
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 6.375. DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a reestruturação do Serviço

Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento

Ambientai - SANEAR e dá outras providências :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do

Estado do Espírito Santo, com base na atribuição conferida pelo art. 77, § 1°, inciso II, alínea
c da Lei Orgânica do Município, Lei n° 3.547, de 05 de abril de 1990, aprovou e Eu sanciono
a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica aprovada a reestruturação institucional do Serviço Colatinense de Meio
Ambiente e Saneamento Ambientai, entidade constituída sob a forma de

Autarquia Municipal, com personalidade jurídica de direito público própria,
gerência e orçamento autônomos que, doravante, passa a se denominar
Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental-SANEAR.

Parágrafo Único - A autârquía criada por esta lei adotará em sua publicidade institUcionai a
marca SANEAR.

Artigo 2° - O Serviço Colatinense de Saneamento Ambientai - SANEAR tem como
finalidade a prestação dos serviços públicos de captação, produção, distribuição
e fornecimento de água potável; coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários; e coleta e disposição de resíduos sólidos
urbanos no Município de Colatina.

Parágrafo Único - Os serviços públicos descritos no caput são de competência exclusiva do
SANEAR.

Artigo 3° - São atribuições do SANEAR no Município, além de outros que a lei venha a lhe
conferir:

I. Captação, produção, tratamento, distribuição e fornecimento de água potável;
ii. Coleta, transporte, tratamento e disposição finai adequada dos esgotos sanitários;
iii. Coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos;
IV. Operação e manutenção das instalações e equipamentos utilizados na prestação dos

serviços de saneamento básico sob sua responsabilidade, de acordo com a legislação
e as normas técnicas vigentes;
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Prestação dos serviços com níveis de quaiidade, quantidade, continuidade e outras
condições estabeiecidas no Reguiamento de prestação de serviços, na iei de cnaçao

básico nas iocalidades rurais do Município de Coiatina, em que não traja rede pubiica
de distribuição de água e/ou coieta de esgotamento sanitário e/ou coiete de resrduos
FoTOuiáçâo de estudos, projetos, e execução obras para ampliar e/ou recuperar a

X';ovaíl'^£'ra^^^^^^ projetos/obras a serem executadas por

serão administradas paio SANEAR, sm caso de obras de saneamento ®x®<«tedas por
S—Sçlo'dS ■ ír^Sdf como^ as regras
legais vigentes.

parágrafo único - o SANEAR poderá reai^r quaisquer atividades relacionadas à boa
execução das suas atribuições mencionadas neste artigo.

Artigo 4° - Os serviços prestados pelo SANEAR serão remunerados através de taxas e
tarifas, conforme decreto a ser emitido pelo Chefe do Executivo Municipal.

Artigo 5" - O quadro de pessoal do SANEAR é composto pelos cargos constantes da Lei
6.275/04, sem prejuízo de cargos criados e providos anteriormente a essa ler.

Parágrafo único - Fica autorizada a realização de concurso para provimento dos cargos
criados e não providos do SANEAR.

Artigo 6» - A Estrutura Organizacional do SANEAR è composta pelos seguintes órgãos,
conforme organograma previsto no Anexo A.

I - Diretoria Geral;

II - Diretoria Administrativa e Financeira;

III - Diretoria Comercial;

IV - Diretoria de Operações; e
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V - Diretoria de Engenharia.

§ r - Os cargos de Diretor Geral e demais Diretores do SANEAR somente poderão ser
exercidos por profissionais com graduação em nível superior.

§ 2»- A Diretoria Geral é composta por um Diretor Geral, por uma Comissão de
Licitação, por uma Controladoria. por uma Procuradoria, por uma Assessoria de
Planejamento e Tecnologia e por uma Coordenação de Relações Externas.

Artigo T - O SANEAR contará com receitas provenientes dos seguintes recursos.
I - das tarifas a taxas decorratites da prestação dos serviços de água. esgoto e residuos
sólidos;

il - da subvenção que itie for anualmente consignada no orçamento municipal;
ili - dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos,
inclusive para, obras novas, pelos governos federai, estadual e municipal ou por bancos de
fomento e organismos de cooperação internacional;
IV - de produtos de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por
descumprimento contratual;

V - de doações, legados e outras rendas que, por sua natureza ou finalidade, lhe devam
caber;

VI - Outras receitas correntes e de capital.

Artigo 8° - A despesa de pessoal será realizada de acordo com a programação estabelecida
pelo Município, distribuída pelas funções e cargos do SANEAR.

Artigo 9° - O valor das funções comissionadas e os vencimentos dos Diretores
permanecerão inalterados, sendo que o Diretor Gerai terá a mesma remuneração
do extinto caigo de Presidente, em conformidade com a Lei n« 4.978/2004.

Artigo 10 - O prefeito Municipal poderá dispor sobre os casos omissos relativos à
reestruturação do SANEAR.

Artigo 11 - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
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Artigo 12. com a vigência desta Lei, mvogam-se as disposições em contréno, em espaçai a
Lei n°. 4.978, de 29 de junho de 2004, assegurados os direitos adquiridos em su
vigência.

Registre-se, Pubiique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coiatina, em 27 de dezembro de 2016.

nicipaiMeitoPre

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Gelatina, em 27 de (dezembro de 2016.

Secretário Municipal de Gabinete.
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ANEXQ A - integrante A 1 FI N° 6.375/2016

organograma do sanear
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ANEXO B -INTEGRANTE A LEI N® 6.375/2016

REGIMENTO INTERNO

Este Regimento Interno dispõe sobre a Estruture Organizacional do Serviço Coiatinense de
Saneamento Ambientai - SANEAR, com a estrutura e competência dos órgãos integrantes.

TÍTULO I

DA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Art. 1° - O Serviço Coiatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR tem sede e foro no
Município de Coiatina, Estado do Espirito Santo, com personalidade jurídica de direito púbirco
e autonomia administrativa e financeira.

Art. 2® - Compete ao SANEAR:

I. Captação, produção, tratamento, distribuição e fornecimento de água potável;

coleta, transporte, tratamento e disposição final adequáda dos esgotos sanitários;

Coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos;

Operação e manutenção das instalações e equipamentos utilizados na prestação dos
serviços de saneamento básico sob suà responsabilidade, de acordo com a: legislação

^SS^^^S^oSm^í-iveis dé qualidade, quantidade, oonbnuidade e outros
condições estabelecidas no Regulamento de prestação de serviços, na lei de criaçao

íS:^oromer™V?J;lrs^rc~ ..laivos ao saneamento
básico nas localidades rurais do Município de Coiatina, em que não haja rede publica
de distribuição de água e/ou coleta de esgotamento sanitário e/ou coleta de resíduos

Formulação de estudos, projetos e execuçSo obras para ampliar e/ou recuperar a

projetos/obros a serom executados por

SenaSo'd^^^^^^^^^^
serão administradas pelo SANEAR, em caso de obras de saneamento executadas por
outros órgãos públicos ou privados e que passem a ser ^

X. Comercialização dos serviços prestados, sendo remunerado conforme as g
legais vigentes. ^
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Art. 3° - O SANEAR possui á seguinte estrutura organizacionai.

