DAE)
SANTA
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.•
.Joao Augusto Giovanetti, Diretor Superintendente

do DAE - Departamento de·

Agua e Esgoto de Santa Barbara d'Oeste, no uSo das suas atribuiyoes que Ihe
sac conferidas por Lei:

Considerando

disposto no artigo 6° da Lei Municipal n.o 3150/2009 de 30 de
.
Dezembro de 2009 que determina as atribuiyoes correspondentes aos cargos e .
"

0

empregoscriados

s.erao regulamentadas

Art. 1° - Ficam' estabelecidas
.publicos

elT! comissao

por Ato do Diretor Superintendente,

as seguintes funyoes aos cargos e ~mpregos

criados

pel a

Lei

Municipal

n.o

3150/2009

no

Departamento de Agua e Esgoto de Santa Barbara d'Oeste:

Assessor

da

Superintendente

Superintendencia
fornecendo

-Assessorar

subsidios

coordenar outras atividades

diretamente·

necessarios

a

tomada

conjuntas da Administrayao;

0

Diretor

de decisoes;
,

desenvolver

oLitras .

atividades afins.

Assessor Juridi~o- Assessorar

0

,

Diretor Superintendimte
.

sabre assuntos
que
.'

decorram direitos e obrigayoes; elaborar pareceres sobre assuntos submetidos
pelo Diretor Superintendente,
executar

Chefe de Divisao e Secyoes

outras tarefas coinpativeis,

que Ihe forem cometidas

da· Autarquia;
pelo Diretor

Superintendente; defender os. interesses do DAE em juizo ou fora dele.

Assessor Financeito
atividadesrelativas
de agua e esgoto;

a

Executar,. atraves de suas unidades

menores

, as

arrecadayao

das tarifas e demais receitas dos serviyos

recebimento,

pagamento,

guarda

e movimentayao

d.o.

dinheiro e outros·· valores do DAE; controle· e registro dos atos e fatos da
I

administrayao

economic

de sua execuvao.

a, financeira
..

e a elaborayao do oryamento e controle
•.

.

~

O'OESTE
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Assessor Tecnico ,- Assessorar, 'utilizando-se de seus conhecimentos tecnicos
na definiy80 de diretrizes, metas, ayoes e soluyoes .a serem desenvolvidas
sua

area

de

atuayao;

planejar

ayoes

estrategicas;

\

-desenvolver

na

'outras

I

atividades afins, conforme necessidades do DAE.

Assessor

de Comunica~ao - Executar

campanhas

de esclarecimento

opini8o publica, atraves dos meios adequados de divulgay80,

da'

relativamente

a

orientayao adotada pelo DAE na sOluc;ao.dos problemas que Ihe est80 afetos;
assessorar

0 Diretor Superintendente

em reunioes,

palestras,

visitas\ as obras e Ol-!frps.afins, quando se fizer necessario
divulgay8o; promover a divulgay80 externa quandoJor
Diretor Superintendente;

<:>

conferencias,

para competente

caso das decisoes do

elaborar, preparar e remeter a imprensa 0 ~xtrato dos
.

,

atos, comunicados e despachos que devam ser dados a publicidade;_ manter 0 .
.

,

competente registro das atividades do 6rg8o; apresentar ao Diretor sugestoes
sobre 0 bom andamento dos trabalhos do 6rQ8o.

Chefe de Departamento A - Exercer a direyao de sua area de trabalho .dentro
.

de sua formayao

academica

.

(nivel

superior);

elaborar

projetos

de

alta

/

complexidade

para melhoria

dos metodos

instruyoes

para execuyaodos

coordenar

a unidade

procedimentos
. elaborar

tecnicos

relat6rios,

trabalhos

de trabalho

em

de qualidade,

redigir

pareceres;

de trabalho,

preparar

normas e

das unidades

sob sua orientay80;

c0'lformidade

com' as normas

seguranya

e higiene

zelar pelo patrimonio

e'

de· tr?balho,
da Autarquia;

executar demais atividades correlatas.

Chefe de Departamento

B - Exercer a direyao de sua area de trabalho dentro

de sua fOrmay80 academica
media complexidade
relat6rios;

manter

subordinados;

(nivel medio); elaborar normas e instruyoes de

para eXeCUy80 -dos
trabalhos sob sua orientay80; redigir,
.
a ordem

edisciplina

dos

funcionarios

que' Ihe .sao .

zelar pelo patrimonio da Autarquia; exequtar .demais atividades

correlatas ..

