IV - Atividades de Nivel Operacional - composto por cargos, cujas atividades
constituem a base para 0 desenvolvimento das ayoes-fim da autarquia.
Art. 6Q - Os Empregados do Service Aut6nomo de Agua e Esgoto (SAAE) de leo
sao regidos pelos principios e nonnas do Direito PUblico Administrativo e pelo
Consolidacao das Leis do Trabalho do Empregado Publico do Municipio de leo.
CAPITULOUI
DA ORGANlZA(:AO E DO INGRESSO NAS CARREJRAS

Art. 7Q - As carreiras deste Plano estao assim distribuidas:
I - Carreiras profissionais

Oll

de nivel superior;

IT - Carreiras de nivel medic;
III - Carreiras de nivel operacional.

Art. 8Q - 0 ingresso nos cargos pertencentes as carreiras do quadro de
Empregados da autarquia far-se-a por nomeacao do Diretor do SAAE, apos aprovacao
do candidato em concurso publico, e dar-se-a sempre na primeira referencia
do
respectivo padrao.
Paragrafo Unico - Ap6s a nomeacao, 0 Empregado cumprira estagio probat6rio de
dois (2) anos no padrao e referencia iniciais de seu cargo, conforme disposto no
Consolidacao das Leis do Trabalho do Empregado Publico do Municipio.
Art. 9il - 0 concurso publico sera de provas ou de provas e titulos e podera
realizar-se em duas etapas distintas:

I -uma primeira fase, constando de prova escrita, de carater eliminatorio;
II - uma fase posterior, de natureza classificatoria, constando do compute de
titulos e/ou formacao profissional, indicados em edital.
Art. 10 - 0 concurso publico tern validade de ate 2 (dois) anos, podendo ser
prorrogado uma (mica vez, por igual periodo.
Paragrafo Unico - Nao sera promovido novo concurso enquanto houver candidato
aprovado em concurso anterior com prazo de validade nao cxpirado.

CAPITULO IV
DA ASCENSAO FUNCIONAL

Art. 11 - A ascensao funcional do Empregado
seguintes formas de progressao:

ocorrera de confonnidade com as

I - antiguidade

IT - merecirnento
Art. 12 - Progressao e a ascensao do Empregado de uma referencia para a
seguinte, dentro do mesmo padrao, obedecidos os criterios de antiguidade ou de

rnerecimento.

§1

A progressao por antiguidade dar-se-a apes 0 intersticio de dois anos de
efetivo exercicio no cargo, contados a partir da data de vigencia desta lei.
Q

-

§ 2Q - A progressao por merecimento dar-se-a a cada dois (2) anos de efetivo
exercicio no cargo, contados a partir do mes de novembro do ano subsequente de
vigencia desta lei.
Art. 13 - A apuracao do tempo de service sera feita em dias, que serao convertidos
em anos, considerado 0 ana de trezentos e sessenta e cinco dias.
Art. 14 - A progressao por merecimento dar-se-a mediante:
I

- a avaliacao do desempenho do Empregado;

IT - a conclusao de cursos de aperfeicoamento e especializacao, relacionados
diretamente com

0

cargo;

III - criterios complementares de desempenho funcional.

§ 1

Resolucao do Diretor do SAAE aprovara 0 Manual de Avaliacao de
Desempenho que definira os criterios especificos e procedimentos para a avaliacao do
merecimento.
Q

-

§ 2Q -

Terao
progressao por merecimento,
no mes de novembro, apes
cumprido 0 intersticio de dois (2) anos, 50 % (cincoenta por cento) dos Empregados do
quadro de pessoal, excluida a Ultima referencia do padrao, observado 0 disposto nos
incisos I, II e ill deste artigo e a disponibilidade finance ira da autarquia,

Art. 15 - Os Empregados admitidos apes a vigencia desta lei somente terao
progressao por merecimento DO ano em que ocorrer a avaliacao de descmpenho,
obedecido 0 intersticio mlnimo de dois (2) anos.

16 - 0 processo

de avaliacao de desempenho
para progressao por
merecimento considerara, obrigatoria e cumulativamente, os seguintes aspectos:
Alt.

I -conhecimento do trabalho.
IJ - organizacao.
III - rendimento do trabalho.

IV - qualidade.
V - responsabilidade.
VI - urbanidade.

VII - iniciativa.