- Diretoria Gerai:

1.1 - Comissão de Licitação

1.2 - Controladoria

1.3 - Procuradoria

1.4 - Assessoria de Planejamento e Tecnologia:

|.4.a - Coordenação de Tecnologia da informação e Inovação
j.4.b - Coordenação de Planejamento

1.5 - Coordenação dé Relações Externas:

l.S.a - Chefia de Comunicação Social

1.5. b - Chefia de Assistência Social

I.5.C - Chefia de Educação Ambiental

11 - Diretoria Administrativa e Financeira:

11.1 - Coordenação Administrativa e Financeira:

II.1 .a - Chefia de Finanças

11.1 .b - Chefia de Administração

11.1. c - Chefia de Logística e Manutenção

11.2 - Coordenação de Suprimentos:

11.2.a - Chefia de Compras e Contratações

11.2.b - Chefia de Patrimônio e Almoxarifado

11.3 - Coordenação de Gestão de Pessoas.

11.3.a - Chefia de Pessoal

11.3.b - Chefia de Treinamento

1Í.3.C - Chefia de Segurança do Trabalho

111 - Diretoria Comerciai:

111.1 - Coordenação Comercial:
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111.1 .a - Chefia de Micromedição

111.1 .b - Chefia de Faturamento e Cobrança

111.1.0 -Chefia de Cadastro de Clientes

III.2 - Coordenação de Atendimento ao Cliente

IV - Diretoria de Operações;

IV. 1 - Coordenação de Água:

IV. 1 .a - Chefia de Tratamento e Qualidade de Água

IV. 1 .b - Chefia de Distribuição

IV/l c - Chefia de Manutenção de Água

1V.2 - Coordenação de Esgoto;

lV.2.a - Chefia de Manutenção de Esgoto

iv!2.b - Chefia de Tratamento e Disposição Final

1V.3 - Coordenação de Resíduos Sólidos.

IV.3.a - Chefia de Coleta e Transporte

IV.3.b - Chefia de Disposição Finai e Controie Ambientei

V - Diretoria de Engenharia:

V.1 - Coordenação de Suporte Técnico e Projetos;

V.1 .a - Chefia de Cadastro Técnico

V.l.b-Chefia de Projetos

1V.2 - Coordenação de Obras

CAPÍTULO 1

diretoria geral
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SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4» - A Diretoria Geral é órgão máximo da estrutura administrativa do SANEAR.

Ar. 5- - A Diretoria Geral é oomposta por um Diretor Gerai, por uma Comissão de LioKaçâo^
por' uma Controiadoria, por uma Procuradoria, por uma Assessoria de Pianejamento
Tecnologia e por uma Coordenação de Relações Externas.

§ f . A Assessoria de Pianejamento e Tecnoiogia é subordinada diretamente ao Diretor
Gerai e contará com o auxilio das seguintes Coordenações:
i - Coordenação de Tecnoiogia da informação e inovação;

II - Coordenação de Planejamento.

§ 2- - A Coordenação de Relações Externas é subordinada diretamente ao Diretor Gerai e
contará com o auxílio das seguintes Chefias.

I - Chefia de Comunicação Social;

II - Chefia de Assistência Social;

III - Chefia de Educação Ambientai.

SEÇÃO II

DO DIRETOR GERAL

Art. 6-- O Diretor Gerai do SANEAR será nomeado peio Prefeito e deverá
nivei superior. Eie responde diretamente aos gestores da Prefeitura Mumcpai de Coiatma,
que o SANEAR está vinculado.

Art r - compete ao Diretor Gerai representar iegaimente e exarar a direção gemi do
SANEAR, incluindo a orientação gerai das atividades e sua representação em atividades
externas e, especialmente;

Definir a estratégia de organização, tecnoiogia. recursos humanos, recursos

controle social do SANEAR;
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III. Coordenar os processos referentes às atividades de pianejamento, reguiaçao e
fiscalização dos serviços, mediante a indicação da Diretoria ou Assessoria
resDonsávei e representar o SANEAR no relacionamento com o Município;

Ambiente e Saneamento Ambiental (COMMASA) o Plano Estratégico do SANEAR,
incluindo b Plano Piurlanual, com as projeções financeiras, Indicadores de gestão e os
programas de obras, melhorias e ampliações dos sistemas de água potável, esgoto e

Aprovíe submeter à consideração e aprovação do Conselho Municipal de Melo
Ambiente e Saneamento Ambiental (COMMASA) o orçamento e o balanço do

do conselho Munlbpal de Meio

Ambiental (COMMASA), ao Prefeito Municipal e a Câmara de Vereadores, sobre a
gestão administrativa, financeira, comercial e técnica
ASSe^^õio^aTSfcte^Tal^^^^^^ SANEAR, Incluindo para aquisição
de materiais e equipamentos e contratação de obras e serviços, observando as

Sun^SfnSr,''^^ se^ldores do quadro permanente, de
CraTrlIÃo ofe"d?Lao, cargos e funções, em coordenação com a

de pessoal, respeitada a legislação

viW Anrn\/flr OS Planos Anuais de Trabalho das Diretorias, , ,. -

SmInLr a realização de perícias contábeis que tenham por objetivo salvaguardar
SÍSrIbertuSdIcãncla ou Inquérito administrativo para apuração de faltas

pS^TatnteJração do SANEAR aos demais õrgãos de melo ambiente e gestão de
recursos hídricos que atuam ou venham a atuar no Municiplo de Coiatina; e

XXI, ReprSntar o SMIEAR em atos e eventos técnicos e socars.

VI.

Vil.

VIII.

IX.

X.

Xi.

XII.

XIII.

XVi.

XVII.

XVIII.

XiX.

XX,
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SEÇÃO 111

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

!

8° - A Comissão Permanente de Licitação integra a
subordinada diretamente à Diretoria Geral, a quem caberá
Presidente, conforme art, 51 da Lei n° 8.666/1993.

ístrutura do SANEAR, sendo

designar seus membros e o

sua integraiidade e em todas

Art. 9° - Compete à Comissão de Licitação, conforme dispõe arts. 43 e 51 da Lei Federai
n° 8.666/93- I

I. Coordenar e conduzir os procedimentos licitatópos, eri

IL habilitar ou inabilitar participantes, dassificar ou desoiassifioar as
propostas, escolhendo a mais varitajosa, « císiiq atos e remetê-

III. Reconsiderar ou não sua decisão nos recursos impetrados contra seus atos e remete
los, devidamente instruídos ao Diretor Geral;

IV. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO IV
•  - - I ' ' ' ■

DA COlilTROLADORIA

ArtlO - A Controladoria integra estrutura do SANEAR em nívei de assessoria, subordinada
diretamente ao Diretor Geral.

Art.11 - Compete à Controladoria:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas nos planos plurianuais e a execução dos

„  quanto à eficácia e eficiência da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do SANEAR, e da aplicação de recursos

iii. Atertariormaimente a autoridáde administrativa competente para que instrua a
tomada de contas espadai, sempré que tiver conhecimento de qualquer ocorrência,
com vistos à apuração de, fatos e. quantificação do dano, sob pena de

IV. Se^rTo^Soir^ de créditos, dos avais e garantias, bem como dos

V ^írs?^ã™on^So no exercido de srto mls^o —onal,
Vl' Organizar e executar programação trimestral de âuditoria contábil, financ ,

VII. ^
técnica do SANEAR;
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Vlli.

IX.

