obedecendo às especificações;
Reduzir ou ampliar desenhos, guiando-se por croquis, esboços ou instruções e seguindo
a escala requerida, utilizando instrumentos adequados;
Executar serviços gerais em atendimentos às diversas seções, elaborando formulários,
fluxogramas, tabelas, gráficos, croquis, placas indicativas;
Ter conhecimentos básicos de normas ABNT para desenho;
Noções básicas de computação;
Estimular esboço ou ideia mestra do plano examinado' croquis, rascunhos, plantas,
especificações técnicas, materiais, equipamentos disponíveis e outros elementos para

./
./
./
./
./
./

./
./

orientar-se na elaboração do projeto;
Submeter os esboços à apreciação do superior, procedendo a correções e ajustes;
Elaborar ou desenvolver desenhos, mapas e projetos ele arquitetura ou topografia,

./

efetuando reduções ou ampliações;
Efetuar cálculos trigonométricos, geométricos e aritméticos, valendo-se de seus
conhecimentos, tabelas e outros recursos para determinar as di :nensões, proporções e

./

outras características do projeto;
Elaborar os desenhos definitivos do projeto, valendo-se ele instrumentos apropriados e

./

observar a escala adequada;
Conferir projetos de construção civil para verificar se es':ão de acordo com as normas
de preservação, promoção e recuperação da saúde, constantes do Código Sanitário e da

Lei do Uso e Ocupação do Solo;
./ Realizar desenhos simples relativos ao cadastro, calculando a áreas;
./ Realizar desenhos de projetos arquitetônicos de natureza simples;
./ Tirar cópias e fazer ampliações diversas;
./ Realizar tarefas elementares relativas a desenho técnico arquitetônico e topográfico;
./ Participar na elaboração de desenhos e projetos de canalização, drenagens, redes de
águas pluviais, muros de arrimo e obras públicas;
./ Zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos peculiares ao trabalho;
./ participar de treinamentos;
./ Cumprir as instruções de trabalho;
./ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento,
./

ciente de que seu uso é obrigatório;
.
.'
,
Executar outras tarefas afins e correlatas determmadas pelo sup,nor Imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇC'ES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇ.6..0: ELETRlClST A

DESCRICÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se d,~stinam à instalação e
manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, executando reparos em geral,
elaborando orçamentos, testagem de aparelhos e equipamentos elétricos.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
-/ Executar manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas equipamentos e
-/ instalações;
substituir e/ou reparar as peças e componentes necessários, após detectar os defeitos
visualmente ou através de instrumentos necessários;
-/ Efetuar testes em máquinas e equipamentos reparados, a fim de assegurar que os
mesmos tenham plenas condições de funcionamento;
-/ Interpretar desenhos e especificações técnicas das máquina;, equipamentos e
instalações a serem reparadas, a fim de localizar corretamente os possíveis defeitos;
-/ Efetuar instalação elétrica nas dependências internas e externas co DAEP;
-/ Dar assistência e manutenção às instalações elétricas em l.SO;
-/ Realizar a instalação elétrica nas obras públicas executadas pela Administração;
-/ Ler e interpretar projetos, desenhos ou esquemas de circuitos elétricos, para a
instalação de redes de distribuição de energia elétrica, partindo do transformador
para os diversoS setores de utilização;
-/ Elaborar orçamento de materiais elétricos para execuçã,) dos serviços elétricos de
acordo com as determinações dos projetos;
-/ Auxiliar nos serviços de reparos, instalações

e transferências

de aparelhos

-/ telefônicos;
Analisar o trabalho a ser realizado, consultando esquemas, plantas, especificações e
outras informações para estabelecer o roteiro das tarefas;
-/ Fixar quadro de distribuição, caixa de fusíveis, tomada> e interruptores, utilizandose de materiais e ferramentas apropriadas;
-/ Executar manutenção em painéis;
-/ Zelar pela conservação das ferramentas, matenalS e equipamentos de trabalho,
limpando-oS e recolhendo-os em local adequado, para a!;segurar o seu uso;
-/ participar de treinamentos;
-/ Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
-/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo [lepartamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
-/ Cumprir as instruções de trabalho;
oi' Executar outras tarefas afins e correlatas detelminadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ELETRICISTA

DE AUTOS

DESCRI CÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a executar os
serviços de substituição, reparação ou regulagem do sistema de ignição de veÍCulos ou
máquinas.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
./

./

./
./
./
./
./
./
./
0('

./
./
./
./
./
./
./
./

Executar serviços de montagem e desmontagem, procedendo a ajustes ou
substituições de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de direção, de
alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas
e instrumentos apropriados, para o conserto do veículo, máquinas e equipamentos e
assegurar o seu funcionamento;
Efetuar conserto de equipamentos elétricos dos veículos ou máquinas, o
alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, enviando quando necessário a
oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção
do veículo;
Executar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os
acessórios necessários para a execução dos serviços;
Efetuar a montagem dos demais componentes dos veÍCu1c,se máquinas, guiando-se
pelos desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização;
Testar os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos
serviços;
Verificar motor de partida, lâmpada, relógios, gerador, entre outros;
Utilizar aparelho verificador de amperagem;
Reparar reguladores de voltagens;
Operar aparelhos carregadores de bateria;
Verificar e consertar defeitos de motores a álcool, gasolina e diesel;
Lavar peças na oficina com álcool, gasolina ou óleo diesel;
Emitir relatórios diário-mensais obedecendo às normas l~xigidas pelo sistema de
gestão da qualidade;
Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho,
limpando-os e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o seu uso;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superi,)r imediato.
J
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÔES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ENCANADOR

DESCRI CÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a executar os
serviços de instalação, manutenção e consertos em geral em redes e ramais de água e
esgoto, bem como, interpretação e elaboração de orçamentos para os serviços a serem
realizados.
DESCRI CÃO DETALHADA:
./
./
./
./
./
./
./

Executar a montagem de cavaletes em terrenos com ligação morta;
Executar o serviço de mudança de cavaletes;
Efetuar retirada e colocação de hidrômetros;
Executar vistorias para habite-se e localização de água clandestina;
Efetuar o conserto de cavaletes e canos;
Efetuar a leitura e conferência dos hidrômetros;
Executar o aviso e corte da ligação de água dos contribuintes em atraso com o

pagamento;
Efetuar a reabertura de ligações de água;
y'
Executar ligações de água e esgoto;
y'
Abrir valetas em terra, asfalto, concreto, etc.;
./ Revisar a leitura dos hidrômetros que acusam vazamento, localizando o mesmo se

./

./
./
./
./
./
./
./
./
./

houver;
Efetuar instalação de água e esgoto em banheiros;
Fazer e consertar rede de água e esgoto;
Cortar asfalto para executar ligações de água e esgoto;
Executar remendo de asfalto nas ligações e conserto de rec.e;
Fazer galerias de águas pluviais;
Executar troca de peças no cavalete;
Auxiliar o serviço de manutenção de hidrômetros;
Realizar vistorias para detectar vazamentos;
Operar a bancada volumétrica de aferição de hidrômetros, emitindo e assinando o

./

respectivo laudo de aferição;
Efetuar a instalação de rede de água e esgoto (primárias ou secundárias) em obras
de construção, seguindo as determinações dos croquis, esquemas ou projetos;

./ Participar de treinamentos;
./ Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua responsabilidade deixando-os sempre
organizados e em local apropriado;
./ Cumprir as instruções de trabalho referentes ao setor;
./ Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefa!';
./ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
./ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo responsável.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇ4)ES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, esrud,mdo características e
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, pa:a possibilitar c
orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegt rar os padrões
técnicos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Elabora projetos de construção, preparando plantas e e~;pecificações da obra,
indicando tipo e qualidade de material, equipamentos e mão de obra necessários
e efetuando um cálculo aproximados dos custos, para submeter à apreciação;
v' Supervisiona e fiscaliza obras, projetos de loteamentos no que diz respeito a
água e esgoto de acordo com a legislação em vigor e diretrizes, serviços de
terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando o
cumprimento das especificações técnicas exigidas, para <Ct,seguraros padrões de

v'

v'

v'
v'
v'

v'

qualidade e segurança;
Procede a uma avaliação geral dM condições r<:queridas para a obra,
estudando o projeto e examinando M características do
terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção;
Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e
M alterações OCOrridMem relação aos projetos aprovados;.
Executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato.
Elaboração de pesquisas referente a projetos e execução de trabalhos de sua
especialidade, supervisão de obras de construção en gerrl, peritagens e
arbitramentos, sempre seguindo os requisitos técnicos e legais;
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relati, o à edificações,
mecânica de solos e outros, estudando características e preparando planos,
métodos de trabalho e demais dados requeridos, para orientar a construção,
manutenção e reparos das obrM mencionadas e assegwar os padrões técnicos

exigidos;
,; Reali= estudos e projetos de saneamento urbano e rural;
,( Fornecer dados estatísticos de suas atividades;
v' Efetuar a avaliação geral das condições requeridM para a obra, estudando o
projeto e examinando as característicM do terreno disponível, para determinar o
local mais apropriado para a construção;
v' Preparar programa de trabalho elaborando croquis, cronogramas e outros
recursos que forem necessários para possibilitar orientação e fiscalização do
v'

v'

desenvolvimento da obra;
Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à
medida que avançam as obras, para assegurar o cu:nprimento dos prftZos
determinados;
Efetuar vis~ori~s, períciM, avaliação de imóveis, arbitrarr.ento, emitindo lauko
pareceres tecmcos;
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,( Elaborar orçamento de galerias, redes de água, rede de e:;goto, emissários, etc,
de acordo com o projeto exigido;
,( Prestar esclarecimentos à população sobre projetos em andamento e outros;
,( Elaborar análise de todas as obras a serem executadas pelo DAEP;
,( Executar estudos técnicos sobre os materiais em geral e a mão de obra aplicada
nos serviços do DAEP, visando ao aprimoramento tecnológico;
,( Realizar projetos de construção e reparação de instalações hidráulicas,
organizando programas e técnicas de construção e conservação para possibilitar
a produção da água;
,( Dar apoio na elaboração e supervisão de proj etos referentes à preservação do
manancial hídrico;
,( Estudar condições requeridas para o funcionamento das instalaç3es de filtragem
e distribuição de água potável, sistemas
,( de esgotos, de drenagem e outras construções de sweamento, analisando
características e resultados a alcançar, para estabelecer as tarefas e etapas de
desenvolvimento dos projetos sanitários;
,( Projetar as instalações e equipamentos sanitários, desenhando o conjunto e as
diferentes partes, para determinar dimensões, volunle, formas e demais
características;
,( Inspecionar poços, estações de captação e de tratamento de água, fossas, rios,
drenos, águas 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;
,( Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo supeJior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇCIES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
DECRICÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a observar e fazer
cumprir as leis, regulamentos e normas referentes à legislação municipal.

