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LEI COMPLEMENTAR Nº 13, DE 06 DE OUTUBRO DE 2005

CRIA CARGOS NO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, HEITOR VALVASSORI, Prefeito Municipal de Içara, Faço saber a todos os
habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
presente Lei Complementar:
Art. 1º Ficam criados os seguintes empregos públicos no SAMAE:
I - Dos cargos em Comissão:
a) Diretor Presidente, com remuneração equivalente à dos Secretários
Municipais;
b) Coordenador, com remuneração equivalente à função de nível CC-2, com
valor de referência de 5,00 (cinco) vezes o piso salarial do servidor
público municipal de Içara;
c) Diretor Administrativo Financeiro, com remuneração equivalente à
função de nível CC-2, com valor de referência de 5,00 (cinco) vezes o
piso salarial do servidor público municipal de Içara;
d) Coordenador de Divisão Operacional, com remuneração equivalente à
função de nível CC-2, com valor de referência de 5,00 (cinco) vezes o
piso salarial do servidor público municipal de Içara, para atuar na
Divisão Operacional do Balneário Rincão. (Acrescido pela Lei nº
2457/2007)
2457
II - Dos empregos de provimento efetivo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
de

Agente Administrativo;
Agente de Serviços Gerais;
Auxiliar de Operações.
Engenheiro Sanitarista;
Encanador;
Motorista; (Extinta pela Lei Complementar nº 15/2006)
15
Operador de ETA/ETE (Estação Tratamento de água/Estação de Tratamento
Esgoto);
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h)
i)
j)
l)
m)
n)

Operador de Máquinas;
Contador;
Técnico em Química (laboratorista);
Vigia. (Extinta pela Lei Complementar nº 15/2006)
15
Mecânico de Manutenção; (Criado pela Lei Complementar nº 15/2006)
15
Auxiliar de Escritório. (Criado pela Lei Complementar nº 15/2006)
15

Art. 2º Os empregos de provimento efetivo que compõe o quadro permanente
do SAMAE, regularmente nomeados em razão de prévio concurso público de
provas ou de provas e títulos, estão elencados no anexo I, com
discriminação segundo as categorias funcionais, denominação e número de
vagas.
Art. 3º As retribuições remuneratórias correspondentes aos empregos de
provimento efetivo, são aquelas elencadas pelo Anexo II, sendo o
respectivo
valor
pecuniário
obtido
através
da
multiplicação
do
coeficiente respectivamente fixada para cada qual, pelo Valor Referencial
de Vencimento vigente, o qual representa o menor vencimento básico de
emprego ou função no Serviço Público Municipal, na forma da Lei.
Art. 4º Em caráter emergencial, fica o chefe do poder executivo
autorizado a contratar temporariamente, pelo prazo de até 6 (seis) meses,
servidores para ocuparem os cargos criados pela presente lei.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Ângelo Lodetti em Içara, 06 de outubro de 2005
HEITOR VALVASSORI
Prefeito Municipal

CARGO: Agente Administrativo
NÍVEL: VII
SERVIÇO: Administrativo em Geral
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível médio, de ordem auxiliar de natureza repetitiva de
complexidade mediana, referente a execução de todo e qualquer serviço de
caráter administrativo, financeiro, pessoal ou material.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da
função de agente administrativo.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou
Legislação Municipal .
CARGO: Agente de Serviços Gerais
NÍVEL: III
SERVIÇO: Serviços Gerais
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível subalterno, de natureza operacional e de menor grau
de complexidade, abrangendo trabalhos braçais leves em geral, serviços de
zeladoria, copa, limpezas e protocolo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Alfabetizado.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da
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função de agente serviços gerais.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou
Legislação Municipal.
CARGO: Auxiliar de Operações
NÍVEL: V SERVIÇO:
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Executar
serviços
de
instalações,
ampliações,
consertos,
cargas/descragas, transporte, armazenamento, alvenaria e carpintaria em
geral.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Escolaridade: 1º Grau completo
2- Formação específica: desnecessário.
CARGO: Engenheiro Sanitarista
NÍVEL: IX
SERVIÇO: Fiscalização, supervisão, execução e planejamento, na área de
saneamento.
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades
de

nível

superior,

de

natureza

técnico-profissional,
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envolvendo planejamento, execução, fiscalização, supervisão de projetos,
drenagens, saneamento, manutenção de equipamentos, bem como, outras
atribuições inerentes a profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Especialistas com habilitação específica em curso superior de
Engenharia Sanitária.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de
engenheiro sanitarista.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou
Legislação Municipal
CARGO: Encanador
NÍVEL: V
SERVIÇO: Instalação e manutenção do sistema de canalização
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 07
ATRIBUIÇÕES:
Instalar
e
consertar
redes
de
distribuição,
adutoras,
conexões,
equipamentos hidráulicos, ligações domiciliares de água/esgoto, válvulas
e registros.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
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1- 1º Grau completo
2- Outros: Conforme instruções
Legislação Municipal.