X.

XI.

XII.

Xili.

Avaliar as diretrizes e normas de segurança física e lógica para proteção de dados e

SSotrfrrr Ge-I «o sanear estudos, propostas de diretrizes,
programas e ações que objetivam a racionalização da execução da despesa e o
anerfeicoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
Zelar pela organização e manutenção atualizada dos cadastros dos responsáveis p

Xi.

xiii:
manter o arquivo dos manuais de procedimentos e manuais reiacionados com os

XiV. SKre baseados em processos de oomp«ance; e
XV. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO V

DA PROCURADORIA

Art 12 - A Proouredoria integra a estrutura do SANEAR em nivei de assessoria. Está
subordinada diretamente à Diretoria Geral.

Art ia - nomoete à Procuradoria:

1. Desenvolver, organizar, controlar e/ou executar as atividades de assessoramento
ii iríriirn rio SANEAR emitindo pareceres. opiniões e outros pertinentes.

li Representar e defender o SANEAR, ativa e passivamente, perante qualquer instan ,
juizo, tribunal iudiciário ou administrativo, em todo feito ou procedimento em que a
instituição esteja envolvida, bem como junto a qualquer repartição pública federai,
estadual, municipal, autarquias, entidades paraestatais ou sociedades de economia

ili, P^ovefSnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsidies
à formulação de políticas, diretrizes e pianos a implantação, manutenção e
fiinrionamento de programas relacionados à área jurídica.
Sov^ aX jSdidais diversas, defendendo e representando os interesses do

MmWs^rer e acompanhar os processos judiciais e administrativos, interpondo
recursos, defesas, negociando, participando de audiências, observando os prazos,
tomando as medidas necessárias para a continuidade da tramitação dos processos;
St relor e celebração de
convênios, contratos, ajustes, acordos, processos licitatónos e outros.

IV.

V.

VI.

Vil.
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Vlll.

IX.

X.

XI.

Xil.

XIII.

Realizar estudos, pesquisas e levantamentos sobre a evolução e aplicação da

XIV.

pl^r para o desenvolvimento das atividades da área

Se» e soSrUlamas jurídicos, oferecer alternativas para a nâo judioiaiizaçâo
de potenciais iitigios e se manifestar sobre a probabilidade de êxito das ações ludioiais

Or^aniSr e implantar processos,: métodos, rotinas e procedimentos necessários à
operacionâiizaçâo da área jurídica do SANEAR, buscando a otimização dos serviços

D^mtShar outras atribuições que na forma da lei que regulamenta a profissão se
Prore"'S«fDirSoTS SANEAR, eventual aquisição de bem ou
serviço por meio de dispensa ou inexigibiiidade de licitação, interagindo com as areas
rasponsáveis para a obtenção dás justificativas técnicas que possam embasar esse

sí^mtn^sobre eventuais omissões e contradições do Regimento interno ou
suas propostas de alteração com a legislação pertinente,

XV Executar outras atividades correlatas • _SEÇÃO VIDA ASSÉSSORIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

Art 14 - A Assessoria de Pianejamento e tecnoiogia integra a estrutura do SAN^R
subordinada diretamente à Diretoria Gerai. Estão subordinadas à essa Assessoria duas
coordenações: Coordenação de Pianejafnento e Coordenação de Tecnoiogia da informação
eInovação.

Art ^'r - à Assessnria de Planelamento e Tecnologia.
'  1. coordenar ou promover a elaboração dos pianos, programas e projetos do

qampar riando-lhes execução e realizando seu acompanhamento;

lll: SreíaXç^^^^^^^^ SANETR'rc« com
a Diretoria Administrativa e Financeira:

CooTnar' o desenho da estrutura tarifária do SANEAR a ser proposto ao

estatísticas sobre matérias de interesse do SANEAR principalmente os
relacionados com indicadores operacionais;

VI.

VII.
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ESTADO DO espírito SANTO _
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITOrr\ui L-i I w ,

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

coordenar a elaboração de relafdrios periddioos, bobre a geatâo adminiatrabva,

dS: modem^çâo administrativa junto
Oti^^fe'^to? oteívT^^ âmbito do SANEAR, as diretrizes e normas
C^o^feTn^raâo^ntre os vários setoras do SANEAR, objetivando alcançar
eficiência e eficácia das suas^ações; _

^V. Sl^impSrTeiSa de teonoiogia, de processos e sistemas do
XVi. côSr a especificação de hardware e/ou ^

desenvolvidos ou adquiridos pela Autarquia para^ atendimento
necessidades tecnológicas de oo-^ote gestão e o^^çaK em teonoiogia;
SdenSaSi^df^uivo dos manuais do usuário relaciona

ct:^eTarlt:í^aS^ a funcionais dos sistemas de informática
^roU®°e"entar as diretrizes e normas de segurança física e lógica para
proteção de dados e medidas destinadas a garantir ativos;

XXi. Executar outras atividades correlatas.

Ar. 16 - Para o cumprimento de suas funçóes, a Assessoria de Planejamento e Tecnologia
aeJ auxiliada paia Coordenação de Tecnologia da informação e inovação e pela
Coordenação de Planejamento.

XiX.

XX.

DA

SUBSEÇÃO I

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO

Art 17 - A coordenação de Tecnologia da informação e Inovação integra a estnAura do
SANEAR em nivei de Coordenação e apoia as atividades da Assessoria de Plane,emento
Tecnologia.

Art 18 - r- ̂ ''"o^Hnnacão de TecnojaajamJDíamaáaejiiov^
l.

Av. Ângelo Giuberti, 343 - B" Esplanada - Colatina/ES
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ̂  _
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO J

Especificar ha^aw e/cu software que devem ser desenvolvidos ou adquindos
pela Autarquia para atendimento de suas necessidades tecnológicas de controle,

£*-S'Si^srs'ír=rs?-.
dos aspectos funcionais dos sistemas de informática que

fm^Star^lis diretrizes e normas de segurança física e lógica para proteção de
dados e medidas destinadas a garantir ativos;

IX Executar outras atividades correiatas.

SUBSEÇÃO 11

DA COORDENAÇÃO DE PLANEJARBENTO

19 - A coordenaçáo de Pianeiamento integra a estrutura do SANEAR em nivei de
coordenação e apoia as aávidades da Assessoria de Pianejamento e Tecnologia,

Art ?n rnmr°^'' ° r.nnrdenacãn de Planejamento: eAMCAP
I, coordenar ou promover a elaltoração dos pianos, programas e projetos do SAN ,

Administrativa e Financeira;
Avaliar a execução do orçamento, ̂  . resoectivos programas;
^'tThLr rs^lr eSíSa ̂
tarifário do SANEAR a ser proposto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Saneamento Ambientai (COMMASA), sempre em coordenação com as e

dados e informações estatísticas sobre matérias de interesse

^rtLr eSr a elaboração dc Planeiant^ta ̂ tatégi^ do SANEAR;
Sfr^taeittfsSadt de admlnist^aUva junto aos demais
órgãos do SANEAR; sANEAR as diretrizes e normas institucionais

XI. Fazer observar, no âmbito do bANtat^,
pertinentes aos serviços; entre os vários setores do SANEAR,
Contribuir para promover a integração entre os^ vd
objetivando alcançar eficiência e eficácia das suas ações;

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.