DESCRICÃO DETALHADA:
,/' Executar a fiscalização de todos os serviços prestados pelo DAEP que possa gerar
reclamações à municipalidade.
,/' Vistoriar imóveis em construção, verificando se estão de acordo com os projetos, para
expedição de HABITE-SE, de acordo com as determinações do Daep.
,/' Vistoriar locais, que estejam sendo utilizados como depósito d,: entulhos, notificando os
responsáveis para limpeza.
,/' Vistoriar a colocação de lixo ou entulho nas ruas, estradas. para garantir o aspecto
estético da cidade bem como a proteção de nossOSrecursos naturais.
,/' Prestar informações sobre a necessidade de reparos e consertos de pavimentação
asfáltica, onde o DAEP executou serviços;
,/' Atender às reclamações do público sobre problemas que preJudiquem o bem estar em
relação às residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço.
,/' Encaminhar para a Prefeitura Municipal de Penápolis aplicar ou proceder multas ou
embargos em caso de infração às leis municipais.
,/' Fiscalizar e fazer cumprir as disposições da legislação municipal, quanto à higiene e
bem estar em todos os setores;
,/' Efetuar controle de escoamento de águas pluviais.
,/' Efetuar levantamento e verificação de imóveis em construção ou nos já construídos,
para atualização do cadastro do DAEP.
,/' Aplicar os princípios de fiscalização estabelecidos e regidos pelas legislações
municipais e de competência deste Departamento, sempre em parceria com a Prefeitura
Municipal de Penápolis.
Participar de treinamentos;
oi' Cumprir as instruções de trabalho;
oi' Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando

oi'

,í

ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
'.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇC.ES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇAO: JARDINEIRO
DESCRICÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas destinadas a executar serviços de
jardinagem e arborização, seguindo técnicas estabelecidas.
DESCRICÃO DETALHADA
v" Plantar, arrancar e podar plantas ou árvores, de acordo com as técnicas e épocas
mais adequadas;
v" Dedetizar árvores e plantas para o combate de fungos, cupim ou outros parasitas.
v" Implantar e manter jardins e gramados, desenvolvendo as técnicas de adubagem,
irrigação ou esterco;
v" Plantar e replantar mudas de plantas ornamentais para formação de arranjos, jardins,
aplicando técnicas específicas;
v" Manter o jardim sempre em perfeita conservação (por meio de poda, rega, ,
erradicar ervas daninha e a limpeza)
v" Preparar a terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários,
para proceder ao plantio de árvores, flores, arbustos e outras planta:;
v" Coletar, selecíonar e beneficiar material propagativo, tais <:ornos~mentes, estacas,
brotos, rizomas, entre outros;
v" Produzir mudas preparadas por sementes e por processos vegetativos;
v" Preparar substratos para mudas, canteiros e leitos de semeadura e enraizamento;
v" Repicar, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e tutorar ml:das;
v" Detectar e comunicar problemas no desenvolvimento das plantas;
v" Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua responsabilidade deixando-os sempre
organizados e em local apropriado;
v" Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar
adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva;
v" Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
v" Realizar outras atribuições pertinentes

ao cargo e conforme

orientação

do

responsável pelos serviços;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: LAVADOR E LUBRIFICADOR

DESCRICÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a efetuar a limpeza,
conservação de veículos e máquinas da frota.

DESCRI CÃO DETALHADA:

oi'
oi'
oi'
oi'
oi'

oi'
oi'
oi'

oi'

oi'
oi'
oi'

oi'
oi'
oi'
oi'
oi'

Manter o lavador sempre limpo
Limpar caixa de areia sempre que necessário a fim de que o resíduo não seja despejado
diretamente na rede de esgoto;
Ligar, operar e fazer manutenção de equipamentos como: ,;ompressor de ar, bomba
d'água, etc.
Limpar, lavar e lubrificar máquinas pesadas (trator sobre esteiras, poclain, pá
earregadeira, etc.) e demais veículos de propriedade do Daep;
Cumprir a tabela de troca de óleo dos veículos conforme ordem de serviço n.o 02/99 e
alterações posteriores, bem como programar a escala de lavagem e lubrificação;
Limpar o interior dos veículos;
Controlar o uso dos materiais como: óleo, graxas, etc.;
Aplicar removedor de graxas e outros derivados de petróleo nos veículos, esfregar,
enxugar, lubrificar, verificar o óleo do diferencial e do cambio e colocá-lo à disposíção
do responsável.
Efetua distribuição e troca de óleo lubrificante, medbdo e controlando essa
distribuição;
Controla a entrega de óleo queímado;
Controlar filtros lubrificantes e de combustíveis analisando a vída útil dos mesmos
periodicamente;
Zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e nateriais sob sua
responsabilidade, bem como manter limpo e organizado o ambiente je trabalho;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPr's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: LEITUmSTA

DESCRI CÃO SINTÉTICA:

compreende as tarefas que se destiram a executar os

serviços de leitura dos hidrômetros.
DESCRICÃO DETALHADA:
/

Fazer a leitura nos imóveis, emitindo a conta de água, taxa de lixo e outras

notificações e já entregar ao cliente.
•.. Proceder à leitura dos hidrômetros através de equipament') portátil com a respectiva
emissão simultânea da fatura e outras notificações vinculadas no sistema;
•.. Anotar no controle de leitura a data do término do livro;
•.. Guardar o equipamento de leitura em local específico do leiturista e confirmar a
carga de bateria do equipamento e da impressora e, se necessário colocar para
carregar.
•.. Se atentar às informações mostradas no coletor para a escolha das opções de
confirmação da leitura
•.. Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos utilizados, materiais e
suprimentos;
•.. Anotar as ocorrências de leitura e entregar ao seu superior imediato;
•.. Anotar na tela as ocorrências do motivo pelo qual a leitura não foi efetuada;
•.. Observar qualquer irregularidade nos cavaletes dos imóvds e comunicar
responsável pelo serviço;
•.. Prestar informações aos usuários quando

for solil:itado, mantendo

o

o bom

relacionamento com os mesmos;
•.. Participar de treinamentos;
•.. Cumprir as instruções de trabalho;
,,/

Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;

•.. Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido :?elo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
•.. Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas p~lo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÔES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: MECÂNICO DE AUTOS

DESCRICÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a executar o serviço
de consertar veículos ou motores em geral, promovendo sua manutenção e conservação.

DESCRICÃO DETALHADA:
y'
y'
y'
y'
y'
y'

Executar os serviços de montagem de faixa de breque, câmbio e molejo;
Executar serviços auxiliares de montagem de basculantes;
Auxiliar nos serviços de desmontar motores da frota, execl,tando o conserto;
Verificar e consertar defeitos de motores à álcool, gasolina e diescl;
Montar e desmontar diferencial;
Executar serviço de montagem, instalação e manutenção di' equipamentos e
máquinas diversas, tais como: conjunto motobomba;
y' Verificar defeitos, reparar e/ou substituir rolamentos bu<:has, e,xos, juntas, anéis,
y'
y'
y'
y'
y'
y'
y'
y'

cabos, mancais, etc.;
Afinar motores, regular a ignição, carburação e o mecanismo das válvulas;
Montar motores, guiando-se pelos desenhos ou especifica,;ões pertinentes;
Testar veículos, máquinas, uma vez montados para comprovar o resultado da tarefa;
Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho,
limpando-os e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o seu uso;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas:,
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando

ciente de que seu uso é obrigatório;
y' Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.

I
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO

DA FUNÇÃO: MECÂNICO

DE FUNÇCoES

I ELETRICISTA

DE AUTOS

DESCRICÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a ,'xecutar serviços
de consertar veÍCulos e motores em geral, efetuando a reparação manutenção ,~
conservação, visando assegurar as condições de funcionamento, exec ltar serviços de
substituição, reparação ou regulagem do sistema de ignição de veÍCL:losou máquinas.

DESCRICÃO DETALHADA:
,/

,/

,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/

Executar serviços de montagem e desmontagem, proçedendo a ajustes ou
substituições de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de direção, de
alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas
e instrumentos apropriados, para o conserto do veículo, máquinas e equipamentos e
assegurar o seu funcionamento;
Efetuar conserto de equipamentos elétricos dos veículos ou máquinas, o
alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, enviando quando necessário a
oficinas especializadas as partes mais danificadas, para com:Jlementar a manutenção
do veículo;
Executar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os
acessórios necessários para a execução dos serviços;
Efetuar a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas, guiando-se
pelos desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização;
Testar OS veículos e máquinas uma vez montados, para comprov<f o resultado dos
serviços;
Verificar motor de partida, lâmpada, relógios, gerador, entre outros;
Utilizar aparelho verificador de amperagem;
Reparar reguladores de voltagens;
Operar aparelhos carregadores de bateria;
Verificar e consertar defeitos de motores a álcool, gasolina (: diesel;
Lavar peças na oficina com álcool, gasolina ou óleo diesel;
Emitir relatórios diário-mensais obedecendo às normas e:dgidas pelo sistema de
gestão da qualidade;
Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho,
limpando-os e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o seu uso;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.,
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: MESTRE DE OBRAS
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a supervisionar
equipes de servidores nas obras do DAEP. Elaborar documentarão técnica e controlar
recursos produtivos da obra (arranjos fisicos, equipamentos, materiais, ir sumos e equipes
de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos
materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos
materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administrar o
cronograma da obra.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
0/
0/
0/
0/
0/

