
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
.' 

LEI N.° 2.326, DE 05 DE ABRIL DE 2018 

DISPOE SOBRE ATuALIzAcA0 

FUNCIONAL E 0RGANIzAçA0 

ADMINISTRATIVA DO SERVIO 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

DE SEVERINIA - SAAE. 

CELSO DA SILVA, Prefeito do Municipio de Severinia, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

prornulga a seguinte lei: 

Art. 10.  0 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Severinia - 

SAAE, criado pela Lei n. 1.111, de 04 de novembro de 1.994, é entidade autárquica 

corn personalidade jurIdica própria, sede e foro na cidade de Severinia, dispondo 

de autonomia econOmico-financeira e administrativa, dentro dos limites traçados em 

lei. 

Art. 2°. 0 Serviço Autônorno de Agua e Esgoto de SeverInia - 

SAAE exerce sua funcao em todo a municipio de Severinia, competindo-Ihe corn 

exciusividade, além de outras atribuicOes previstas em el: 

- Estudar, projetar e executar diretamente, ou mediante 

contrato corn terceiros, legalmente habilitados para os fins, as obras relativas a 
manutençao, construçao ou remodelaçao dos sistemas püblicos de abastecimento 

de aqua potével e de esgotos sanitários; 

II - Atuar coma orgao coordenador e fiscalizador da execuçaa 

dos convénios firmados entre a Municipio e as órgãas federals, estaduals e 

intermunicipais, para estudos, projetos e obras de construcaa, ampliaçao ou 

remodelaçao dos servicos pLiblicos de abastecirnento de água e esgotos sanitérios; 
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III - Atender, no que couberern, as Leis, diretrizes e demais 

federals, estaduais e intermunicipais, atuando junto aos órgaos afins. em 

is esferas de governo, tudo fazendo para seu born desempenho funcional; 

IV - Operar, manter, conservar e explorar. diretamente, os 

servicos de água potavel e de esgotos sanitários; 

V - Estudar e propor justificadamente ao Prefeito os precos a 

serem fixados para o consumo de água, utilizaçao da rede de esgoto e outros 

serviços da autarquia; 

VI - Lançar, fiscalizar e arrecadar os precos devidos pelos 

servicos de água e esgoto e demais contribuiçOes que incidirem sabre as imOveis 

beneficiados, observadas as disposiçOes da Iegislaçao tributária respectiva; 

VII - Exercer quaisquer atividades compatIveis corn as leis 

gerais e especlais e tendentes ao aperfeiçoamento da manutençaa, operacao e 

expansao de seus servicos: 

VIII - Realizar operacaes financeiras para obtencao de 

recursos que se fizerem necessários a execuçao de obras ou serviços da autarquia; 

IX - Prestar ao Prefeito informaçOes sabre assuntos pertinentes 

aos seus serviçOs; 

X - Elaborar e encaminhar ao Prefeito a proposta orçamentària 

da autarquia, de conformidade corn a disposto na lei federal n° 4.320, de 17 de 

marco de 1964, artigos 107 a 110, inclusive; 

XI - Exercer outras atribuiçOes correlatas. 

Paràgrafo unico. Os precos propostos pelo Servico Autônomo 

de Agua e Esgota de Severinia - SAFE deverão ser aprovados par decreto do 

Prefeito e samente entrarão em vigor no més subsequente aa da data da 

publicaçao do decreto que as aprovar. 

Art. 30 . Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Severinia - 

SAAE sera dirigida, adrninistrado e representado por urn Superintendente, 
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pelo Prefeito, equivalente ao cargo de Secretário Municipal para fins de 

icão e requisitos para investidura no cargo. 

Parágrafo ünico. A nomeação sera feita em comissão, 

podendo o nomeado ser exonerado a qualquer tempo. 

Art. 40  Compete ao Superintendente. além de outras 

atribuiçOes determinadas em Iei: 

- Representar o Serviço Autônorno de Agua e Esgoto de 

SeverInia - SAAE ou promover-Ihe a representaçao, em juizo ou fora dele: 

II - Elaborar Os programas anuais, ou plurianuais, de trabalho 

da autarquia; 

III - Dirigir, fiscalizar e fazer executar os programas 

anteriormente referidos; 

IV - Autorizar pagamentos aos servidores da autarquia. 

observada a Iegislaçao correspond ente; 

V - Movimentar, nos termos legais e regulamentares, as contas 

de depósitos nos estabelecirnentos bancários, os cheques e outros documentos de 

sua movimentaçao ter sempre a sua assinatura ou de seu substituto legal em 

conjunto corn a de urn dos Diretores de Divisão: 

VI - Assinar contratos de obras e fornecimentos da autarquia, 

compreendendo-se tarnbém, nos ültirnos, materiais de qualquer natureza técnica ou 

administrativa e nos quais se incluirão igualmente equipamentos de qualquer 

espécie, observando-se o disposto na legislaçao cabivel, para as respectivas 

Iicitaçoes: 

VII - Contratar serviços especializados, necessários a 
organizacao e funcionarnento da autarquia, bern como a defesa judicial ou 

extrajudicial do mesmo; 

VIII - Autorizar aquisiçOes necessárias a execuçao dos 

programas de trabalho e dos serviços e obras a cargo da Diretoria Geral, 

observadas a Ieaislaçao pertinente; 

GYSEVERINIA Con•trulndo urn Futuro MJjor 

Rua capitao Augusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300 
Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabineteseverinia.sp.gov.br  