ESTADO DO espírito SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

Xiii. Propor alterações ao Regimento interno do SANEAFí
SEÇÃO VII

da COORDENAÇÃO DE RELAÇÕE^ EXTERNAS

Art 21 - A coordenação de Relações Externas integra a estrutura do SANEAR
"ordlação, suõo.,nada dlretantente ã Dlretona Gera, e é dNidlda e. tres cneõas.
Comunicação Social, Assistência Social e Educação Ambiental.

SUBSEÇÃO I

DA CHEFIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 22 - nomppte à Chpfi'» Comunicação Social:

,  P^gramar coordenar e executar todas as atividades de -elações públicas e
instLionais do SANEAR, incluindo as linhas estratégicas da política de conrun,caçao

,, Lt^gn%~anizar .a , informação necesséria para a comunicação sobre as
C^^o ISimento de conteúdo pira o portai web e eventualmente redes
sociais do SANEAR; _ m-Criais audiovisuais requeridos;

PmSraiêsTdWgaSrdts atividades do SANEAR bem como de novos

S"ur?om outras entidades exlLas das émas de saneamento e meio
ambiente parra promoção de eventos técnicos;
Executar outras atividades correlatas, „

DA CHEFIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 23 - rnmpptfi à Chefia Assistência Social:

I  Programar, coordenar e executar teclas as atividades de relações de assistência social
do SANEAR, incluindo programas voltedos aos usuános^e baixa «nda

II Programar, coordenar e executar todas as atividades oe v
comunitérios e outras entidades mpresentativas de usuários de baixa rend ,
S'as"s1stê^rraf^^^ gerem grande impacto sooiai aos «dadãos do
PaSítm afljeas técnicas do SANEAR de treinamentos e pragramas de
relacionamento com Cientes gue tenham como objetivo a educação ambientai e

III.

IV.

V.

VI.

vil

III.

IV.

sanitária;
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO _
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

V. Executar outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO III

DA CHEFIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 24 - nnmpptfi à Fducacão Ambientai:

,  Promover o cumprimento dos objetivos estabeleddos na normativa ambiental
„  pro»toToí^^^^^^^ construção de valores, conbedmentos, atitudes e

Comover espaços de partiaipaçâo pue contdbuam para o desenvoivrmento de
imptmenur programas e aç6es que levem a um desenvolvimento

Sr—rdrorp^^Ô com as áreas eduoadvas do

Des"e,!S fSenar as aWdades reladonadas com treinamentos e divulgação

coordenação com a Diretoria responsável, na implantação de condicron
OAMCAP-

III.

IV.

V.

VI.

Vil.

Vlll.

ambientais que venham a ser impostas ao SANEAR,
Executar outras atividades correlatas.

CAPITULOU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 25 - A Diretoria Administrativa e Financeira é a ãrea responsável pela a^-nistração dos
ILs financeiros, materiais e bumanos do SANEAR, sendo composta por um Drretor
Administrativo e Financeiro, portrés Coordenações e sete Chefias.

SEÇÃO II

DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Art 26 - O Diretor Administrativo Financeiro será designado pelo Prefeito e deverá ter
graduação em nível superior.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

?•> - ao Diretor Ariministrativo-Financeiro:
.  I propor à Diretoriá Geral a criação ou extinção de órgãos, cargos e funções, bem

como os acordos sindicais e o quadro de pessoai com o respectivo Piano de
S^mS^mUr, dispensar servidores do quadro permanente e
aceitár demissões dos funcionários de acordo com a iegisiaçao pertinente e
aprovação da diretoria geral;. .

— -

^tSar a realização de pericias contábeis que tenham por objetivo
DÍe?mTn?Ul,iSSTtttdíSu administrativo para apuração de

msponsabiiidades aos funcionártos do SANEAR, no âmbito

ConSdrilSnSfWou decia^ comissão de serviços aos funcionários,
empregados e trabalhadores, com sujeição ás leis pertinentes e ás necessrdades
Coo^en^r^icdo sistema financeiro com acompanhamento da arrecadação,
cobranças de reoébiveis, tramitação junto ao bancos arrecadadores e gesUo do
SunIrS'emente à Diretoria o movimente bancário de arrecadação e emitir

a terceiros e manter oronograma

Xi,

rs=rpranrrn7e^o"ari^eS^^^^ bens mõveis não
IKrSkórios periódicos sobre a gestão da Diretoria Administrativa e

SS; o pessoai da Diretoria, Coordenações e Chefias subordinadas.
SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Art 28 - A coordenação Administrativa e Financeira integra a estruture do SANEAR em nivei
de coordenação, subordinada diretamente â Diretoria Administrativa e Financeira e coordena
três chefias: Finanças, Administração e Logística e Manutenção^
Av Anseio GlutiertI, 343 - B" Esplanada - Colatlna/ES 18
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III.
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V.

VI.

Vli.

VIII.

IX.

X

XI.

XV.

XVI.

XVII.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

29 - Compete à Chefia de Finanças.

Assessorar a formulação da

,1', ^SSíarSs sobre a gestão fmancelra do SANEAR, incluindo
execução orçamentária, fluxo dé caixa, seguimento de cunras de .nvestmento,
certificação e controle de pagamentos,

IV. Promover a aplicação financeira dos saldos bancanos.
V. Promover a apuração de ^ g movimento contábil e financeiro;
Vi. Tomar conhecimento e controlar, diariam ' . orçamentárias e ordenar
\fl|. Autorizar despesas de acordo com as dotaçoes orçamenianas

pagamentos em consonânçia com a programação de caixa;
„,. Movimentar contas bancárias do SANEAR,
iX. Promover a prestação de contas; .
X  Elaborar òs boletins diários de caixa e bancos,

X^l; ^rairaVprS^eS ®
êxecSífpiarTer^^^^^^^ o parãcipar do controle, da execução dos

adiantamento, impugnando-os quando não revestidos de formalidades legais,

Z. P%'yTm1s"So^C-: ordem de pagamento e transferéndas de

Vlll.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

recursos;

ÍOIli. EEr'SnrbatanX"e 0^^^ Santos de apuração contábil, balanços
SirmSsSSdídSs orçamentárias e aádãos;
rSera~SSeTSc«S^erentesáã^^^^

XXii. S o registro de procurações e habilitações de terceiros para recebimento de
XXiii. S normas de oontabiiidade, gestão de ativos e de fundos nos termos da

XXiV XrartSSdo SANEAR, nos termos da regulamentação em vigor;
rSTorganSçto fSénção atuai^ada dos cadastros dos responsáveis

XXVii. SSSSWética e analítica dos fatos de natureza orçamentária,
financeira e patrimonial;

XXVlll. Executar outras atividades correlatas.

XVlll

XIX.

XX.

XXI.
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ESTADO DO espírito SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 30 - r.nmpete à Hp Administração:

;  Dirigir a exeouçéo da política administrativa do SANEAR, coordenar e promover a

I, SetrTS"^ PP"
valores de ajuda de custo e diárias, bem como para antecipação ou prorrogação do

,n processos administrativos do SANEAR, executando a
tramitação de petições ou documentos e informar os órgãos do SANEAR, usuanos e

IV Re^terp°eddosv1irpeifií^^^^ fe acesso à informação e
V Smpor^missão de inquérito é processo adminisb^vo;
^1: — de PedP^P. P-PP- -

documento;

Vlll. Informar sobre o andamento do processo,
IX. Manter o arquivo geral. ,
X. Colaborar na formulação da proposta orçamentaria,
XI. Executar outras atividades correlatas.