-./
0/
0/
0/

0/
0/

Providenciar os recursos materiais e humanos necessários à execução das ordens de
produção;
Interpretar especificações técnicas e organizar o ciclo de operações e a utilização
dos materiais, equipamentos e mão de obra;
Distribuir tarefas individuais ou coletivas;
Resolver ou propor soluções para problemas surgidos duran:e o trabalho;
Coordenar as atividades de sua unidade com as outras unidades interligadas;
Instruir, coordenar e comandar o pessoal sob suas ordens;
Distribuir, coordenar e orientar os trabalhadores que se ddicam a diversas tarefas
sob suas ordens;
Assegurar o desenvolvimento do processo do serviço mencionado, dentro dos
prazos e normas estabelecidas;
Providenciar a limpeza, conserto, manutenção e substiuição de ferramentas e
equipamentos, quando necessário, para assegurar a normalidade d,) trabalho e pleno
rendimento de sua unidade;
Elabora relatórios periódicos, indicando os trabalhos executados ou em execução,
para informar os superiores e para outros fins;
Propor providências a seu superior relativas à pessoal, como medidas disciplinares e

outras;
Interpretar projetos, desenhos, especificações, etc., relacionadas à sua área;
Coordenar todos os serviços componentes das atribuições das funções de eletricista,
marceneiro e serralheiro;
0/ Zelar pelo cumprimento dos regulamentos e normas da higiene e segurança do

0/
0/

0/
0/
0/
0/
0/
0/

trabalho;
Participar de treinamentos;
Zelar pelas ferramentas e materiais e equipamentos sob sua responsabilidade;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: MOTORISTA
DESCRI CÃO SINTÉTICA; compreende as tarefas que se destinam a dirigir todos os
veículos da frota (furgão, veículos de pequeno, médio e grande porte, ônibus,
poli guindaste), manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado, segundo as
regras de trânsito, para entregar ou recolher cargas,
DESCRI CÃO DETALHADA:
v' Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, água e óleo do cárter, testando os freios e parte elétrica, para certificarse de suas condições de funcionamento;
v' Cumprir as ordens de serviço;
v' Ligar o motor do veículo, girando a chave de ignição, para aquecê-lo e possibilitar a
movimentação do veículo;
v' Dirigir o veículo, manipulando seus comandos e observando o fluxo do trânsito e a
sinalização, para conduzi-lo aos locais de carga e descarga;
v' Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas ': solicitando reparos, para
assegurar seu perfeito estado;
,( Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o garagem, para permitir
a manutenção e abastecimento do mesmo;
Dirigir outros veículos de transporte;
Efetuar reparos de emergência no veículo;
Verificar se a documentaçãO do veículo está correta;
Anotar em ficha específica e comunicar ao supetior as anormalidades no
funcionamento do veículo, para serem providenciados o, reparc-s;
v' Recolher e transportar pessoas ou cargas em 10c!lis e :lOras determin.ldas,
conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabe lecidol.;
v' Transportar pessoas para participar de cursos, palestras ou encontros culturais;
v' Dirigir veículo de coleta de lixo domiciliar ou de varrição em velocidade mínima,
parando em trechos regulares, conduzindo-o até o atetro sanitário e acionando os

v'
v'
v'
v'

dispositivos para bascular o lixo;
v' Efetuar viagens intermunicipais para transporte de material;
v' Efetuar transporte de terra para serviços de terraplana!;em, construção de aterros e
outras obras, compactação de estradas rurais OU quadras para pavimentação,
acionando dispositivos para bascular o material;
v' Transportar pedra e areia para obras;
v' Enviar caçamba em locais indicados pelo superior, rl:movendo-as quando cheias,
cobrindo-as com lona e despejando em área especifica na Central de Tratamento de
v' resíduos;
Manter atualizada a CNH, entregando cópia ao encarregado da frota;
v' participar de treinamentos;
,( Cumprir as instruções de trabalho;
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Zelar pela guarda e manutenção do unifonne fornecido pelo Departamento, estando

-t'
-t'

ciente de que seu uso é obrigatório;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Executar outras tarefas afins e correlatas detenninadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS A VAPORAUTO CLAVE E UTILIDADES

DESCRI CÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas destinadas ao recebimento de resíduos
de serviço de saúde, operar equipamento eletromecânico de autoclave para esterilização de
materiais, emitir relatórios, trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos
e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
DESCRI CÃO DETALHADA:
'" Ligar caldeira, abrir válvula de gás ou registro, abrir registro de água, dar descarga
de garrafa, ao concluir a quantidade de água fechar o registro;
'" Preparar produto químico na proporção de 2,5 Its em :17,5 d,. água no galão que
abastece a bomba dosadora;
'" Observar o nível de água para não faltar nem ultrapassar;
'" Abastecer contêineres com o resíduo, protegidos com papel;
'" Triturar o resíduo esterilizado armazenando em embalagem adequada para destino
final no aterro sanitário;
'" Higienizar diariamente o local de trabalho utilizando os produtos adequados;
'" Limpar a autoclave, especialmente o filtro;
'" Fazer relatórios diariamente em formulário específicos;
.{' Controlar entrada e saída de resíduos na unidade, anotando em relatórios
específicos, encaminhando para o responsável pelo serviço as ocorrências para as
devidas providências;
'" Zelar pela guarda, manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentos e
outros materiais utilizados;
'" Participar de cursos e treinamentos oferecidos pelo departamento.
'" Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
'" Executar as atividades com uniforme indicado (calça, camisa, avental, botas, todos
na cor branca);
'" Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
'" Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo sup,:rior in'ediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
ÁGUAlESGOTO E RESERVAÇÃO
DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a controlar o processo de
tratamento de água e efluentes. Dosar soluções químicas e operar equipamentos eletromecánicos.
Documentar dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos utilizados na estação
de tratamento de água, efluentes e esgotos. Trabalhar em conformidade com as normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preser\ ação ambiental.
DESCRICÃO DETALHADA:
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

Cumprir normas de higiene, segurança, saúde e meio ambiente;
Identificar equipamentos de segurança;
Verificar condições de uso dos equipamentos de proteção (individual e coletivo) e fazer uso
dos mesmos;
Manter organizado o ambiente de trabalho;
Ajustar parâmetros operacionais;
Limpar grades e canaletas;
Monitorar vazão de afluentes e efluentes;
Controlar a abertura de válvulas, registros e comportas;
Eliminar sobrenadantes do processo;
Descartar resíduo sólido conforme legislação vigente;
Ajustar dosagem de soluções, verificando e analisando os resultados;
Inspecionar equipamentos da estação de água, efluentes e resíduos industl iais;
Acionar equipamentos;
Controlar parâmetros operacionais dos equipamentos eletromecâni cos;
Solicitar manutenção dos equipamentos;
Cumprir procedimentos operacionais;
Preencher formulários de controles operacionais;
Informar anomalias no processo;
Repassar informações para o turno posterior;
Quantificar materiais e produtos;
Solicitar, receber, inspecionar, separar e armazenar materiais e prcdutos;
Demonstrar
dinamismo,
iniciativa,
sociabilidade,
confiabilidadc,
disciplina
e
responsabilidade;
Comprometer-se com as questões de proteção ambiental;
Participar de treinamentos;
Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua responsabilidade deixando-os sempre
organizados e em local apropriado;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Deçartamento, estando ciente
de que seu uso é obrigatório;
Cumprir as instruções de trabalho;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: OPERADOR DE COMPUTADOR

DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as atividades de manutmção de equipamentos
de informática e correlatos, instalação e manutenção de programas de computador e suporte
aos usuários na utilização dos equipamentos e programas.
DESCRI CÃO DETALHADA:
.,/ Auxiliar os setores do DAEP no que diz respeito ao funcionamento de
equipamentos de informática e correlatos, instalação e manutenção de programas de
computador e suporte aos usuários na utilização dos equipamentos e programas;
.,/ Auxiliar os setores do DAEP no que diz respeito aos recurso:; lógicos de informática
(software), tais como sistema operacional, aplicativos de segurança, aplicativos de
produtividade e aplicativos diversos;
.,/ Manutenção preventiva dos equipamentos de infonnática,
conforme os
procedimentos definidos;
.,/ Manutenção corretiva dos equipamentos de informática. Caso não seja possível
realizar a manutenção corretiva no DAEP, o operador deve detalhar a inconsistência
apresentada e repassar para o responsável pelo serviço do setor de informática;
.,/ Instalação e configuração completas de sistema operacional nos computadores,
incluindo a utilização de recursos de rede (computadores servidores);
.,/ Instalação, configuração e auxílio aos usuários na operação de softwares diversos
usados no DAEP. Para tal, o operador deve atualizar-se quanto aos novos recursos
de hardware e software adquiridos pelo DAEP;
.,/ Realização de verificações de segurança do sistema operacional;
.,/ Manutenção dos documentos, fisicos e virtuais, de controle das manutenções de
equipamentos;
.,/ Instalação e operação de equipamentos (projetor, notebook etc) em atividades que
requeiram recursos multimídia;
.,/ Participar de treinamentos;
.,/ Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade;
.,/ Cumprir as instruções de trabalho referentes às atividades laborais;
.,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
.,/ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo responsável pelo
serviço.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÜES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: OPERADOR

DESCRICÃO
equipamentos,

DE EQUIPAMENTOS

SINTÉTICA: compreende as tarefas destinadas a operar ou controlar
zelando por sua manutenção ou conservação dentro dos padrões

exigidos.
DESCRICÃO DETALHADA:
,(

Garantir limpeza, conservação

e manutenção

dos equipamentos

dentro dos

padrões exigidos;
,( Efetuar pequenos consertos, ajustes ou substituições de peças, empregando os
meios recomendados para a obtenção dos resultados esp(:rados, sob a supervisão
ou não de técnicos especializados;
,( Revisar ou testar os equipamentos para providenciar o reparo dos mesmos ou
solicitar a presença de técnicos ou supervisores, acompanhando-os,
se
necessál;oS;
,( Operar subestação transformadora de energia elétrica dos sistemas operacionais
,(
,(
,(
,(
,(
,(
,(

da companhia;
Adicionar chaves de comando;
Controlar as operações de transformadores;
Testar linhas energizadas;
Efetuar operações de emergência em caso de queda de energia;
Operar válvulas, registros e comandos manuais ou elétricos;
Efetuar leitura dos medidores;
Operar conjunto moto-bomba em estações elevatórias d,~água ou esgoto, através

de painéis de comando;
,( Efetuar manobras em registro de entrada e saida de água de reservatórios;
,( participar de treinamentos;
,( Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua responsabilidade
sempre organizados e em local apropriado;
,( Cumprir as instruções de trabalho;
,( Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
,( Zelar pela guarda e manutenção do unifonne fomeddo
,(

estando ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas detemlinadaspelo

deixando-os

pelo Departamento,
superior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÔES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: OPERADOR

DE MÁ

UINA I

DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
Compreende
as tarefas
destimdas a
operar
máquinas
motoniveladoras, pá-carregadeira, trator de esteiras, retro escavadeira, máquina bob cat e outros
tiros,
nos
serviços
de
nivelar,
escavar, aplainar,
ccmpactar terra e
materiais
cc.ngêneres. efetuando também, o carregamento de veículos basculan':es, com cargas e materiais
diversos.

