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Aprovação em: 26/08/2013
Unidade Executora: Departamento de Água e Esgoto

ASSUNTO: Padronizar as rotinas de trabalho do DAE - Departamento de Água e Esgoto do
município de Colniza - MT

SETORES ENVOLVIDOS: Departamento de Água e Esgoto

Dispõe sobre os procedimentos e rotinas de trabalho no
Departamento de Água e Esgoto do município de Colniza Estado de Mato Grosso

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLNIZA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas; e
CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao
disposto na Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do
Município e demais legislações, bem como as normas específicas do TCE/MT; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 499/2011 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Executivo Municipal, Lei Municipal nº 345/2007 que criou o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal, Lei Municipal nº 498/2011 que versa sobre a nova estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal de Colniza;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução Normativa do TCE/MT nº 001/2007, que
versa da implantação do Sistema de Controle Interno no Estado de Mato Grosso, e;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 6.514 de 22 de Dezembro de 1977 que trata da
segurança e medicina do trabalho;
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RESOLVE:

Art.1º - Dispor sobre normativa de controle interno cuja finalidade consiste em estabelecer os
procedimentos e rotinas de trabalho a serem aplicadas no Departamento de Água e Esgoto da
Prefeitura Municipal de Colniza.

1 - DA ABRANGÊNCIA
1.1 - A presente Instrução Normativa abrange em especial o Departamento de Agua e Esgoto,
vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2 - DOS OBJETIVOS
2.1) Disciplinar o funcionamento da presente Normativa Interna;
1.2) Padronizar as rotinas de trabalho do DAE - Departamento de Água e Esgoto de Colniza MT;
1.3) Obter maior controle e segurança sobre os procedimentos operacionais;

4 - BASE LEGAL
4.1 - A presente Instrução Normativa regula-se em conformidade com os dispositivos da
Constituição Federal de 1988, Lei 4.320/64, LC 101/2000, Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa), e na Lei Municipal nº. 345/2007 que dispõe sobre Sistema de Controle Interno
da Prefeitura Municipal e na Lei nº 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, que trata da segurança e
medicina do trabalho, com ênfase nos Artigos nº 157 e 158;

5 – DAS RESPONSABILIDADES E/OU OBRIGAÇÕES
5.1 - Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa
5.1.1 - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação;
5.1.2 - Coordenar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos
a ela atribuídos.
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5.1.3 - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável
pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.

5.2 – Do Departamento de Água e Esgoto
5.2.1 – É obrigatório aos operadores, encanadores e demais funcionários quando em preparo e/ou
manuseio de produtos químicos e sempre que necessário, fazer uso do EPI – equipamento de
proteção individual, sob pena de advertências e demais sanções cabíveis
5.2.2 – Todo funcionário em seu local de trabalho deverá fazer uso de vestimento adequado
como camisa ou camiseta, calça cumprida e calçado fechado;

5.3 – Dos encanadores
5.3.1 – A ordem de serviço executada deverá ser assinada e devolvida ao escritório do DAE. No
caso de ordem de serviço não executada deverá ser apresentado em anexo a justificativa por
escrito e assinada. Ambas devem ser apresentadas num prazo mínimo de 04 (quatro) horas e
máximo de 72 (setenta de duas) dependendo de cada situação, por exemplo, religação de rede de
água;

5.4 – Dos Leituristas
5.4.1 – Executar os serviços ligados ao setor, fazer a leitura e emitir relatório de hidrômetros,
entregar as DAM e notificações conforme o caso, organizar as matrículas dos usuários, dentre
outros;

5.5 – Dos operadores
5.5.1 – Os operadores devem cuidar e zelar dos equipamentos e demais aparelhos de trabalho,
manter o laboratório organizado quando em plantão, ligar e desligar a bomba no horário
determinado pela direção, mantendo a qualidade da água tratada de acordo com a Portaria nº
2.914 de 12 de dezembro de 2011.
5.5.2 – O operador deve chegar ao trabalho com antecedência mínima de 10(dez) minutos antes
do horário de seu plantão, sendo que a troca de plantões somente poderá ser feita com
justificativa e autorização do chefe imediato;
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5.5.3 – Fica obrigado ainda a verificar no mínimo a cada meia hora a floculação e a decantação
se está no ponto. Se o operador marcar exame no relatório incompatível com a realidade, poderá
sofrer advertências;
5.5.3 - O não cumprimento das obrigações caracteriza desatenção por parte dos operadores,
podendo acarretar aplicação das penalidades cabíveis;

5.6 – Dos Agentes Administrativos
5.6.1 – Responder pelo expediente do escritório do DAE, prestando atendimento/informações ao
público de forma geral, inclusive na geração de 2ª via de boletos de conta de água, bem como
controlar e entregar os serviços aos leituristas e encanadores, cobrando a execução dos mesmos
para o controle no sistema;

5.7 – Do Diretor do Departamento
5.7.1 – Responder integralmente pelo Departamento de Água e Esgoto, fiscalizando todos os
setores ligados a este, cumprindo as determinações da administração;

6. Do Padrão de portabilidade de água tratada para consumo humano
6.1 – O padrão de turbidez é de no máximo 5 NTU;
6.2 – A quantidade de cloro é no mínimo 05 e no máximo 2.0;
6.3 – A cor aparente deverá ser de 0 a 15 uH2;;
6.4 – O PH deve ser mantido de 6.0 a 9.5;

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 – É dever do responsável pela estação de tratamento de água a qualquer hora e sempre que se
fizer necessário, verificar e conferir os exames e demais serviços de rotina que ocorrem no setor.
7.2 – O funcionário somente poderá se ausentar do local de trabalho em horário de expediente
mediante autorização do chefe imediato;
7.3 – O atraso no horário de chegada ao serviço, sendo a tolerância máxima de 15(quinze)
minutos, bem como as faltas injustificadas, poderão ocasionar desconto no pagamento;
7.4 – O descumprimento das determinações desta Instrução poderá ocasionar aplicação de
advertência, bem como demais sanções cabíveis;
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7.5 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Colniza/MT, 26 de agosto de 2013.

JOÃO ASSIS RAMOS

SANDRA GUGEL

Prefeito Municipal

Controladora Interna
Decreto Municipal nº. 298/2012

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
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