Art. 31 - r^.nmpfite à Ch'^fía Loaístioa è Manutenção: : :

1. Executar a manutenção dos veículos, bens e instalações não operacionais do
n„ M^^e executar o piano anual de manutenção de equipamentos, instalações e

S: ãTgS iUma de cartas, relatórios, papéis e bens que devem ser

,V SêfuSí^rcrr^ dlVíS^^^^ ^P PP-^PP'
V. A^^ír o SSn^íão e mcomendár ações de melhoria, troca ou

disposição dos mesmos;

edificações;

Vlll. Programar e controlar o uso de veículos,
IX. Executar os boletins diários de tráfego dos veículos,
X  Organizar e manter o cadastro de veículos;

xll- E^^mrre^i^rsIo^Sr— e iubrtf,cantes, despesas de
xiii.

XIV. Executar outras atividades correlatas.
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ESTÀDO DO ESPÍRITO SANTO ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE CpLATINA ,
GABINETE DO PREFEITO |

SEÇÃO IV 1

DA COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Art 32 - A Coordenação de Suprimentos intêgra a estrutura do SANEAR em nível de
coordenação, subordinada diretamente à Diretoria Administrativa e Financeira e coordena as
atividades de duas ctreflas; Compras e Còhtrata^es e Patrimônio e Almoxanfado.

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 33 - rr He Comon- ° rrnntrr.,andes sntd -utrnnllnedn ã Coordenação de
Suprimentos, competindo-lhe:

I  Realizar as tarefas administrativas pertinentes à compra e entrega de suprimentos,
materiais, bens e serviços necessários às operações diárias da organuaçao,
respeitadas as competências da Comissão de Licitação;

"O- ̂ ^

íonitorarlody os fô  que abastecem o SANEAR;
Stom^"Zpremrd?S";ns de compra emitidas e analisar as sanções que

sistemas para a realização de pregões eletrônicos;
XI. Executar outras atividades correlatas.

Art. 34 - A H» Patrimr>-r. » Almovarifado está subordinada, à Coordenação de
Suprimentos, comoetindo-lhe:

I. Executar os serviços de recebirrrento, registro, almoxarifado, distribuição e alienação
de bens;

II. Receber, conferir, guardar e distribuir o material,

III. Manter o estoque físico e atualizado de bens de capital e de consumo;

controlar estoque, por grupo, subgrupo, unidade e espécie, para efédc de Inventário e
balancete;

Executar os serviços de registro e controle dos bens mobiliários e Imobiliários;

II.

III.

IV.

V.

VI

vil

Vlll

IX.

X.

IV.

V.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTQ
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GABINETE DO: PREFEITO

VI. Cadastrar OU

imobiliáriosi;

tombar, classificar, numerar, controlar e registrar os bens mobiliários e

Vil. Fornecer à Coordenação AdminisfratSra e Financeira dados e informações para a
realização da contabilidade patrimonial,

Vlll. Proceder à baixa de bens alienados ou considerados obsoletos, inserviveis, perdidos
OU destruídos, com autorização superior;

ix. Providenciar a recuperação e a conservação de bens pátrimoniais imóveis;

X. Conferir a carga de material permanente e equipamento, nas mudanças de chefias;

XI. Providenciar o seguro de bens piãtrimoniais,

Xii Tomar providências para apuração de responsabilidade pelo desvio, falta ou
destruição de material, devendo colaborar com qualquer eventual processo de
sindicância que venha a ser aberto em razão dessa destruição;

Xiii. Mariter em arquivo, traslados de escrituras, registros ou documentos sobre bens
patrimoniais;

XIV. Administrar os almoxarifados do SANEAR,

XV. Registrar a incorporação e a transferência de ativos do SANEAR;
XVI. Manter atualizado o cadastro de ativos do SANEAR,

XVii. controlar e acompanhar a situação de uso e ocupação dos imóveis próprios do
SANEAR e dos alugados, se houver;

XVlll. Executar outras atividades correlatas

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Art. 35 - A Coordenação de Gestão de Pessoas integra a estrutura do SANEAR em nivei de
coordenação. É subordinada diretamente ao Diretor Administrativo e Financeiro e coordena
as atividades de três chefias: Pessoal, Treinamento e Segurança do Trabalho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
gabinete DO PREFEITO

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 36 - A ri» »i.bordinarta 6 Coordenação rte Gestap dg Pessoas,
r.nmpetindo-lhe:

,1- de reco,Hin,en.e ae
contribuições previdenclárias e trabalhistas, soiicltando o empenho previo da
despesa; ,

promoção e punição dos servidores,

&'a"SranuaCférr— respectivas chefias, coordenações
OU diretorias, conforme o caso e Prornoyér seu cumprimento;
&?o^;^T«rrrrnirrS^^^^^ seleç^o,
contratação e , registro de novos funcionários, organizando os respectivos

,x: eCoSfbS^^^ funcionários do SANEAR, no ámbho
X. ItbTetrà cSação d^ Gestão de Pessoas os processos para aprovação os
Xi. lítora^?eSmente a atualização do catálogo, descrição e perfis de cargos e

Xii. 'SnW o pessoal de acordo com suas habilidades e as necessidades de cada
área, assim como desenvolver e atualizar perfis proãssionais baseados em

Sâf perfis profissionais para a realização de concursos públicos de

"IrtTanos'de demissão voluntária, esclarecendo os funcionários sobre

IV.

V.

Vi.

Vil.

Vlll.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

suas condições;

XVI1. Executar outras atividades correlatas.

Art. 37- s r^h^fis rip Trein^"^°ntn está subordinada á Opordenarrãn ris Gesfão de Pessoas.
r.nmpetindo-lhe:

Av Ângelo Giuberti, 343 - B° Esplanada - Colatina/ES 23
CEP-. 29.702-902 - TELFAX: (027) 3177-7004



IV.

V.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO _ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

1  Executar o planèjamerrtó, desenvolvimento e formação dos recursos humanos do
SANEAR, através da realização de cursos deformação e treinamento, workshops ou

II. Promorerrf^aSò"^^^^^lgéntS"em relação aos novos sistemas e/ou os processos
III.

Pan"o%ÍSv"
competências profissionais,
Executar outras atividades correlatas.

Art. 38 - ■ -1-^- - cs dn Traballin r nH n|hnrr1ipnda é Cnnrdenação de Geaíjode
Pessoas, r.nmpetindo-ihe:

1. Executar programas de segurança e serviços de prevenção no que diz respeito aos
Staa??u"''édequado de equipamentos de proteção pessoal alocado para
trabalhadores envolvidos em atividades com fator de risco;

cootaenaçéo das apaes

Executar outras atividades correlatas.

ÒAPÍTULOm
DIREtORIA COMERCIAL

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 39 - A Diretoria Comerciai é a área responsável pelos processos de comercialização dos
serviços de água potável, esgoto e dos resíduos sólidos do SANEAR, sendo composta por
um Diretor, por duas Coordenações e três Chefias.