DESCRIÇÃO

DETALHADA:

,/ Executar os serviços de terraplenagem em terrenos, efetuando o nivelamento para diversos
fins;
,/ Limpar ruas, através da passagem da motoniveladora, retirando entulhos, ou corrigindo os
defeitos provocados pela erosão;
,/ Executar serviço de terraplenagem em áreas destinadas a loteamentos, abrindo ruas,
seguindo as demarcações do serviço de topografia;
,/ Esparramar terra, fechando valetas utilizadas na ligação de água e esgoto;
,/ Operar pá-carregadeira para remover o lixo doméstico amontoado em determinados pontos,
entulhos de construção, montes de lixo produto da varrição ou tira! areia depositada em
esquinas ou ruas;
,/ Operar pá-carregadeira para carregar veículos basculantes;
,/ Executar os serviços de construção de aterros, etc;
,/ Zelar pela conservação e manutenção da máquina e equipamentos de seu uso,
encanlinhando-os para a oficina mecãnica, para eventuais concertos ou revisões;
,/ Executar os serviços nos locais determinados pelo responsávd pelo serviço, decidindo a
fornla de execução dos mesmos, através de iniciativa própria;
,/ Operar retro-escavadeira ou similar para abertura de valas nas ligações de água, esgoto,
galerias, etc;
,/ Operar retro-escavadeira em aterros de buracos nas vias pública:;;
,/ Executar todas as atividades relativas a rede inclusive na Central de Tratamento de
Resíduos;
,/ Participar de treinamentos;
,/ Cumprir as instruções de trabalho;
,/ Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando ciente
de que seu uso é obrigatório;
,/ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato ou Diretoria.

.•.=:-.;~::-..:::-::E:-S.E SE:.':::e ;:::"sve.-:::va da ~cp~!açãc

através

MiSSÃO:
de saneamento eficaz. nevas ts:nol::~;a5

s ea;::e=!:Eção C:cs re:::..::scs :-:;.::-r:s.'.::s.

.......,..

IA~'.

;;-,;;: mO\'~~~%f

-"='

~

:;::
~:-''::;';".:=
:-

~

• I

ISo

=:;
-._j

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÔES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINA 11

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas destinadas a operar máquinas de grande
porte, enterrar animais mortos recolhidos, operar máquina no aterro sardtário, engraxar, abastecer e
lubrificar a máquina que estiver sob sua responsabilidade.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
,/ Receber os resíduos sólidos coletados na malha urbana;
,/ Empurrar o resíduo da base para o topo do aterro com o trato sobre esteira;
,/ Compactar o resíduo diariamente com a máquina trator sobre a (:steira;
,/ Cobrir o local do lixo disposto com camadas de terra de acordo com as do Engenheiro Civil
do Daep;
,/ Preencher relatórios de controle dos serviços prestados diariamente,
,/ Efetuar limpeza básica na máquina diariamente;
,/ Providenciar escavações adequadas, rampas, de obras especiais (galerias/centro de grande
porte);
,/ Aterrar animais de grande e médio porte no local quando em ár"a rural;
,/ Fazer a abertura e o fechamentos das valas para destinação final de animais de pequeno
porte em área especifica na Central de Tratamento de Resíduos;
,/ Providenciar assentamento de tubulações de grande porte e peças especiais;
,/ Operar a máquina de esteiras no serviço de aterro sanitário do lixo recolhido e depositado
em local próprio;
,/ Efetuar escavações de terreno brejoso sobre estrado de madeira;
,/ Utilizar os EPI's (luvas impermeáveis, creme antibacteriano, creme bloqueador solar,
protetor auditivo, respirador semi facial, óculos de segurança, ealçado de segurança e botas
impermeáveis);
,/ Participar de treinamentos;
,/ Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho, limpando-os
e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o seu uso;
,/ Cumprir as instruções de trabalho;
,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando ciente
de que seu uso é obrigatório;
,/ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo responsável pelo serviço ou
Diretoria.
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QUADRO DE ATRlBillÇÕES DE FUNÇÜES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: PEDAGOGO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a planejar, preparar,
coordenar, orientar os trabalhos a serem desenvolvidos no Centro de Educação Ambiental
do Departamento.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
0/

0/
0/
0/
0/
0/

,,'
0/
0/

0/
0/
0/
0/

0/
0/
0/

Promover visitas monitoradas, seguindo o itinerário do saneamento básico: água e
resíduos sólidos e demais percursos ao longo do Ribeirão Lajeado, bem como
outros roteiros que incentivem a atuação ao meio ambiente;
Incentivar o plantio de árvores e plantas ornamentais nas escolas, residências e
propriedades rurais;
Distribuir cartilhas educativas e panfletos para conhecimento e divulgação do
saneamento ambiental e preservação do meio ambiente;
Redigir, confeccionar livros ou revistas, cartazes, maquetes, no próprio CEA ou
com os próprios alunos, tendo em vista as pesquisas e visitas reali:~adas;
Divulgar as ações de Educação Ambiental realizadas pelo CEA nas mídias locais;
Projetar vídeos referentes ao meio-ambiente, bem como organizar e manter a
videoteca do CEA;
Utilizar o Centro de Educação Ambiental para pesquisas eHraclasse;
Realizar com alunos e comunidade experiências simplf's e ilustrativas sobre a
degradação do meio-ambiente;
Coordenar a realização dos eventos que compõem o calendário de datas
comemorativas do município, dentre elas: março (Dia Mundial da Água e do
Ribeirão Lajeado), abril (Conservação do Solo), junho (Dia Mundial do meio
Ambiente), agosto (Agricultura Natural e Dia de Controle à Poluição) e Setembro
(Dia da Árvore e da Criança Ecológica);
Elaborar projetos para recursos da área de meio ambiente;
Manter atualizado os projetos elaborados;
Manter atualizados e organizados a biblioteca e o acervo di: fotos do centro;
Realizar palestras e exposições nas escolas e comunidade em geral, referentes ao
meio ambiente e ao saneamento, de forma que se enten:la a natureza como uma
totalidade dinâmica e interdependente;
Realizar relatórios e estatísticas semestrais e anuais sobre as atividades do CEA;
Elaborar uma metodologia de trabalho com a comunidade local d.: forma a despertar
o espírito crítico sobre as questões do meio ambiente e do :;aneamento;
Participar da organização de cursos junto a outros órgãos municipais e/ou estaduais
bem como com ONGs;
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Realizar atividades com a comunidade que despertem a conscientização sobre a
necessidade de preservar/conservar a natureza bem como desenvolver concepções
conservacionistas referentes à utilização/apropriação da natureza pe la sociedade;
Organizar e manter atualizado em acesso de recortes com arti gos referentes a

oi'

saneamento e meio ambiente;
Auxiliar os alunos e professores na elaboração de pesquisas. material didático sobre

oi'

oi'

o meio ambiente e saneamento;
Apoiar as iniciativas de coleta de lixo reciclável realizadas [as escolas e nos bairros,
fornecendo material didático aos interessados;
Organizar gincanas e passeios ecológicos que ampliem a conscientização da

oi'

comunidade sobre a natureza;
Trabalhar integradamente com o Consórcio Ribeirão Lajeado, seguindo as suas

oi'

oi'

oi'
oi'

oi'

diretrizes;
Desempenhar atividades que lhe sejam conferidas por instluções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade;
Fiscalizar o trabalho do pessoal sob sua responsabilidade;
Realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades pedagógicas, utilizando
documentação e fontes de informação para ampliar a aperfeiçoar sua atuação;
Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, propondo melhorias;

oi'
oi'

Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando

oi'

ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superi ar imediato ou Diretoria.

oi'
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DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO

DE FUNÇÜES

DA FUNÇÃO:

PEDREIRO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas destinadas a executar os serviços mais
complexos de alvenaria em construção civil, desde a abertura dos alicerces, colocação de lajes,
,Issemamemo de pisos e azulejos em geral, efetuando os serviços de aeabamento.
PESCRIÇÃO

DETALHADA:

./
./

Assentar tijolo, azulejo, piso, guia, esquadrias;
Fazer reboco com todos os tipos de massa, atentando para o prumo e nivelamento;

./
./
./
./
./
./
./

Fazer laje;
Carregar e descarregar terra e tijolos;
Abrir valetas;
Fazer terraplanagem em pátios pequenos;
Executar aberturas, marcar terrenos e supervisionar a abertura de alicerces;
Fazer poço de visita da rede de esgoto e caixa de registro para rede de água;
Zelar pela conservação guarda e limpeza dos materiais, equipamentos e instrumentos

peculiares a o trabalho;
./ Assentar aparelhos sanitários e demais peças utilitárias omam,~ntais;
./ Executar serviços de alvenaria e revestimento bem como acabamentos nobres;
./ Efetuar a fundação do alicerce, supervisionando a abertura e demarcação das valetas,
através da instalação de estacas e alinhamentos, observando os níveis estabelecidos,
promovendo os aterros necessários;
./ Realizar trabalho de manutenção corretiva dos próprios dc Departamento, calçadas e
estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários,
manilhas e outras peças;
Executar o assentamento de tijolos para construção das paredes, observando-se os níveis
e esquadros necessários para alvenaria em geral;
./ Revestir paredes ou lajes com reboco, chapisco ou azulejos;
./ Efetuar a instalação de batentes para porta, janelas, peças de louça em sanitários, tanques,

./

./

pias de cozinha, etc;
Executar o assentamento

./

lajotas, etc);
Efetuar os serviços de acabamento em geral, instalações de rodapés, rejuntamento de

de contra-pisos em geral (cerâmica, tacos, ladrilhos, pedras,

pisos e azulejos, etc;
./ Efetuar a colocação ou substituição de janelas em construção do DAEP;
./ Efetuar os serviços de colocação ou rembolsamento de telhas e cumeeiras em telhados;
./ Efetuar adaptações em prédios, alterando posições de portas cu janelas, efetuando
./
./
./
./
./
./

reformas em geral;
Construir muros assentando tijolos segundo as demarcações estaklecidas, construindo
colunas de cimento armado ou concreto a intervalos regulare~:;
Construir galerias pluviais para passagem de água;
Efetuar a construção de reforço ou proteção (cabeça de tubos) em linhas de tubos para
facilitar a canalização de águas em vias urbanas ou estradas municipais;
~,
Ler e interpretar projetos de construção em geral;
Executar reformas de calçadas, guias e saJjetas;
Elaborar receitas de obras;
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'" Rebocar massa fina, grossa e massa corrida;
'" Executar trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto para
edificar próprios municipais;
'" Armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para a t:xecução da obra desejada;
'" Utilizar os EPI' s relacionados à atividade;
'" Participar de treinamentos;
'" Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua responsabiLdade deixando-os sempre
organizados e em local apropriado;
'" Cumprir as instruções de trabalho;
'" Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
'" Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato ou
Diretoria.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO

DE FUNÇÕES

DA FUNÇÃO: PINTOR

DESCRICÃO SINTÉTICA: Prepara e pinta as superfícies externas e internas de obras
públicas, raspando-as, lixando-as, limpando-as, correndo massa e cobrindo-as com uma ou
várias camadas de tintas, para protegê-las ou decorá-las, visando à manutenção e à
conservação dos próprios do DAEP.
DESCRI CÃO DETALHADA:
.,/ Verifícar o trabalho a ser executado, observando o estado da superfície a ser
pintada, para determinar os procedimentos e materiais a ~;eremutilizados;
.,/ Limpar as superficies, escovando, lixando ou retirando a pintura velha ou das
partes danificadas, com raspadeiras, espátulas e sol\'ente para eliminar os
resíduos;
.,/ Preparar as superfícies, correndo massa, lixando e retocando falhas e emendas,
para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta;
.,/ Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substãncias
diluentes e secantes em proporções adequadas, para ol::ter a cor e a qualidade
especificadas;
.,/ Pintar as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta,
utilizando pincéis, rolos ou brochas para protegê-la! e dar-lhes o aspecto
desejado;
.,/ Executar os serviços de pintura com látex em paredes, lixando e aplicando
sucessivas camadas de massa corrida e látex;
.,/ Executar serviços de pintura de caiação em paredes;
.,/ Executar serviços de reformas de pintura, iniciando por vasculhar o forro,
calafetando as frestas, retocando ou corrigindo rachaduras e orificios da parcde,
colocando massa, lixando e pintando paredes;
.,/ Executar serviços de pintura com tinta a óleo ou esmalte sintético em forros,
portas, janelas, vitrôs e venezianas, grades, portÕ(:s, placas de trãnsito,
demarcação de ruas, pintura de madeiramento ou esquadrias mctálicas;
.,/ Participar de treinamentos;
.,/ Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua responsabilidade deixando-os
sempre organizados e em local apropriado;
.,/ Cumprir as instruções de trabalho;
.,/ Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefils;
.,/ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fomec::do pelo Departamento,
estando ciente de que seu uso é obrigatório;
.,/ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato ou
Diretoria.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: PORTEIRO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a executar os serviços de
porteiro, controlando a entrada de veículos através de sistema inJormatizado e preenchendo
relatórios.
DESCRIÇÃO DETALHADA:

,/
,/

..,L
..,L
,/

..,L
..,L
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/

,/

,/
,/
,/

Controlar a entrada e saída de visitantes, fornecedores, cont::ibuintes, nas dependências
do DAEP, anotando as informações necessárias, de acordo com o sistema informatizado;
Controlar a entrada e saida dos veículos pertencentes ao DAEP, de tcordo com o sistema
informatizado;
Avisar e controlar a entrega de mercadorias no Almoxarifado;
Não permitir a entrada de particulares nas dependências do DAEP, devendo comunicar
nos setores a presença dos mesmos;
Não permitir a entrada dos veículos dos servidores nas depeadências do Departamento,
que não seja a garagem externa fornecida para os mesmos;
Orientar os contribuintes sobre o local correto do descarte dos resíduos sólidos na área da
Central de Tratamento de Resíduos;
Atender ao telefone, com cordialidade e respeito e dar os encaninhamentos;
Instruir os contribuintes quanto ao local de veículos e bicicletas;
Indicar aos contribuintes o local correto para atendimento ao público;
Estar atento e interceptar terceiros que estejam circulando no pátio da dependência que
está sob sua responsabilidade;
Comunicar toda e qualquer irregularidade no DAEP, no seu horário de trabalho, ou fora
dele;
Fechar as portas e janelas no final do expediente;
No final do expediente manter os portões de entrada fechados, dando acesso a entrada
somente de pessoal autorizado;
Não se ausentar do seu local de trabalho, sem previa comunicação ao responsável pelo
serviço;
Não deixar sair das dependências do DAEP, nenhum '~quipa'nento, material ou
ferramenta sem autorização;
Colocar-se a disposição sempre que necessário, subordinando-se
aos horários
estabelecidos e aos rodízios determinados;
Chegar 05 minutos antes do inicio de seu turno de trabalho;
Obedecer a escala de trabalho, comunicando ao responsável pelo serviço, com
antecedência, quando se fizer necessário sua ausência ou troca de turno;
Ser bom observador e estar sempre atento;
Não utilizar qualquer equipament%bjeto
(celular, TV, notebook, livro, etc) que possa
tirar a atenção;
Quando verificar algum elemento suspeito nas dependências do DAEP" comunicar
imediatamente a Policia, ao responsável pelo serviço, ou diretç.res;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
, \
Zelar pela boa utilização dos equipamentos de trabalho;
j i'
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Zelar pelo bom funcionamento dos alarmes e câmeras de segurança, e comunicar sempre
ao responsável pelo serviço quando os mesmos apresentarem algum problema;
,/ Registrar no Controle de Ocorrências qualquer irregularidade encontrada no seu turno de
trabalho;
,/ Manter o seu local de trabalho sempre limpo e organizado;
,/ Realizar a ronda nos finais de semana nas dependências do DAEP;
,/ Ativar e desativar os alarmes sempre que necessário;
,/ Controlar a entrada e saída dos servidores;
,/ Não fazer uso de qualquer equipamento (celular, TV, notbook, livro, etc) que possa tirar a
atenção;
,/ Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utílizar
adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva;
,/ Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação do responsável
pelo serviço;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DENOMINAÇÃO

DE FUNÇÕES

DA FUNÇÃO: PROGRAMADOR

DE COMPUTADOR

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver programas de computação, baseando-se nos
dados fornecidos pela equipe de análise e estabelecendo os diferentes processos
operacionais, para permitir o tratamento eletrônico de dados, adaptando-se às necessidades
do Departamento.

DESCRIÇÃO DETALHADA:

v" Estuda os objetivos do programa, analisando as especificações e instruções
recebidas, para verificar a natureza e fonte dos dados de ent:~adaque vão ser tratados
e esquematizar a forma e o fluxo do programa;
v" Elabora fluxogramas lógicos e detalhados, estabelecendo a sequencia dos trabalhos
de preparação dos dados a tratar e as operações do computador, levando em
consideração as verificações internas e outras comprov.lções necessárias, para
atender às necessidades estabelecidas;
v" Realiza experiências para testar a validade do programa e efetuai as modificações
oportunas;
v" Desenvolve trabalhos de depuração e testes de programa;
v" Prepara manuais, instruções de operação e descrição dos serviços, listagem,
gabaritos de entrada e saída, textos e outros informes necessários sobre o programa,
redigindo e ordenando os assuntos e documentos peltinentes, para instruir
operadores e usuários e solucionar possíveis dúvidas;
v" Efetua a modificação de programas, alterando o processamento e os demais
elementos para aperfeiçoá-los, corrigir falhas e atender às alterações de sistemas ou
necessidades novas;
v" Supervisionar as atividades dos operadores orientando-os e fornecendo recursos
necessários para a execução do trabalho;
v" Participar de treinamentos;
v" Cumprir as instruções de trabalho;
v" Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
v" Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo !;uperior imediato ou
Presidência.
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QUADRO DE ATRIBrnçÕES

DE FUNÇÔES

DENOMINAÇAo DA FUNÇAo: PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Estudar, pesquIsar e avaliar o desen"(IlvIm~r.to emocional l~
os processos mentais de indIvíduos, grupos e instituições, com li flnalidade de análise,
tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar dIstúrbios emoci):mis e mentais e
de adaptaçãO social, elucidando conflitos e questões e acompanhando 0(5) paciente(s)
cu,ante o processo de tratamento ou cura; investigar os famres i:1conscientes do
comportamento individual e grupal, tomando-os conscientes; desenvolver pesquisas
experimentais, teóricas e clinicas e coordenar equipes e atividades da área e afins.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
,/ Prestar atendimento aos servidores e aos casos encaminhad,)s à unIdade de saúde,
visando o desenvolvimento psíquico, motor e social do individuo, em relação à sua
integração à família e à sociedade; (clinico).
,/ Prestar atendimento aos casos de saúde mental como tm:icâma,los, alcoólatras,
organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnica; de terapia de
grupo, para solução de seus problemas; (clinico).
,/ Organizar e aplicar testes, provas e entrevistas, realizando ;ondagem de aptidões e
capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar
maior satisfação no trabalho; (organizacional).
,/ Efetuar análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho
pessoal, colaborando com equipes multi-profissionais, aplicando t~stes, métodos ou
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; (organizacional).
,/ Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, (orienta, ão e treinamento
profissional, realizando a identificação e análise de funções; (orgar.izacional).
,/ Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se
obter a sua auto-realização; (organizacional).
,/ Assessorar as atividades desenvolvidas no Serviço de Recursos Humanos, relativas
ao recrutamento e seleção de pessoal de candidatos inscrito:; nos concursos públicos
,/

,/

,/

realizados pelo DAEP;
Organizar e aplicar testes e provas, realizando entrevistas, sondagem de aptidões e
de capacidade profissional, para possibilitar o recrutamento de pessoal dotado dos
requisitos necessários, por parte do DAEP e ao indivíduo, maior satisfação r.o
trabalho;
Efetuar a análise de ocupações, para traçar o perfil necess ário pLra o exercício da
profissão: nível de inteligência, aptidões, traços de person llidade e outras
características necessárias;
Colaborar nas áreas de treinamento e avaliação de desempmho, compondo equipes
multi-profissionais, aplicando métodos ou técnicas da psicologia aplicada no
trabalho, visando à adaptação dos funcionários no seu setor de trabalho e a melhoria
no seu desempenho individual;
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y' Fornecer dados a serem utilizados nos diversos serviços do DAEP, visando facilitar
a política de administração de pessoal vigente;
'/ Organizar, planejar e executar treinamentos aos funcionários do quadro;
,f Atender a funcionários orientando-os sempre que necessário;
,f Preencher mapas de atendimento diariamente para fins de estatística, planejamemo,
acompanhamento e controle;