reguladoras

do

processo

seletivo

e/ou

CARGO: Motorista
NÍVEL: V
SERVIÇO: Motorista em geral
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de subalterno, de natureza operacional, abrangendo condução e
conservação de veículos motorizados utilizados no transporte oficial de
passageiros e cargas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- 1º Grau completo, carteira de motorista profissional.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da
função de motorista.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou
Legislação Municipal. (Extinto pela Lei Complementar nº 15/2006)
15
CARGO: Operador de Estação de Tratamento de Água e de Esgoto
NÍVEL: VII
SERVIÇO: Operação e manutenção de estações de tratamento de água e de
esgoto
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 05
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LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Operação e manutenção das estações de tratamento de água e esgoto, bem
como tornar potável a água para abastecimento público.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Escolaridade: 2º Grau Completo
2- Formação específica: Operador de ETA e Análises Físico-Químicas e
Bacteriológocas.
CARGO: Operador de Máquina
NÍVEL: V
SERVIÇO: Operação e manutenção de máquinas
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de qualidade de menor complexidade, de natureza repetitiva
abrangendo operação e manutenção de máquinas pesadas e equipamentos do
complexo municipal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
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b) Requisitos:
1- 1º Grau Completo
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de
operador de máquinas.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou
Legislação Municipal.
CARGO: Contador
NÍVEL: IX
SERVIÇO: Serviços contábeis
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível médio de complexidade mediana, que consiste na
escrituração de livros contábeis, como livro diário, registro de
inventários, razões, conta corrente, caixa, slipagem em geral, e outras
atividades inerentes a função.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- 3º Grau Completo
2- Curso superior de contabilidade.
3- Registro no Conselho Regional de Contabilidade
4- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou
Legislação Municipal
CARGO: Técnico em Química (laboratorista)
NÍVEL: VII
SERVIÇO: Pesquisas laboratoriais
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GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de execução qualificada, de grande complexidade, abrangendo
serviços relativos à pesquisa e execução de trabalhos de natureza físicoquímica, bacteriológicas e assemelhadas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau;
2- Curso técnico em química;
3- Registro no Conselho Regional de Química;
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo
Legislação Municipal

seletivo

e/ou

CARGO: Vigia
NÍVEL: II
SERVIÇO: Segurança em Geral
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 03
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de profissional de menor complexidade, abrangendo serviços
referentes à manutenção, ordem, disciplina e segurança da área e servidor
sob sua responsabilidade, sujeito à supervisão e orientação.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
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a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de Serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Alfabetizado, portador de atestado idoneidade moral e boa conduta,
curso na área.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de
Guarda Municipal.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou
Legislação Municipal (Extinto pela Lei Complementar nº 15/2006)
15
CARGO: Mecânico de Manutenção
NÍVEL: VII
SERVIÇO: Manutenção de bombas de água, motores elétricos, painéis de
comando e motores hidráulicos
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Manutenção de bombas de água, motores elétricos, painéis de comando e
motores hidráulicos.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Escolaridade: 2º Grau Completo
2- Formação específica: Mecânica de manutenção de bombas de água, motores
elétricos, painéis de comando e motores hidráulicos.

28/11/2011

Page 11 of 13

CARGO: Auxiliar de Escritório
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Administrativo em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 03
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de complexidade mediana, que consiste na digitação
organização de ofícios, cartas, memorando, quadros demonstrativos
outros documentos para atender a rotina administrativa.

e
e

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de Serviços à
noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função com
conhecimento em informática.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou
Legislação Municipal.
CARGO: Mecânico de Manutenção
NÍVEL: VII
SERVIÇO: Manutenção de bombas de água, motores elétricos, painéis de
comando e motores hidráulicos
GRUPO: Emprego Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
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Manutenção de bombas de água, motores elétricos, painéis de comando e
motores hidráulicos.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços
a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Escolaridade: 2º Grau Completo
2- Formação específica: Mecânica de manutenção de bombas de água, motores
elétricos, painéis de comando e motores hidráulicos. (Criado pela Lei
Complementar nº 15/2006)
15
CARGO: Auxiliar de Escritório
NÍVEL: IV
SERVIÇO: Administrativo em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 03
LOTAÇÃO: SAMAE
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de complexidade mediana, que consiste na digitação
organização de ofícios, cartas, memorando, quadros demonstrativos
outros documentos para atender a rotina administrativa.

e
e

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de Serviços à
noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos
b) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau.
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2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função com
conhecimento em informática.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou
Legislação Municipal. (Criado pela Lei Complementar nº 15/2006)
15

ANEXO II
_________________________________________________________________
|Nº|Relação de Quadro de Funções de Provimento Efetivo|
Valor
|
| |
|Referencial|
|==|==================================================|===========|
|02|Agente Administrativo
|
2,65|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|01|Contador
|
6,00|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|05|Auxiliar de Operações
|
1,50|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|07|Encanador
|
2,50|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|01|Agente de Serviços Gerais
|
1,25|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|01|Engenheiro Sanitarista
|
6,00|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|02|Motorista
|
1,66|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|05|Operador de Estação de Tratamento de Água/Esgoto |
3,00|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|01|Operador de Máquinas.
|
1,90|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|01|Técnico em Química (laboratorista)
|
4,00|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|03|Vigia
|
1,30|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|01|Mecânico de Manutenção
|
3,00|
|--|--------------------------------------------------|-----------|
|03|Auxiliar de Escritório
|
2,00|
|__|__________________________________________________|___________|

(Extinto pe

(Extinto pe
(Criado pel
(Criado pel

* 05 (cinco) Funções Gratificadas, FG-03, com valor de referência
1,00, para os servidores, ocupantes do cargo de Encanador ou Auxiliar
Operações que exerçam atividade paralela de conduzir veículos
Patrimônio do SAMAE nos serviços de manutenção destes. (Vide Lei
2481/2007)
2481

VR
de
do
nº
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