SEÇÃO II

DO DIRETOR COMERCIAL

Art. 40 - o Diretor Comercial será designado pelo Prefeito e deverá possuir nlvei superior.
Art. 41 - Compete ao Diretor Comercial.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Vil.

Vlll.
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III.

IV.

ESTADO DO espírito SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

I. Desenvoh,er a ge,anciar as atividades oomaroiais do SANEAR, como medição,
□SrtíafdirSr eêS(^SÍÍpoife relativas aos processos coimerciais;

DA COORDENAÇÃO COMERCIAL

Art 42 - À coordenação Comerciai integra a estrutura do SANEAR em nivei de coordenação,
subordinada dimtamente à Diretoria Comerciai. Está dividida em três cheflas:
Faturamento e Cobrança e Cadastro de Clientes. A coordenação comercai e respon
paias abvidades reiacibnadas à gestão comercial do SANEAR, incluindo os ^
medição de consumos, de cadastro de clientes e de faturamento e cobrança das contas, p
prestação dos serviços, de acordo com as determinações da Diretona Comercial.

SUBSEÇÃO I

das chefias

Art. 43 — CcimDete à Chéfiá de Micrornediçaò.
I  Executar as atividadés relativas ao processo de micromedição do consumo de água

lU, í^ãLr programa.de caça^raüdes comérc^^ ®
AÜ)diter'?°apoiar a Chefia de Distribuição em programas de redução de perdas
Auxfflafíboonlenaçâo de Relações Externas na criação e implantação de programas
gs^uro^a^ranla^rrtu^^^^^^
rdrnSfquand1°pS ou soW^^^^ vazamentos internos nas residenciais dos

,X. aatmr I to7cumpta"s Scal"aiho da equipe de micromedição;
X. Executar outras atividades correlatas.

;^rt. 44 - r.nmpate à Qhpfia de Faturampntn e Cobrança:
I  Executar as atividades relativas ao processo de emissão de faturas e d® cob^nça;li". Promover o lançamento das tarifas e taxas dos serviços de agua e de esgot ,
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ̂  . ^
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

111. Emitir e distribuir as contas de água e
micromedição, dependendo do sistema
Inscrever em dívida ativa débito dos us
Propor à Diretoria Comercial a polr

IV.

V.

VI.

VII.

VIU.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

esgoto, em coordenação com a Chefia de
de entrega de contas escolhido;
Jários;

.ica de notificação, corte e religaçao de

3 ativa; ^
Iráso e expedir guias de recolhimento com oExecS a cobrança amigável da dívidk ativa;

Informar os débitos aos usuários em at--a«n «

FÕm2e"rS»1o^ f ificando a data da coleU a idantifloar os
clientes que não tenham sido ug. causas judiciais de cobrança;

Sí : Sa"da\1Sgia da Informação a Inovação na espaoffloaçâo
dos softwares de processamento de irjformações e do sistema comercial.
Aplicar as penalidades previstas no rebulamentp dos serviços.
Executar outras atividades cònelatas.

Art. 45 - r.nmpftte à Chef"» Hp Cadastro de Clientes:

1  Executar as atividades relativas ao processo de cadastro comercial;
,1 organizar é manter atuando o oadastro doa usuários, mantendo a base de

■  Clientes sempre atualizada, oom base na cartograria do Muniolpio de Co abna^
identificando sua localização exata, tipo de economia, ligação e area, para fins
faturamento e cobrança;

iii. Emitir reiatórios de controle do movimento de ligações e consumos;
iV Auxiliar a Chefia de DIstribuiU no desenvolvimento de programas de redução de

■  perdas aparentes, em ésfleoial no que diz respeito ao recadastramento de
usuários;

V. Auxiliar a Coordenação de Tecnologia da Informação e Inovação na especificação
dos softwaies de processamento de informações e do sistema comercial,

VI. Executar outras atividades correlatas.

SEÇ.ÂO IV
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Art. 46 - A Coordenação de Atendimento ao Cliente Integra a estrutura ao SANEAR em nível
de Coordenação, subordinada diretamente ao Diretor Comercial.
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47 - Compete a Coordenação de Atendiménto ao Cliente:

1  Coordenar e supervisionar as atividades de atendimento ao cliente;

II. Atender o público encaminhando-o às áréas de competência,

III. Operar os serviços telefônicos, inclusive prestar as informações solicitadas e
encaminhar as reclamações' aos setores competentes;

IV. Elaborar relatórios periódicos sobre a gestão do atendimento ao cliente;

V. Responder às preocupações dos cidadãos no que se refere às operações
realizadas pelas áreas do SANEAR,

VL Comunicar aos clièntes o status dos pedidos e os pianos de trabalho de
manutenção;

Vil Coordenar a administração dos pedidos de reparo, solicitações de ligações,
reclamações e demais temas relacionados, por meio de agências de atendimento,
Call Center, computadores ou outras vias destinadas para fins de comunicação
entre os clientes e o SANEAR.

CAPÍTULO IV

diretoria DE ENGENHARIA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48 - A Diretoria de Engenharia é a área que possui a responsabilidade técnica do
SANEAR. Planeja, dirige e controla todas as atividades de projetos, estudos e obras da
expansão da infraestrutura do SANEAR e é composta por um Diretor, duas Coordenações e
por duas Chefias.

SEÇÃO II

DO DIRETOR DE ENGENHARIA

Art. 49 - O Diretor de Engenharia será designado pelo Prefeito e deverá possuir nivei
superior completo.

Art. 50 - Compete ao Diretor de Engenharia:
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L  Elaborar e apresentar a doèumentaçâo técnica necessária aos projetos de

resültsntes do plsncjamsnto rtiunicipsl, i
Aooiar tecnicamente a Diretoria Geral e a Diretoria de Operações,
Administrar o pessoal da Diretoria. Coordenações e Chefias subordinadas.

SEÇÃOm

DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E PROJETOS

Art 51 - A Coordenação de Suporte Técnico de Projetos integra a estrutura do SANEAR em
nível de Coordenação, subòminada diretamente à Diretoria de Engenharia e é d,v,d,da em e
coordena duas Cheflas:: cadastro Técnico e Projetos, É responsávei peia guarda,
mariuteníão e atualização do cadastro técnico, bem como peia eiabcreção e orçamentaçao
dos projetos de engenharia do SANEAR.

IV.

V.

VI.

SUBSEÇÃO!

CHEFIAS

II.

III.

IV.

V.