-I Realizar procedimentos de internação em auxílio aos médico!: quanc o necessário;
,f
,f

Elaborar relatórios quando solicitado;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imeái~to.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÜES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: QUÍMICO

DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a realizar pesquisas
.Iuímicas no campo de tratamento de água, efetuando análise rderente às propriedades e
composição das mesmas, a fim de criar ou aperfeiçoar fórnlulas, normas, métodos e
procedimentos para purificação de águas.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
'" Preparar reagentes;
'" Zelar pela manutenção e conservação dos materiais de trabalho;
'" Analisar o produto químico utilizado no controle de qualidade da água distríbuída à
população;
'" Responsabilizar-se pelas análises fisico-químicas proce:lidas pelos Auxiliares de
Laboratório;
'" Proceder à análise de matérias-primas;
'" Efetuar exames e análise da água destinada ao abastecimento público até a entrega ao
consumo;
'" Informar ao superior imediato quaisquer defeitos detectados no sistema de tratamento de
'" água;
Realizar pesquisas químicas no campo de tratamento de água, efetuando estudos e análise
referentes às propriedades e composição das mesmas, a fim de criar ou aperfeiçoar
fórmulas, normas, métodos e procedimentos para purificaçã.) de águas;
'" Realizar experiências relativas à purificação de água, deseLvolvendo processos novOSou
aprimorados, por meio de testes de laboratório, fisicos, Hsico-químicos e outros, para
determinar fórmulas, normas, métodos e procedimentos para o tratamento de águas
'" impuras;
Examinar amostras de diferentes tipos de água, analisando suas propriedades,
composição, e grau de contaminação, para decidir o tratamt:nto a ser aplicado;
'" participar de treinamentos;
'" Cumprir as instruções de trabalho;
'" Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fomecideopelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
'" Fazer uso dos EPI' s indicados para a execução das tarefas;
'" Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo supenor imediato ou
Diretoria.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇêlES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: SERRALHEIRO

DESCRI CÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a recortar,
modelar ou trabalhar de outra forma barras perfiladas de materiais ferrosos e não
ferrosos utilizando-se de ferramentas específicas.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
~

Recortar, modelar ou trabalhar de outra forma barras perfiladas de materiais
ferrosos e não ferrosos, utilizando ferramentas manuais COffi'lnS e especiais,
mandris, gabaritos, máquinas operatrizes, instrumentos de medido, de traçagem
e de controle, para fabricar esquadrias, portas, grades e vi1Tais;
~ Executar os serviços de recortar, montar c soldar chapas diversas;
~ Estudar a peça a ser fabricada, analisando desenho, modelo, especificações ou
outras instruções, para estabelecer o roteiro de trabalho;
~ Selecionar o material, as ferramentas e gabaritos, instrumentos de traçagem, de
medição e de controle, seguindo o roteiro estabelecid,), para assegurar bom
~
~

~
~
~
~

rendimento do trabalho;
Reproduzir o desenho da peça a ser construída, utilizando bancada, tinta e outros
materiais apropriados, a fim de obter um modelo para a mesma;
Executar o traçado, serradura ou perfuração do matf,rial, utilizando escala,
esquadro, riscador, punções, serra mecânica e manual, furadeira ou outros
equipamentos, para possibilitar a confecção da peça;
Encerrar na forma as peças componentes, dobrando-as cu curvando-as a frio ou
a quente, para dar ao conjunto à estrutura desenhada;
Montar e fixar as diferentes partes da peça, utilizando rebites parafusos, soldas
oxigás ou elétrica, para obter a estrutura projetada;
Proteger as peças, utilizando tinta antioxidante ou pro'vidência à aplicação do
processo eletroquímico de anodização, para evitar a corrosão;
Instalar as ferragens da esquadria, porta, portão, grade ou peças similares, como
trincos, dobradiças, puxadores, roldanas e fechaduras, fazendo os ajustes
necessários e utilizando ferramentas manuais ou m(:cânicas e soldas, para

completar a montagem das peças;
~ Pode manejar máquina de dobrar e cilindrar chapas;
./ Pode especializar-se na construção de determinadas peças, como esquadrias,
grades de proteção e outras a ser designado de acordo cem a especificação;
./ Fabricar esquadrias metálicas de acordo com as especifi,;ações dos projetos;
./ Efetuar serviços de solda em veículos e equipamentos: wlda cabos, caçambas de
veículos basculantes, cabines, tanques de gasolina, selecionando o tipo de
material a ser empregado, especificações e outras instituições para garantir a
segurança;
./ Dar acabamento à peça limando, esmerilhando e/ou lixando;
~ Corrigir desgastes em pecas e equipamentos, consertando
efetuando consertos e soldagens;
~ Executa soldagens de esquadrias e estrutura de ferro;

----------------------------_.-
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,f
,f
,f
,f

Regular a pressão dos cilindros;
Executar serviço de solda elétrica;
Soldar peças de metal, utilizando material apropriado;
Selecionar a solda de acordo com o tipo do material da peça que irá passar pela

,f

soldagem;
Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equi.pamentos de trabalho,
limpando-os e recolhendo-os em local adequado, para asst:gurar o seu uso;

,f
,f
,f
,f

participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento,

,f

estando ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato ou
Diretoria.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES

DE FUNÇÜES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: SERVEI\TE

DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destiram a executar serviços
simples e repetitivos, como limpeza e conservação em geral, de salas, repartições, postos de
atendimento, etc.
DESCRICÃO DETALHADA:
oi'
oi'
oi'
oi'
oi'
oi'

oi'
oi'
oi'
oi'
oi'
oi'

oi'

oi'

Realizar a limpeza das dependências do DAEP;
Lavar as janelas e vitrôs;
Limpar, lavar e higienizar vasos sanitários, pias e azulejos;
Limpar as divisórias e paredes;
Limpar os arquivos mortos;
Controlar o consumo de material de limpeza, solicitando sua reposição quando
necessário;
Manter o ambiente de trabalho sempre limpo e organizado;
Manter sempre café e água na sala da Presidência;
Auxiliar na realização dos eventos interno e externos;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pele Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e seguranç~ do trabalho e utilizar
adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva;
Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme

orientação

do

responsável pelo serviço;
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇêlES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: SERVENTE DE LIMPEZA

PESCRICÃO

SINTÉTICA:

DESCRICÃO

DETALHADA:

PÚBLICA

Compreende as tarefas que se de!:tinam a executar serviços
braçais simples, repetitivos, que não exigem conhecimento ou habilid~cdes especiais.

,/

Executar serviços de varrição de ruas, guias e smjetas, com vassourões e materiais
semelhantes e carrinhos manuais, seguindo roteiros estabelecidos;
,/ Efetuar pequenos depósitos com o material obtido, recolhendo-o com o uso de pá
apropriada, acondicionando-o em sacos plásticos;
,/ Obedecer às escalas de serviço estabelecidas e atender as convocações para execução de
tarefas compatíveis com suas habilidades e situação funcional;
,/ Esvaziar as lixeiras públicas ensacando os resíduos e dispondo para a coleta de lixo
regular;
,/ Realizar a varrição em locais estabelecidos pelo seu supervisor;
,/ Zelar pela utilização e armazenamento corretos dos materiais e equhamentos

de trabalho

,/
,(
,/
,/

de seu uso;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho referentes às atividades laborais;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento,

,/

ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas

estando

")el0 superior imediato ou

Diretoria.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: SERVENTE DE PEDREIRO

DESCRICÃO SINTÉTICA: Executa tarefas que se destinam a auxili2r o pedreiro, no
exercício de suas atividades, preparando a argamassa, reboco, e ;cavando valas,
transportando e misturando materiais, auxiliando a edificação e a reforma de prédios,
estradas, pontes e outras obras.

DESCRICÃO DETALHADA:
.". Preparar argamassa, tintas, reboco, massa corrida, misturando matcriais necessários
na proporção adequada, para assentamento de tijolos, pism:, pinturas de paredes e
outros;
.". Executar a abertura de valas, escavando e removendo terra., pedra, areia, cascalho,
para assentar.os alicerces da obra a ser construída;
.". Efetuar a abertura de valetas, seguindo a demarcação para a construção do alicerce;
.". Auxilia o pedreiro, colocando a sua disposição o material necessário, como tijolos,
telhas, azulejos, argamassa; as ferramentas, como prumo, nível, régua, esquadros,
etc.;
.". Auxiliar na locomoção de andaimes e escadas, montando-os nos lugares adequados;
.". Preparar o reboco para o revestimento de paredes;
.". Auxilia na abertura de paredes para instalação de tubos condutores de fiação elétrica
ou para tubulação hidráulica;
.". Auxiliar na construção de rede de água e esgoto e emissários;
.". Colocar guias;
.". Ficar de guarda na obra;
.". Nivelar terra;
.". Ligar e desligar bombas submersas;
.". Transportar e disponibiliza materiais e ferramentas para o; profissionais que está
auxiliando;
.". Descarrega materiais;
.". Zelar pela conservação das ferramentas, materIaiS e equipamentos de trabalho,
limpando-os e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o seu uso;
.". Participar de treinamentos;
.". Cumprir as instruções de trabalho;
.". Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
.". Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
.". Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato ou ,
I
Diretoria.
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DE FUNÇÜES

DA FUNÇÃO: SOLDADOR

DESCRICÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a executar os
serviços de soldagem em ferros, montagem de esquadrias de ferro e consertos em geral,
utiIizando solda.
DESCRICÃO DETALHADA:
v' Efetuar serviços de solda em veículos e equipamentos: so~da cabos, caçambas de

v'
v'
v'
v'