VIn - assiduidade
Art. 17 - Para efeito de asceusao funcional, em ambas as modalidades, e vedada a
apuracao do tempo de service nos seguintes casos:
a) contagem em dobro de ferias ou licenca-premio;
b) contagem de tempo de service prestado concomitantemente em mais de urn
cargo em orgaos ou entidades dos Poderes da Uniao, Estados, Municlpios e Distrito
Federal, autarquia, fundacao publica, sociedade de economia mista ou empresa publica.
Art. 18 - Serao considerados de efetivo exercicio os afastamentos e licencas
previstas no Consolidacao das Leis do Trabalho do Empregado PUblico do Municipio de
leo.
Art. 19 - 0 intersticio para efeito de ascensao funcional sera suspenso nos
seguintes casos de penalidades:
I

- advertencia - por tres (3) meses.

II - suspensao - por seis (6) meses.

I

ill -exoneracao de chefia devido a falta grave - por urn (1) ano.
Art. 20 - 0 intersticio sera tambem interrompido nos seguintes casos:
I - licenca para

0

trato de interesse particular, durante

0

periodo considerado.

IT - por prisao administrativa ou decorrente de decisao judicia], enquanto esta
durar.
III - enquanto estiver
para a autarquia.

IV - durante
Art. 21 -

0

a disposicao

de entidades ou empresas publicas, sem

onus

periodo de mandato eletivo.

E

assegurado ao Empregado 0 direito de interpor recurso perante a
Comissao de Ascensao Funcional, e, em caso de discordancia da decisao proferida nessa
instancia, cabera recurso, ainda, ao diretor do SAAE.
CAPITULOV
DA READAPTA~AO

Art. 22 - Readaptacao e a investidura do Empregado em cargo de atribuicoes e

responsabilidades compativcis com a limitacao que tenha sofrido em sua capacidade
fisica ou mental, verificada em inspecao medica.
Paragrafo Unico - A readaptacao nao podera acarretar awnento ou reducao do
Salario do Empregado.
Art. 23 - A readaptacao

dar-se-a

a

pedido

ou

de

oficio e dependera

cumulativamente de:
I
- laudo de junta medica oficial que comprove a incapacidade definitiva ou
temporaria do Empregado para a carreira que ocupa e capacidade para a nova carreira;
II - possuir habilitacao legal para

0

ingresso na nova carreira;

III - participar de programas de capacitacao profissional a fim de adquirir a
qualificacao necessaria ao exercicio do novo cargo;

IV - existencia de vaga.

7

Art. 24 - Se julgado incapaz para

0

service publico,

0

readaptando sera aposentado

por invalidez.
CAPITULO VI
DO DESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL DO EMPREGADO

Art. 25 - Os programas de qualificacao e aperfeicoamento do Empregado terao por
objetivo ampliar c melborar os conhecimentos tecnicos e administrativos para 0 eficaz
desempenho das atribuicoes inerentes ao cargo.
Paragrafo Dnico - Os programas referidos oeste artigo serao implementados
atraves de cursos, estagios, treinamentos em service ou outras modalidades de ensino
que visem a melhor qualificacao no trabalho.
Art. 26 - 0 pJanejamento, a organizacao, execucao e acompanhamento das
atividad es desenvolvidas nos programas serao de responsabilidade da unidade
administrativa competente da autarquia.
Art. 27 - A efetivacao dos programas de desenvolvimento
realizada diretamente pela unidade administrativa competente
intermedio de convenios ou contratos com insutuicoes publicas
especializadas na area de aperfeicoamento de recursos humanos,
legais concementes ao assunto.

profissional podera ser
da autarquia ou por
ou empresas privadas
respeitadas as normas

Art. 28 - 0 Empregado em CUJO curriculo profissional constem cursos de
conteudo, duracao e nivel equivalentes aos promovidos pela unidade administrativa
competente e desde que por esta ja registrados em suas anotacoes funcionais, podera a
seu enteric solicitar a dispensa de frequenta-los.
CAPITuLO VII
DO SALARIO E OA REMUNERA(:AO

e

a retribuicao financeira paga ao Empregado pelos efetivos
services prestados, estabelecido de acordo com a sua referencia e padrao salariais.
Art. 29 - Salario

Art. 30 - Remuneracao e 0 somatorio de valores financeiros devidos ao
Empregado, compreendendo 0 Salario e outras vantagens pecuniarias permanentes ou
temporarias estabelecidas em lei.