ArtV 52 — Compéte à Chefia de Cadastro Técnico.

i  Executar serviços dê topografia e levantamentos dé campo para identificação e
especificação das caraoteristicas das unidades eXistentés nos sistemas gerenciados

Martera^Sados os cadastros das unidades dos sistemas de abastecimento de
S^1tuT"s'SSSis dos afivos designados á coieta, transbordo e
SS;?raanTzLdõra'Írel de publicações técnicas, mapas e prejetos;
SorarrcoomeniLnamentos e cursos técnicos de capactaçao internos,

VI. Executar outras atividades correlatas.

Art. 53 - Compete à Chefia de Projetos:

I. Elaborar estudos preliminares, anteprojetos, projetos básicos e executivos de
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

lll; ll^roraírSíSrS - - e^udos;
v". ISborarSLÍ^^e anato^^ de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário, incluindo de sistemas que venham a ser transferidos ao
SANEAR;
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VI. Especificar e elâbprir òs respeçtIÃs termos de iefei^ncia para, a contratação de
projetos; ■

Vil. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO DE OBRAS

Art. 54 de » estrmum do S/tNFAR em n|vel de coordenação.
c.ihoírlinada rllrrtamente à Diratnria de Fnnenharia. Çnmpete a ela:

.  Racalizar e controlar as obras contratadas, observando os custos e os avanços;
: CO—e^uís Irregularidades verifioadas na execução de obras oontratadas

.  Pr^cS^rmedição de todos os frabaittos executados por empreitada, instruindo os

.  E5S'^obS?'drir^piStaçâo, modlfi^ e ampliação dos sistemas de

. ssrrsasitsssTJSsr;.»...-—»

.  'S2. ~

. EÍ^S?V'eiScl^OTre^|yoi termos.de referê^^^ para a contratação de
gerenoiadoras e frsoallzadores externas, bem como coordenar esses prestadores de

. Sliestações e oertificados aos Prestadores de serviços que tentram realizado
obras ou serviços relacionados às obrâs do SANEAR,

•  Coordenar e executar outras atividadels correlatas.

CAPÍtULO IV

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55 - A Diretoria de Operações responsável pelos processos de produção, tratamento e
distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos, sendo composta por
um Diretor, por três Coordenações de Operações e sete Chefias.

Av Ângelo Giuberti, 343 - B® Esplanada - Colatlná/ES
CEP; 29.702-902-TELFAX; (027) 3177-7004



ESTADO DÒ ESPiSlTQ SANTO
prefeitura MUNICIPAL DE CÕLATINA
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO II

DO DIRETOR DE OPERAÇÕES

Art. 56 - Ô Diretor de Operações será designado pelo Prefeito e deverá possuir nivei superior
completo.

Art. 57 - Oomoete ao Diretor He Operações:

Píanejar. dirigir, orieriter e fisoálizar pianos, programas e atividades de operação e
manutençáo dos sistemas púbiioos de abastecimento de água, esgotamento sanitano

Pr"—çâo de serviços de manutençáo ou reparos, e fiscalizar sua11.

IV.

V.

VI.

vil.

Vlll.

IX.

X.

pro^f aperfeiçoamentos na operação e na manutenção dos sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e resítos sólidos;

âto peto® umpSo das normas de saúde, proteção dos recursos hídricos e meio
ambiente, qualidade da água produzida e peia saiubridade da água tratada pelo

Ss^fo pSIoai da Diretoria, Coordenações e Chefias subordinadas,
SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DE ÃGUA

Art 58 - A Coordenaçio de Agua integra a estrutura do SANEAR em nível de Coordenação,
subordinada diretamente à Diretoria de Operações e está dividida em tres chefias.
Tratamento e Qualidade da Agua, Distribuição e Manutenção de Agua. A Coordenação e
Agua deve coordenar as atividades das chefias que estão sob sua coordenação, bem como
assegurar, através de suas chefias, o adequado tratamento e distribuição da agua aos
usuários, bem como zelar pela redução das perdas reais e aparentes.

SUBSEÇÃO I

CHEFIAS

Art. 59 - r-nmpfite à Ch<=>fia de Tratamento e Qualidade de Água:
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I. Executar a operação áéitodas as Unidades que corapôeiji o sistema de tratamento de

^^!:!SÍisioo-áuimicas de oontroie operacionaiide esíaçass de tratamento;
E^uar StuS e ̂ ^ '
tratamento de água, i^iin oomO das ®f ̂ 3»'Kt^teda
Proceder ao controle das vazões de agua bruta e de ag^a tratada

111.

IV.

jos processos de

e os gastos com a

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

químicos, solicitando sua re inovação conforme
programação: , .
Contrólãr a qualidadeidòs produtos químicos;

Elaborar rotineiramente; relatórios de controle operacional da estaç
.  1^- tieirae niJimiCé^IS

io de tratamento;

r ^araotertstías fisio^s, quimioís e baotenoiôgioas
Ma^&Too^íiíoie dé da água destinada ao abasteoimerto púbiioo, inoiuindo
administração de laboratório ou interface laboratórios ito público;Monitorar a qualidade das águas dos mananciais para abytecime
Elaborar, rotineiramente, relatórios de controle de qualidade da

água destinada ao

^SSl^'1a^^cSrriprir as esCàlás de trabalho dos operadores das estações
água;
aparentes, ficando

na(s) ETA(s) e em

nos mananciais e.

elevatórias sob sua responsabilidade e estações de tratamento de
Participar dos programas de redução de perdas reais e
responsável pela Insi^lação e ,rtianutenção de macromedldores
outras unidades quàndb necessário; . -
Obter e manter as outorgas necessárias a captaçao de água

Sar^indl^^lteraS^ assumir a operação de instalações de tratamento de agua
que venham a ser transferidas ao SANEAR;
Observar e atender às legislações pèrtlnentes.
Executar outras atividades correlãtás.

Art. 60 - Compete p trhpfia rie Distribuição:

1  Executar as liqações dos ramais de água e a Instalação de hidrõmetro^ _
li" Promover a remoção e substituição de hldrômetros, sémpre em coordenação com

Chefia de Micromedição, no intuito de garantir a correta priorização das substituições;
III Sicutías Sades de operação das elevatórias, excluídas as anexas a(s) ETA(s)^
iv". Proceder á pesquisa e estudo do regime de consumo de água no sistema, sempre em

coordenação com a Chefia de Tratamento e Qualidade da Água;
V  Estudar e planejar medidas no caso de racionamento dfi agua.
\/i Proceder à medição de vazão nav linhas adutoras e reservatórios;
Vil Providenciar locação instalação e manutenção de equipamento de macromediçao,

desenvolver técnicas para detectá-las e reduzi-las, sempre em conjunto com a
Coordenação Comercial;
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X

XI.

Xli.

XIII.

xiv:

Pesquisar, localizar e suprimir liga çi
Propor e implantar, , em e cõnjunto,

dé pressão e distritos dê médíção
Elaborar, e fazer cumprir as es/

atividades associadas à òpéráção

das estações elevatórias, excluída!
colaborar na estimativa dos orçar
Executar outras atividades corrèlf

é

:õ

s

 controle;

éalas de tn•g

11.

IV.

V.

VI.

VII r

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Providenciar as substituições das
visando à redução de p
PIUVIUCIIWCII ao

és clandestinas;

com a Co srdenação de Obras, válvulas redutoras

 as anexa^
rlnentos dos
Éitas.

erdas de água, em cobrdenação com a Chefia:de Distribuição,
_  ' . . _ I íit.. rAtf^Ac ineork/lWPÍS'redes inser viveis;

balho das equipes responsáveis pelas

do sistémíi de distribuição de água e de operação
à estação de tratamento de água;

serviços prestados;

máquinas e ins«,aç5as de

produção e distribuição de água do vSaÍjEAR, eiaborada em conjunto com a
Prograílare executad os servi^s de manrt^^^ ® recuperação dos

elSÍSades para reduçiõ db consumo de energia eiètncà e
eficiéntização energética das unidades de bombeamento,
Auaiiar desemoenhO dos equipamentos eletromecanicos,

Fome«r " detemünaçâp dos custos operaconets dos

SSl^^V&eparar ordens de execução para encomenda de matenais,
rpíelenla^^SersTbras aç6es de reparação e manutenção reaiizadas e
programadas; . .