,(
v'
v'
v'
v'
v'
v'
v'
v'
v'

veículos basculantes, cabines, tanques de gasolina, selecionando o tipo de material a
ser empregado, especificações e outras instituições para garantir a segurança;
Dar acabamento à peça limando, esmerilhando e/ou lixando;
Executar os serviços de recortar, montar e soldar chapas divt:rsas;
Corrigir desgastes em pecas e equipamentos, consertando perfurações e efetuando
consertos e soldagens;
Executa soldagens de esquadrias e estrutura de ferro;
Regular a pressão dos cilindros;
Executar serviço de solda elétrica;
Soldar peças de metal, utilizando material apropriado;
Selecionar a solda de acordo com o tipo do material da p'~ça que: irá passar pela
soldagem;
Zelar pela conservação das ferramentas, materiais e equipamentos de trabalho,
limpando-os e recolhendo-os em local adequado, para assegurar o seu uso;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato ou
Diretoria.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÓES DE FUNÇÔES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE
DESCRICÃO SINTÉTICA: Realizar atividades inerentes à contabilidade em empresas,
órgãos governamentais e outras instituições públicas e privadas. Para tanto, constituem e
regularizam empresa, identificam documentos e informações, atendem à fiscalização e
procedem consultoria empresarial. Executam a contabilidade geral, operacionalizam a
contabilidade de custos e efetuam contabilidade gerencial.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Efetuar o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades
administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e
orçamentário;
'" Efetuar a escrituração de fichas, verificando se os registros efetuados correspondem
aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e
administrativas;
oi'
Elaborar propostas orçamentárias para efetuar o Orçamento Programa de cada
exercício, acompanhar sua execução, solicitar créditos adicionais suplementares ao
Poder Executivo ou Legislativo, quando necessário;
oi'
Organizar e assinar balancetes mensais, balanços, demonstrativos de contas, para
apresentar resultados parciais e gerais da situação Orçamentária, Patrimonial,
Econômica e Financeira, encaminhando ao Poder Legislativo e ao Tribunal de
Contas, conforme exigências legais;
oi'
Efetuar lançamentos orçamentários e extra-orçamentários das Receitas e Despesas
(empenhadas e pagas), fazendo sua consolidação;
oi'
Elaborar, juntamente com a Diretoria, documento dos serviços e obras a serem
executados, para inclusão nas Leis LDO e PPA.
oi'
Elaborar o orçamento plurianual de investimentos de conformidace com a LDO e
Lei nO4.320;
oi'
Efetuar fechamentos contábeis para elaboração da Prestação de Contas Anual,
conforme exigências legais;
oi'
Controlar importâncias recebidas de convênios e preparar prestação de contas,
inclusive dos numerários oriundos de aplicações financeiras;
oi'
Elaborar mensalmente relatório sobre a situação financeira;
oi'
Elaborar documentos contábeis, conforme exigências legais (registros de diários,
razão, analitico da receita e da despesa);
oi'
Elaborar relatórios mensal, bimestral, quadrimestral e anual, conforme exigência da
LRF e encaminhando-os para a Prefeitura Municipal de Penápolis para fazer a
consolidação;
oi'
Informar a disponibilidade de dotação e de recursos financeiros para a abertura de
licitações conforme exigências legais e administrativas;
oi'
Aprovar escala de férias dos servidores lotados neste serviço;

oi'
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./ Supervisionar e assinar documentos relativos à tesouraria, como boletins diários,
conciliações bancárias, etc,
./ Operar o terminal de computador;
./ Efetuar conferências de resumo da folha de pagamento, pedido de empenhos (de
serviços, compras e outros) para posterior lançamento contábil;
./ Elaborar planilhas referentes ao percentual gasto com Pessoal em relação à Receita
Corrente Líquida, conforme LRF;
./ Elaborar planilha referente à aplicação em despesas de capital dos recursos oriundos
de Alienação de Bens (Receita), conforme LRF;
./ Efetuar e acompanhar as despesas referentes à sentenças judiciais (precatórios);
./ Desempenhar atividades que lhe sejam conferidas por instruções superiores ou que
lhe decorram da natureza dos serviços sob sua responsabilidade .
./ Participar de treinamentos;
./ Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua responsabilida:le;
./ Cumprir as instruções de trabalho;
./ Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pele Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
./ Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo :;uperior imediato.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇêlES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO

DESCRICÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se dt:stinam a executar os
serviços relacionados à análise de materiais em laboratório, adotando métodos
convencionais, utilizando equipamentos e utensílios específicos, sob a supervisão de
profissional da àrea.
DESCRI CÃO DETALHADA:

oi'

Efetuar ou supervisionar a coleta de material para exames;
Supervisionar e/ou realizar esterilização de instrumento:; e utensílios a serem
usados no laboratório;
Colaborar na assepsia e esterilização de instrumentos usados na coleta de

oi'

material do laboratório;
Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos, máquinas, aparelhos e

oi'
oi'

instrumentos utilizados;
Pode interpretar as análises da água, de forma a manter sua qualidade, sob a
supervisão do profissional da àrea;
oi' Pode realizar estudos, ensaios e experiências, desenvolvendo
processos ou
aperfeiçoando os existentes, por meio de testes de laboratório e de outros tipos,
para ajudar nas pesquisas destinadas a criar e melhorar o controle da qualidade
da água, sob a supervisão de profissional da àrea;
oi' Acompanhar e efetuar o processo de análises laboratoriais para assegurar a
observância das normas e especificações recomendadas;
oi' Elaborar registros, relatórios e estatísticas simples para apreciação da direção
técnica responsável;
oi' Identificar e resolver os problemas técnicos que surjam no deCOlTerdas análises,
aplicando
seus conhecimentos
teóricos e práticcs,
pera garantir o
desenvolvimento normal dos trabalhos, sob a supervisão de proflssional da àrea;
oi' Digitar relatórios,
resultados de análises, assim como toda documentação
pertinente ao laboratório;
./ Zelar pela conservação e manutenção do laboratório móvel;
oi'
Zelar pelos materiais sob sua responsabilidade deixando-os sempre organizados

oi'

.I
oi'
oi'
oi'

oi'

e em local apropriado;
Utilizar os EPI's relacionados à atividade;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento,
estando ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afms e correlatas determinadas pelo superior imediato ou

r.

Diretoria.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇêlES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar serviços de manutenção e im.talação elétrica e realizam
manutenções preventivas e corretivas em motores, painéis e demais equipamentos elétricos.
Elahoram documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos
técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
'" Executar manutenção corretiva, preventiva e/ou emergencial em geradores, motores,
transformadores, disjuntores, seccionadoras, pára-raios, ('quipamentos elétricos de
potência, equipamentos e instrumentos de medição e contro\(', sistemas de transmissão e
distribuição, de acordo com programações estabelecidas pelo Departamento;
./ Realizar conservação e providenciar as ferramentas e instrumentos de ensaio e testar
equipamentos para atendimentos dos serviços de manutenção:
./ Realizar testes e ensaios elétricos para aceitação e recebimento de novos equipamentos,
instrumentos e instalações diversas;
./ Acompanhar e controlar a manutenção

e operação

dos

s stemas,

através

de

preenchimento de formulários específicos;
./ Executar inspeções programadas e/ou emergenciais em motores e painéis, para detectar e
corrigir defeitos e anormalidades dos sistemas elétricos;
./ Executar manutenções corretivas em sistemas de controle, comando e proteção de
quadros de controles de motores e/ou nos circuitos de comandos elétricos dos
equipamentos de potência das subestações;
./ Executar manutenção corretiva em baterias e banco de baterias, circuitos de alimentação
para manter a continuidade de operação dos sistemas em geral;
Instalar e efetuar a manutenção de linhas, circuitos de luz e !orça, separando, substituindo
e fixando tomadas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e reatores, quadros e acessórios;
./ Operar subestaçãO transformadora de energia elétrica dos sistemas operacionais da

./

companhia;
./ Acionar chaves de comando;
./ Controlar as operações de transformadores;
./ Testar linhas energizadas;
./ Efetuar operações de emergência em queda de energia;
./

--~---

Efetuar leitura dos medidores;
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,( Participar de treinamentos;
,( Zelar pelas ferramentas, materiais e equipamentos sob sua re~ponsabilidade deixando-os
sempre organizados e em local apropriado;
,( Cumprir as instruções de trabalho;
,( Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
,( Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pdo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
,( Executar outras tarefas afins correlatas, detenninadas pelo superior imediato ou Diretoria.
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÜES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: TÉCNICO

EM SEGURANÇA

DO TRABALHO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinam a orientar c coordenar o
Sistema do trabalho, investigando os riscos e causas de acidente, anali;ando esquemas de
prevenção de acidentes para garantir a integridade do funcionário.
DESCRIÇÃO
v'
v'
v'

v"
v'
v"

v'

v"
v'
v'
v'
v'
v'

v'

v'
v'

v"
v"
v'
v"

v'
v"
v"

DETALHADA:

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, invel:tigando riscos e causas de
acidentes e analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade do funcionário;
lnsuuir os funcionários do Departamento sobre normas de segurança e demais medidas
para prevenção de acidentes;
Inspecionar locais, instalações e equipamentos, observando as o:ondições de trabalho para
determinar fatores de risco de acidentes e indicar as adequações necessárias;
Delimitar áreas de risco, de acordo com a legislação vigente;
Orientar quanto às ações e medidas necessárias para garantir a segurança em obras e
atividades de risco nas fases de planejamento, projeto e execuçiio;
Acompanhar a execução de atividades atípicas realizadas pelo Departamento e que
representem riscos de acidentes;
Acompanhar a execução de obras realizadas por empresas <:ontratadas, no tocante as
normas de segurança;
Analisar e acompanhar a implantação de sistemas de proteção contra incêndios e elaborar
planos de controle dos efeitos de catàstrofes;
Inspecionar postos de combate a incêndio, examinando mangueiras, hidrantes, extintores
e outros equipamentos de proteção contra incêndios;
Comunicar ou elaborar relatórios sobre as inspeções realizadas;
Enviar relatórios aos diversos setores, quando necessário, comunicando da existência de
riscos e a ocorrência de acidentes de trabalho;
Investigar acidentes ocorridos para identificar as causas e propor as providências
necessárias para aperfeiçoar o sistema existente;
Registrar as irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios e elaborando
estatísticas de acidentes;
Especificar os equipamentos de proteção individual e coletiva para aquisição pelo
Departamento e supervisionar, em conjunto com o órgão de suprimento, os níveis de
estoques, distribuição e manutenção destes equipamentos;
Indicar os equipamentos de segurança especificos para cada tip'J de atividade, fornecendo
instruções aos servidores usuários destes;
Ministrar palestras ou treinamentos sobre medidas de prevenção de acidentes;
Promover campanhas internas de prevenção de acidentes do trabalho;
Orgaruzar e orientar, tecnicamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA;
Coordenar a publicação de matérias sobre segurança no trabalho, prerarando instruções e
orientando a confecção de cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes;
Participar de treinamentos;
'I .
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento, esymd~- \,~ ' 'ciente de que seu uso é obrigatório;
/
~ \\ \ '\
Cumprir as instruções de trabalho;
'~
'
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato o
"
Diretoria.
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DE FUNÇÜES

DA FUNÇÃO:

TELEFONISTA

compreende as tarefas que se destinam a recepcionar visitantes,

atender telefonemas, efetuar chamadas telefônicas.