Art. 31 - 0 Salario dos cargos integrantes das carreiras encontra-se hierarquizado
em referencias em ordem crescente, de acordo com cada padrao, observando-se a tabela
salarial con stante do Anexo VII.
Art. 32 - A concessao de gratificacao de insalubridade ou periculosidade
dependera de parecer tecnico solicitado pela direcao da autarquia a Delegacia Regional
do Trabalho no Estado do Ceara (DRT/Ceara) ou 6rgao municipal competente.
Art. 33 - 0 service extraordinario MO podera ultrapassar 0 maximo de duas (2)
horas diarias, respeitado 0 intervalo minimo de uma (1) hora para refeicao, e sera
remunerado com 0 acrescimo de 500/0 (cinquenta por cento) em relacao a hora normal de
trabalho, e 100% nos domingos e feriados.
Paragrafo Unico - 0 service extraordinario somente sera admitido para atender a
circunstancias excepcionais e em carater transitorio, nao podendo ultrapassar 0 limite de
quarenta (40) horas mensais.
Art. 34 - 0 service noturno, prestado em horatio compreendido entre vinte e duas
(22) horas de U1n dia e cinco (5) horas do dia seguinte, tern 0 valor acrescido de 250/0
(vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e
trinta segundos.
Paragrafo Unico - Em se tratando de service extraordinario, 0 acrescimo de que
trata este artigo incidira sobre 0 valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo
percentual extraordinario.
Art. 35 - Ao Empregado investido em cargo de direcao, funcao gratificada OU.
asses soria e devida uma gratificacao de representacao pelo seu exerclcio fixada no
Anexo VII.

CAPiTULO VIII
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 36 - Quadro de Pessoal e 0 conjunto de cargos pertencentes ao Service
Autonomo de Agua e Esgoto (SAAE) de leo, cujo quantitativo constitui a lotacao dos
Empregados da autarquia.
Art. 37 - 0 Quadro de Pessoal Permanente compreende os cargos comissionados,

funcoes gratificadas e os cargos efetivos de carreira (Anexo Ill).

o

1~

Art. 38 - Cargos efetivos de carreira - sao os cargos permanentes que, or sua
natureza, detenninam 0 ingresso mediante aprovacao em concurso publico e permitem
progressao e readaptacao.

Art. 39 - Cargos em comissao, funcoes gratificadas sao os cargos de direcao e
chefia, denominados de cargos de confianca, com provimento e exoneracao efetivados
por dcliberacao do Diretor do SAAE.

§ 1 Compete ao Coordenador da Fundacao Nacional de Saude, durante a
vigencia do convenio firmado com 0 municipio, nomear e exonerar livremente 0 Diretor
Q

-

do SAAE.

§ 22 - Compete

ao
Diretor
ocupantes das funcoes gratificadas.

do SAAE nomear e exonerar livremente os

Art. 40 - Fica criado a funcao comissionada de Diretor do SAAE,

DI(Anexo V).

Art. 41 - As funcoes gratificadas sao privativas dos Empregados do SAAE.

Art. 42 - Mudam de denominacao, por possuirem atribuicoes
seguintes cargos (Anexo VI):

correlatas, os

I - Ajud. de Administracao para Auxiliar de Administracao.
II - Oficial Tecnico para Assistente Tecnico.
III- Operador de Bombas para Operador de Sistemas.
Paragrafo Uruco - Os cargos cujas denominacoes foram modificadas manterao
seus padroes e referencias vencimentais.
Art. 43 - Fica criado
vencimental G.

cargo efetivo de Assistente

0

Tecnico,

com padrao

Art. 44 - Os
requisitos
necessaries
ao
provimento dos cargos serao
explicitados no Manual de Descricao de Cargos, a ser estabelecido por resolucao do
Diretor do SAAE.
Art. 45 - Nao e permitido

0

provimento de Empregado sem a existencia de cargo

vago.
CAPiTULO IX

1()

DO REENQUADRAMENTO

Art. 46 - 0 Diretor do SAAE constituira, por portaria, uma Comissao integrada
p~r tres (3) membros para proceder ao reenquadramcnto funcional previsto nesta Lei, no

prazo de sessenta (60) dias, contados a partir de sua publicacao.