S^^rSl^r^S^^Trard^^ramo^ía éguipe de manutenção dos
sistemas de água;
Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO IV

DA COORDENAÇÃO DE ESGOTO

Art. 62 - A Coordenação de Esgoto integra a estrutura do SANEAR em nivei de
Coordenação, subordinada diretamente à Diretoria de Operações e coordena duas cheflas:
Manutenção de Esgoto e Tratamento e Disposição Final. A Coordenação de Esgoto, por mero
de suas cheflas, é responsável por todo o ciclo de coleta, afastamento e tratamento do
esgotamento sanitário gerado no sistema, inclusive esgotamento industriai.
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SUBSBPÂO I

CHEF

Art. 63 - hnmnète à nh^fia de Man» itenção de lEsaoto"

IAS

II.

III.

IV.

V.

VI.

vil.

Vlll.

IX.

X.

XI.

XII.

Realizar a manutenção dos ramais.^ dos interceptores, dos emissários e
dos poços de visita; , .

Srrl^SnTalvS^^ do consumo de energia elétrica e

S^ i^Sè^ os^Le^Sr^^^^ recuperação dos
eouipàrnéntOs eletrOiríecânicos, ^

trS^^S^^os 0^^ opemc.on.s.dos
^Sl^^í^mparar ordens de execução páraencomenda de materiais,

eoÜS%s áçó^ de reparação e manutenção realizadas e
programadas;Apresentar relatórios periódicos sopre o estado da rede,

sistemas de manutènçãõ de ésgoto,

XÍH. Executar outras atividades correlatas.

Art RA - nompete à Chefia de Tratamento e Disposição Final.

i. Verificar e controlar o lançamento de efluentes nas redes coletoras, determinando, em
coordenação com a Diretoria Administrativa e Financeira e a Assessona de
Planejamento e Tecnologia eventuais adicionais a serem cobrados pelo elevado grau
Ho narna nolusnte em efluentes, em especisl industrieis,

ii. pLIiSr a dos' coletores, interceptores e emissános, tomando as
rtrnvifiAnrias ouento à ocorrêncie de obstruções e ruptures,

111. Elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho de operação das equipes de operação
das elevatórias e estações de tratamento de esgoto,SlStãrrSeraçõei de estações de tratamento de esgoto e operação de estações

ReaSarmáLís^fisico-quimicas e biológicas de controle operacional da estação de

Marte^coritrole da eficiência na estação de tratamento de esgojo; nrnressos de
Efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoamento dos processos de
tratamento de esgoto, bem como das instalações e equipamentos;
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Proceder à medi^ãò dás vazõè»
Controlar o estoque dos prò^

de esgptò na estação dé ti
dutos químiçQS, solicitando

i

X.

XI.

Xil.

xiir.

XIV.

XV.

xvi.

XVII.

XVIII.

programação;
Controlar a qualidade dos prod
Èlabórar relatórios de controle^
Observar e atender às legislaço
Realizar análises e pesquisas

, j

tataíTiénto de esgoto;
si]a renovação conforme

tos químicos;
operàciòhal da estação dé tratamento;
les pertinentes; . . , . . - j
das características físicas, químicas e biológicas dos

Sto a^liSde das águas dos corpos,receptores, nos quais sejam lançados os
pfiuentes de esooto tratado, bem como de efluentés coletados, _

Elaborar, rotineiramente, relatórios de córitróle de qualidade dos efluentes da estaçao

SorSverlnid^ de reüso e reaproveitamento dos .
Garantir a correta disposição do lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto.
Executar outras atividades correlatas.

,$EçÂo?v . ^ •

DÀ coordenação DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 65 - A Coordenação de Resíduos Sólidos integra a estrutura do SANEAR em nível de
Coordehaçãô, subordinada diretamente aaÒiiBtor d^^ as atividades de
duas chefias: Coleta e Transporte! é Díéposição' Final e Controle Ambiental. Alem de
coordenar as atividades de suas çhifias!; essa coordenação, é,r^ pela coleta,
transporte, disposição final e controle ambiental dos serviços relacionados a resíduos sólidos.

.jV^SÜBSÉÇÃQJí

CHEFIAS

Art. 66 — Compete á Chéfiá da Coleta é Transporte.

1. Executar as atividades operacionais relativas a coleta e transporte de resíduos

11 Executar a Política de Coieta e Transporte de Resíduos Sólidos do SAN^R;
III. Cumprir e fazer cumprir as normas de saúde relacionadas a correta coleta do

IV. ProgrTrni°e^superv^ as atividades dos grupos que operam o sistema de
coleta e transporte de resíduos sólidos; _

V  Administrar programas para melhorar a eficiência na operação do sistema,
01: CoSrnKItimativà dos orçamentos dos serviços prestados e/ou requendos a

Soirar' as formas e sistemas que permitam a eficiência das equipes deVII.

VIII.

IX.

operação; ^ -Controlar a segurança e proteção das equipes de operação.
Verificar as alterações das normas e as melhores praticas ligadas
transporte de resíduos sólidos em especial a política nacional de resíduos sólidos;
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X.

XI.

Xii.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Identificar resíduos: especiais " qüé; reque^am tratamento adicional, desenhar
í5i«itemas de coleta e transporté espèciáis para èsses casos, . . ..SSar o p^o de logMde de coleta, separação e trartsporte de ,es,duos

Ü^bde^^^^as corri ; cooperativas de catadores, Com o auxílio da
M^rSízadâslis raras dê colete para 0 sistema de
Apresentar relatórios periódicos sobre o desempenho e eficiencia na coieta.
Manter atuaiizado um inventáfio do equipamento disponível, trancnnrtP
Sorar e fazer cumprir as escalas de trabalHo da equipe de coleta e transporte
de resíduos sólldòs, semp| de acordo com a legislação municipal aplicável
relativa a tráfego e ruído; :
Executar outras atividades correlatas.

Art. 67 - nnmpete à Chefia de Dispnsição Final fí Controle Ambiental:

I. Executar as políticas e atividades operacionais relativas aos processos de
Hisnoslcão finai de Resíduos Sólidos e Controle Ambiental,

II Cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e proteção dos recursos hidnco^
lll. cotebôrar ra itImaL dos orçamentos dos servlços.prestados e/ou requeridos a

IV/ Cortioíar a seqürariça e proteção das instalações físicas e da equipe teilizada;
v; Be^ar o ̂ no de logística de disposição final e controle ambiental de resíduos

VI lxécMra^°a^^^pM^ão final dos resíduos sólidos no ̂ lugar estabelecido (Centro de
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - CETREU), ou propor novos locais de

VII. frSfõs^pfo— estratégias viáveis e

VIIL ' -Iduos gerados, e derinir o «po de
disposição adequada; - > ■

IX. Manter a estabilidade ambientai e garantir a adequaçao a iegislaçao,
X. Executar outras atividades correiatas.

TÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 68 - As portarias, deiiberações e demais atos normativos vigentes continuam em vigor no
que não se confrontarem com este Regimento interno.

Art. 69 - Compete ao Diretor Gerai dirimir quaisquer dúvidas desse Regimento Interno.