DESCRIÇÃO

DETALHADA:

Efetuar telefonemas, atender telefone e transferir chamadas telefônicas. Anotar recados
de chamadas telefônicas e transmiti-los. Registrar diariameo.te as ligações telefônicas

,í

,í
,í
,í
,í
,í
,í
,í
,í
,í
,í
,í
,í
,í
,í

realizadas.
Atender chamadas telefônicas internas e externas, operando eo troncos e ramais,
transferindo-as ou prestando informações;
Realizar telefonemas e transferir chamadas telefônicas.
Anotar recados de chamadas telefônicas e transmiti-los.
Registrar diariamente as ligações telefônicas realizadas
Manter atualizada a agenda telefônica;
Manter em ordem e limpo o local de trabalho;
Processar o débito das ligações telefônicas;
Atuar com ética no exercício da função: imagem profissional, imagem da organização,
sigilo profissional, relacionamento com colegas e superiores.
Saber utilizar os serviços das companhias concessionárias de atendimento público
(informações, consertos, auxílio de telefonistas, etc).
Recepcionar os visitantes/contribuintes;
Encaminhar visitantes/contribuintes para os setores;
Agendar as reuniões da Presidência;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pelo equipamento telefônico, comunicando ao responsável pelo serviço os defeitos
apresentados para que sejam solicitados os consertos e manut,mção necessários;

,í
,í

Participar de treinamentos;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo D~partamento,

,í

ciente de que seu uso é obrigatório;
Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança

d'J trabalho

estando
e utilizar

adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva;
,í Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação do responsável
pelo serviço;
(
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÜES
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: TOPÓGRAFO
DESCRI CÃO SINTÉTICA: Compreende as tarefas que se destinam a executar os
serviços topográficos, através de levantamentos técnicos nos locais e efetuando registros
em planilhas específicas.

DESCRIÇÃO
./

./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

DETALHADA:

Analisar as diferenças entre pontos, altitudes, distancia>, aplicando fórmulas,
consultando tabelas para estabelecer ou verificar a precisão dos dados e
levantamentos realizados;
Efetuar levantamentos topográficos e planialtimétricos;
Efetuar a transcrição para as planilhas de topografia, elaborando os desenhos que
posteriormente serão feitos em papel vegetal, dos levantarlentos realizados;
Elaborar ou analisa esboços, plantas, mapas, relatórios técnicos sobre os
traçados a serem feitos;
Executar croquis ou esboços de projetos de obras para posterior avaliação e
assinatura do profissional responsável;
Elaborar memorial descritivo de topografia para construçôes e edificações;
Posicionar instnunentos e equipamentos topográficos;
Efetuar cálculos de níveis para dar complemento final da obra;
Manter e controlar os arquivos dos mapas;
Elaborar projetos de terraplenagem;
Verificar as obras;
Executar projetos telefônicos e elétricos;
Interpretar desenhos e plantas;
Ter noções básicas de computação;
Proceder à medição de ruas para a instalação de red es de áb'1la e esgoto,
procedendo à localização das mesmas;
Elaborar desenhos e croquis dos serviços de medição, localização e projeção
executados;
Utilizar os EPl's relacionados a atividade;
Participar de treinamentos;
Zelar pelas ferramentas e materiais sob sua respom abilidade deixando-os
sempre organizados e em local apropriado;
Zelar pela guarda e manutenção dos instnunentos e equipamentos topográficos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departamento,
estando ciente de que seu uso é obrigatório;
Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior imediato ou
Diretoria.
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TRATADOR

DE ÁGUA

compreende as tarefas destinadas a ex'~cutar

0

tratamento de água

com normas estabelecidas pelo superior.
.'>lSCRIC'\O

DETALHADA:

Analisar e tirar a temperatura da água de hora em hora;
Executar a limpeza do decantador;
Limpar o local de trabalho;
Colher água no pluviômetro;
Controlar o residual de cloro e flúor;
Zelar pela manutenção e conservação dos equipamentos de trabalho, lubrificando-os e
executando regulagens e pequenos reparos para conservá-los em bom estado;
.,( Lavar filtros;
./ Efetuar o tratamento de água adicionando, cloro, PAC_ Policloreto de alumínio, flúor e
outros produtos químicos, para depurá-la, desodorizá-la e clarificá-la. separando as
impurezas e assegurando a completa depuração da água, se~,uindo as normas técnicas ç
padrões estabelecidos;
./ Efetuar relatórios a serem entregues à sua chefia imediata;
.,( Operar as instalações de um reservatório de tratamento de água, dirigindo seu fluxo.
misturando. lhe substâncias químicas e filtrando-a, para purificü-Ia e tomá.la adequada aos
usos domésticos e industriais;
.,( Dirigir a entrada da água. abrindo válvulas e regulando e acionando motores elétricos e
bombas, para abastecer os reservatórios;
. / Acionar os agitadores, n1anipulando os mecanismos de comando, para misturar os
ingredientes;
.,( Bombear a água depurada, acionando os registros e válvulas, para introduzi-la nas
tubulações principais e permitir sua distribuição;
./ Controlar o funcionamento da instalação, lendo as marcações dos contadores e indicadores
do quadro de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores;
./ Efetuar a manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques de filtragem.
lubrificando os elementos móveis das máquinas e execumndo pequenos reparos e
regulagens, para conservá-los em perfeito estado de funcionamento;
./ Saber executar todas as atribuições do Operador de Estação de Tratamento de Água/Esgoto
e Reservação;
./ Participar de treinamentos;
.,( Cumprir as instruções de trabalho;
./ Fazer uso dos EPI's indicados para a execução das tarefas;
.,( Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido pelo Departa,nento. estando ciente
de que seu uso é obrigatório;
.,( Executar outras tarefas afins e correlatas determinadas pelo superior inlediato,
:,
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QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÔES

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO: VIGIA

DESCRICÃO SINTÉTICA: compreende as tarefas que se destinarr. a exe:utar os serviços de
proteção e segurança nos patrimônios do Departamento.
Executar rondas nas dependências do DAEP, áreas e vias de aces,o adjacente, identificlmdo
qualquer movimento suspeito e tomando as medidas cabíveis, inspecionar a, dependências, para
evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas.
HESCRICÃO DETALHADA:
.,,' Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e
portões, atentando para eventuais anormalidades;
./ Manter os portões sempre fechados;
./ Fechar portas e janelas;
./ Não permitir a entrada de pessoas/servidores, sem autorização, fora do horário de
expediente;

+- Controlar a entrada e saída dos veículos pertencentes ao DAEP, de acordo com o sistema
./

./

+./

++++-

informatizado;
Zelar pelo prédio e suas instalações - jardím, pátio, cercas, muros, portões, sistemas
elétricos e hidráulicos - tomando as providências que fizerem necessárias para evitar
roubos, prevenir incêndios e outros danos;
Estar sempre atento, ser bom observador;
Zelar pelos pontos de ronda e comunicar qualquer irregularidade;
Comunicar ao responsável pelo serviço qualquer irregularidade c corrida durante seu
turno, no livro de Ocorrência, para que sejam tomadas as devidas providências;
Atender o telefone, anotar recados e dar os encaminhament,)s necessários para o bom
funcionamento do DAEP;
Atender e prestar informações ao público;
Registrar sua passagem pelos Pontos de Ronda, acionando o botão, nos intervalos
estipulados, para comprovar a regularidade de sua ronda;
Não fazer uso de qualquer equipamento (celular, TV, notbook livro, etc) que possa tirar a

atenção;
Verificar se as chaves das portas internas e externas das dependências administrativas
encontram-se no chaveiro central;
./ Não emprestar nenhuma ferramenta ou equipamento sem autorização por escrita da

./

Diretoria, a terceiros;
./ Não ter acesso às dependências da E.T.A., fazê-lo somente para fazer a sua ronda;
./ Em hipótese alguma, se ausentar da dependência sob sua guarda;
./ Zelar pelo relógio de ponto, pois se encontra sob sua total res~ onsabilidade;
./ Comunicar ao responsável pelo serviço, ou autoridades competentes, em caso de
problemas graves, para manutenção da ordem ou em caso de incêndio;
./ Obedecer a escala de trabalhos comunicando à responsável pelo serviço, com
I
antecedência, quando se fizer necessária sua ausência, ou troca de tu;no;
./ Colocar-se à disposição sempre que necessário, subordinanJo-se
aos horários
estabelecidos e aos rodízios determinados;
\ \ ~ Iv v
./ Chegar ao mínimo 5 minutos antes do horário de entrada para o recebimento do turno, ~
registrando o ponto corretamente;
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./ Não entregar a terceiros as chaves sob sua responsabilidade;
./ Fiscalizar a entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda;
./ Zelar pela segurança de veículos, equipamentos e materiais, das dependências sob sua
./

guarda;
Prestar atendimento

ao público sempre que qUaRdo necessário,

com cordialidade

e

./

respeíto;
É responsável pela vistoria de portas e janelas das depenc.ências de propriedade do
DAEP, sob sua guarda;
Não deixar entrar pessoas ou funcionários nas dependênc:as do DAEP no período
noturno sem autorização da Diretoria;
Comunicar a sua responsável pelo serviço, por escrito, qualquer irreg,Ilaridade observada;
Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, etc:;
Zelar pela boa utilização dos equipamentos de trabalho;
Zelar pelo bom funcionamento dos alannes e câmeras de seguança, e comunicar sempre
o responsável pelo serviço quando os mesmos apresentarem algum problema;
Manter o seu local de trabalho sempre limpo e organizado;
Ativar e desativar os alannes sempre que necessário;
Deter elementos suspeitos, tentativa de furto, atos obscenos, vandalismo, segurando os
mesmos até a chegada da autoridade competente;
Tomar providências preliminares no caso de incêndios, tenU:ndo controlar o fogo até a
chegada do Corpo de Bombeiro;
Controlar a entrada e saída dos servidores;
Participar de treinamentos;
Cumprir as instruções de trabalho;
Zelar pela guarda e manutenção do uniforme fornecido p elo Departamento, estando
ciente de que seu uso é obrigatório;
Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar

./

adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva;
Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação do responsável

./
./
./
./

+./
./
./
./
./
./
./
./
./

pelo serviço;
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