E

assegurado ao Empregado 0 direito de solicitar revisao de seu
reenquadramento perante a Comissao de Reenquadramento, no prazo de trinta (30) dias,
contados a partir da data da publicacao da portaria de reenquadramento.
Art. 47 -

Art. 48 - A implantacao deste Plano dar-se-a pelo reenquadramento

salarial
automatico do Salario atual do Empregado na referencia e padrao vencimentais
constantes da tabela salarial, que vigorara a partir da promulgacao desta Lei.
Art. 49 - 0 reenquadramento se efetivara por portaria do Diretor do SAAE,
constando, obrigatoriamente, 0 nome do Empregado,
a denominacao do cargo,
categoria funcional, grupo ocupacional, carreira, padrao e referencia.
Art. 50 - Efetivado 0 reenquadramento salarial, os Empregados scrao ainda
reenquadrados pete criterio de tempo efetivo de service no SAAE, desde que nao
constem em sua ficha funcional faltas ou penalidades ocorridas nos ultimos cinco (5)
anos e obedecidos os seguintes criterios:
I

- ascenderao uma (l) referencia aqueles que tenham ate cinco (5) anos de

ServlyOs;,x
,

II - ascenderao duas (2) referencias aqueles que tenham entre cinco (5) anos e
urn (1) dia e quinze (15) anos de services;

).\\iC:r.·

III - ascenderao tres (3) referencias aqueles que tenham mais de quinze (15) anos
de services.
Art. 51 - Os Empregados aposentados,

bern como aqueles que se encontram
afastados da autarquia em situacoes nao prcvistas no Consolidacao das Leis do Trabalho
do Empregado do Municipio de leo, nao serao beneficiados pelo disposto no Art 50.
Art. 52 - 0 Empregado cujo Salario ultrapassar a Ultima rcferencia do padrao da

tabela salarial, passara, doravante, a perceber essa diferenca a titulo de vantagem pessoal
reajustavel (VPR), incidindo sobre ela todos os direitos trabalhistas.
CAPiTULO X
DO HORAruo

E DA JORNADA DE TRABALHO

11

Art. 53 - A jomada de trabalho dos Empregados do SAAE e de quarenta (40) horas
semanais, cumpridas em dois (2) tumos de quatro (4) horas diarias, de segunda a sextafeira.
Art. 54 - 0 Empregado cuja calegoria profissiooal obedeca a horario especial

determinado por lei ou cujas tarefas exigem jornada de trabalho diferenci ada , tcra seu
horario de trabalho fixado por portaria do Diretor da autarquia.
Art. 55 - Os ocupantes de cargos de direcao, chefia e serao submetidos ao regime
expresso na Lei Organica do municipio.
CAPiTULO Xl
DA DISCIPLINA

Art. 56 - Os Empregados

do SAAE estao sujeitos a processo disciplinar e
penalidades estabelecidas no Consolidacao das Leis do Trabalho do Empregado do
Municipio de leo e pelas nonnas fixadas pela Direcao da autarquia ..
Art. 57 - A nao utilizacao dos equipamentos de protecao individual ao trabalbo
constitui-se nUID ato inseguro e em indisciplina, bern como a inobservancia das demais
normas pertinentes a seguranca do trabalho, passiveis, portanto, de punicao.
Art. 58 - 0 Empregado e responsavel civil e criminalmente pelos danos que causar
a autarquia, por dolo ou culpa, sem prejuizo da pena disciplinar a qual estiver sujeito.
CAPiTULOXn
DAS DISPOSI~OES GERAIS

Art. 59 - Os casos omissos decorrentes da implantacao deste Plano
resolvidos pelo Diretor do SAAE.

serao

Art. 60 - As despesas decorrentes desta lei correrao

por conta das dotacoes
orcamentarias proprias do Service Autonomo de Agua e Esgoto (SAAE) de Ico.
Art. 61 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario.
Paco da PREFEITURA MUNICIPAL DE lCO, em 29 de abril de 1.998
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ANEXO I A QUE SE REFERE 0 ART. 42 DA LEI ~41BoE2~DE

abril

DE1998

FORMA(:AO DOS GRUPOS OCUPACIONAIS E OAS CATEGORIAS FUNCIONAIS

Grupo Ocupacional

I - Direcao e Chefias

Categoria Funcional

Diretoria

Chefia Geral
Chefia Intermediaria

Chefia Operacional

II - Atividades de Nivel Superior
-ANS

Atividades Profissionais

III -Atividades de Nivel Medio - ANM

Apoio Administrativo e Tecnico

IV - Atividades de Nivel
OperacionaJ - ANO

Apoio Operacional

ANEXO

II

A QUE SE REFERE

0 ART.

4Q.