.

Chefe de Departamento C - Exercer a direy80 de sua area de trabalho dentro
de sua formayao academica (nivel fundamental);

garantit 0 cumprimento

das

.

DAE)
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normas

e instru¢es

a

apresentqr
que

dirige;

para

execu980

Diretoria, periodicamente,'
manter

a, ordem

dos trabalhos

BARBARA

sob sua

orienta98o;

relat6rios das atividades

da unidade

e disciplina

dos funcionaribs

que

Ihe S80

subordinadQs; zelar pelo patrimonio da Autarquia; executar demais atividades
correlatas.

Chefe de Divisao
A - Exercer a dire980 de sua area de trabalho dentro de sua
).

.

forma98o academica (nivel superior); elaborar projetos de alta complexidade
para melhoria dos metodos de trabalho, preparar normas e instru90es para
I

execu980 dos trabalhos;

'

coordenar a unidade de trabalho em conformidade

com as normas e procedimentos tecnicos de qualidade, seguran9a e higiene de

.

trabalho,

elaborar

relat6rios,

.

redigi~ pareceres;

zelar

pelo

patrimonio

da

Autarquia; executar demais atividades correlatas.

Chefe de Divisao B - Exercer a dire980 de sua area de trabalho dentro de
forma980 academica
complexidade
relat6rios;

para

manter

subordinados;

(riivel medio); elabor~r nor-mas e instru90es de media
execu980

dos

a ordem

trabalhos

e disciplina

sob. sua

orienta98o;

dos' funcionarios

que

redigir
Ihe S80

zelarrpelo patrimonio da Autarquia; executar demais atividades

.

".

correlatas.

Chefe de Divisao C - Exercer a dire980 de sua area de trabalho dentro de
•

fI

'

forma980 academica (n.ivel fundamental); garantir 0 cumprimento das normas e
instru90es
Diretoria,

para execu980
periodicamente,

manter a ordem

dos trabalhos
relat6rios

sob .sua orienta98o;

das atividades

apresentar

da unidade

a

que dirige;

e disciplina' dos funcionarios que Ihe S80 subordinados;

zel~r

pelo patrimonio da Autarquia; executar demais atividades correlatas.

Assess~r

A - Elaborar pareceres e redigir rel~~6rios,· auxiliar na detini980 de.

diretrizes, metas e a90es de alta. cqmplexidade
.

a

serem desenvolvidas

area de atua98o, conforme sua forma980 acaderrica

(nivel superior); planejar

a90es estrategicas; desenvolver outras atividades atins. ,
,

na sua
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Assessor

B - Elaborar

parecere~

informac;oes de carater complexo
formac;ao

academica

complexidade,

(nivel

e redigir

relatorios,

levantar

em sua area de atuac;ao, conforme

superior),

desenvolver
,

proJetos

BARBARA

dados

O·OESTE

e

sua

de, media

'

zelar pelo patrim6njo da Autarquia; executar demais atividades
,

correlatas.

Assessor C - Prestarassessoria
academica ,(nivel
complexidade,

medio),

'na area de atuac;ao, confbrme sua formac;ao

levantando'

e

sanando

problemas

de

media

propondo adequac;oes e mudanc;as nos metodos de trabalho;

, zelar pelo patrim6nio da Autarquia; executar
demais atividades correlatas.
,
,

Assessor
0 - Pesquisar dados, elaborar e implementar subsidios para soluc;ao
,
,

de problemas; elaborar relatorios da unidade de trabalho, desenvolver proJetos
.

,

~

de media complexidade.

na sua area de atuac;ao, conforme

academica (nivel medio); Zelar pelo patrim6nio da Autarquia;

sua formac;ao

executar demais'

,atividades correlatas.

Assessor'

E - C'ontrolar

dados,

elaborar

e implementar

subsidios

para

consultas solicitadas, elaborar relatorios da unidade de trabalho, desenvolver
projetos

de baixa complexidade
,

na' sua 'area de atuac;ao, conforme

, formac;ao academica (nivel fundamental);

sua

zelar pelo patrim6riio da Autarquia;

executar demais atividades correlatas.

Art. 2° - Este ato entra, em vigor na data de sua publicac;ao por afixac;ao em
lugar proprio, revogadas as disposic;oes em contrario.

Publicado no gabinete da Superi end ncia
do Departamento de Agua e Esgoto de ,Santa
Barbara d'Oeste, em 02 de Julho de 2010.

.