DA LEI NQ 418 DE ..:2:.::;,9

Dv.BlUL

DE 1

998

QUADRO SINTETICO DAS DENOMINA(:OES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS, DAS CATEGORJAS
FUNCIONAIS, DOS CARGOS E DOS SiMBOLOS

Grupo Ocupacional
I - Direcfio e Chcfias

Categoria Funcional

Cargo

Simbolo

Diretoria

Diretor

DI

Chefia Gera1

Chefe de Divisao

FG-I

Chefia Intermediaria

Chefe de Serrao

FG-2

Chefia Operacional

Encarregado de ETAIETE

FG-3

Caixa
Encarregado de Sistema

FG-4
FG-5

ANEXO II A QUE SE REFERE 0 ART. 4Q DA LEI NQ 418DE __

2_9__

DE •.lWRLL DE 1 998

QUADRO SINTETICO DAS DENOMINACOES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS, DAS CATEGORIAS
FUNCIONAIS, DAS CARREIRAS, DOS CARGOS Ii: DOS PADROES

Grupo Ocupacional
III - Atividades de
Nivel Medio -

ANM

Categoria Funcional
Apoio Administrative
e Tecnico

Cargo

Carreira

Administracao Auxiliar

Padrao

Assistcnte Tecnico
Assistente de Adminis-

G

tracao

F

Tecnico em Contabilidade
Laboratorista
Auxiliar de Adruinistra-

G

yao

D

E

Al\lEXO

III

A QUE SE REFERE 0

§ 1QDO

ART.

37

DA LEI N!! 418:jE

29

DE ABRIL DE 1 998

QUADRO DE PESSOAL - PARTE PERMANENTE - CARGOS COMISSIONADOS,
FUNC;OES GRATlFICADAS E ASSESSORIA

Grull_O

Ocupacional

I. Direcao e Chefias

Cargo

Cat~goria Funcional

Simbolo

Quantidade

Diretoria

Diretor

Dr

Chefia Geral

Chefe de Divisao

FG-l

02

Chefia Intermediaria

Chefe de Secao

I'G-2

03

Chefia Operacional

Encarregado de ETNETE

FG-3

02

Caixa

FG-4

-

Encarregado de Sistema

FG-5

05

ANEXO III A QUE SE REFI!:RE 0

§ lQ

DO ART 37 DA LEI N.2.i18DE 29 ABRIIoE

199 8

QUADRO DE PESSOAL - PARTE PERMANENTE - CARGOS EFETIVOS DE CARREIRA

GrUJlO Ocupacional

Categoria
Funcional

II - Atividades de
Atividades
Nivel Superior - Profissionais

Carreira

Cargo

Padrao

Contabilidade

Contador

I

Engenbaria

Engenheiro

J

Quimico

BioquimicoFarmaceutico

J

ANS

Referencia

Quanti
dade

Total

ANEXO III

A QUE SE REFERE 0

§ lQ

DO ART. 37 DA LEI ~ 418 DE

29

DE.A.WUL DE 1 998

QUADRO DE PESSOAL - PARTE PERMANENTE - CARGOS EFETIVOS DE CARREIRA

'upo Ocupacional

Categoria

Carreira

Padrao

Cargo

Funcional
- Atividadcs de
Nivel Medio -

ANM

Apoio Administrativo e Tecnico

Administra~ao
Auxiliar

Assistente
Tecnico
Assistente

Quanti
dade

Total

01

G
de

Administracao
Tecnieo
Contabilidadc

Laboratorista
Auxiliar

Referencia

F

-

-

-

em
G

01

E

02

D

05

de

Administracao

ANEXO

III

A QUE SE REFERE 0

§ 12

DO ART.

37

DA LEI N!! 418 DE

29

DE .A1UUL DE 1 998

QUADRO DE PESSOAL - PARTE PERMANENTE - CARGOS EFETlVOS DE CARREIRA

Grupo Ocupacional

IV - Atividades de
Nivel
Operacional
-AND

Categoria
Funcional
Apoio
Operacional

Carreira

Cargo

Padra
0

Service Operacional

Especializado
Operador

Total

dade

Auxiliar

.
.
servicos gerais
Servente

D

01

D
D
C
C
C

02
01
03
04
02

C
B

06

A
A

04
02

de

Motorista
Encanador
Leiturista
Pedreiro
Operador de
Sistemas
Vigia

!,.

Quanti

Artifice

ETAIETE

/'

Referencia

-

de