CEP. 14.735 - 000/ Estado de Säo Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99 



1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

IX - Propor ao Prefeito as desapropriaçOes arnigáveis ou 

; de bens em geraL que se fizerem necessárias ou üteis aos servicos e 

a Autarquia: 

X - Autorizar as arrendamentos e as IocacOes de imóveis e 

móveis necessários ou iteis aos servicos da autarquia: 

XI - Encaminhar ao Prefeito balancetes trirnestrais, relatôrios e 

balanços anuais da autarquia, corn côpias destes Ultimos destinados a Câmara 

Municipal; 

Xli - Nomear os servidores da entidade, apos a realizaçao de 

concurso, na forma e nos casos previstos em lei -, 

XIII - Admitir e contratar a pessoal extranumerário e o pessoal 

para obras. observadas as disposiçOes legais; 

XIV - Designar e distribuir as servidores para as diferentes 

funçOes e serviços da autarquia: 

XV - Despachar a expediente da Diretoria Gera[, baixar atos, 

reguiamentos portarias, instruçOes, ordens e circulares: 

XVI - Autorizar a prestaçao de servicos extraordinários: 

XVII - Exercer as atribuiçOes decorrentes de outras leis, 

regulamentos e instrucOes vigentes. inclusive as de ordem disciplinar. 

Art. 5°. 0 patrimônio do Servico Autônomo de Agua e Esgoto 

de Severinia - SAAE sera constituido de todos as bens mOveis, imóveis, direitos 

reais ou pessoais, instalaçoes, titulos, materiais e outros valores do municIpio, 

destinados, empregados e utilizados nos sistemas pUblicos de âgua e esgotos 

sanitârios, os quais lhe são pertencentes desde sua entrega pela Prefeitura, sem 

qualquer onus ou compensacOes pecuniárias. 

Art. 6 1 . Os superávits apurados em cada exercicio serão 

aplicados no próprio Servico AutOnorno de Agua e Esgoto de Severmnia, de acordo 

corn os pianos de trabalho, anuais ou plurianuais. . 
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Art. 71. 0 Servico Autônomo de Agua e Esgoto de Severinia - 

terá quadro prOprio de servidores. subordinado ao regime juridico aplicâvel 

rvidores municipais e as normas que forem fixadas em seu estatuto. 

Art. 8°. Para o exercicio de suas finalidades o Servico 

AutOnomo de Agua e Esgoto de Severinia - SAAE se organizará da seguinte forma: 

- Superintendente; 

II - Assessoria Juridical e Contábil 

III - Divisão Administrativa. corn 03 (ties) Setores: Setor de 

Compras e Licitacao; Setor de Almoxarifado, Patrimônio e Frotas e Setor 

Comercial: 

IV - Divisão Técnica. corn 02 (dois) Setores: Setor de 

Tratamento de Agua e Esgoto e Setor de Operaçao e Manutençao; 

§ 1.1  0 cargo de Superintendente, suprido por Decreto do 

Prefeito Municipal, terá sua remuneracao estabelecida de conforrnidade corn a 

legislacao especifica. 

§ 2. 1  As funcoes de Diretor de Divisão e de Chefe de Setor 

serão de designacao exciusiva do Superintendente, norneados e destituidos por 

Portaria, sempre oriundos do quadro de servidores do Serviço AutOnomo de Agua e 

Esgoto de Severinia - SAAE. 

§ 
3•0 Q Diretor de Divisão fará jus, durante o periodo ern que 

exercer tal funcao, a urna gratificaçao mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reals), vedada para cargos ern cornissão. 

§ 
40 0 Chefe de Setor fará jus, durante o perlodo ern que 

exercer tal funcao, a uma gratificaçao mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reals), vedada para cargos ern cornissão. 
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§ 5. 1  Tais gratificaçOes serão reajustadas na mesma data e nos 

s indices em que ocorrer a revisão geral dos vencimentos dos servidores 

)S municipais. 

§ 6. 1  A distribuicao funcional dos serviços entre as areas, bern 

coma seu organograma, será objeto de Regulamento do Serviço Autônorno de 

Agua e Esgoto de Severinia - SAAE, implantado através de Decreto do Prefeito 

Municipal. 

§ 7. 1  A gratificacao de funçao de que trata as §§ 30 e 40  deste 

artigo nao será incorporada, em nenhuma hipôtese, ao salário/vencimento dos 

servidores ocupantes da função gratificada. 

Art. 9°. Os servidores da Prefeitura que integrarn ou virern a 

integrar a quadro de servidores do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de 

SeverInia - SAAE nao sofrerao prejuizo em seus direitos ou vantagens. 

Art. 10. 0 Servico AutOnomo de Agua e Esgoto de Severinia - 

SAAE poderé celebrar e firmar convënio corn estabelecirnento bancário de 

reconhecida idoneidade para recebimento de tarifas, preços e dernais contribuiçOes 

devidas par usuArios. 

Art. 11. Aplicam-se ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de 

Severinia - SAAE, no que disser respeito aos seus bens. rendas, serviços e 

direitos, todas as prerrogativas. isencOes, favores fiscais e demais vantagens de 

que gozem as serviços municipais e Ihes couber par lei. 

Art. 12. Ressalvadas as isençOes previstas em lei, é vedado ao 

Servico Autönomo de Agua e Esgoto de Severinia - SAAE conced 
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Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 

das as dsposiçaes em contrário, em especial a Lei Municipal n.° 1.368/01 e 

iores alteraçOes. 

Prefeitura do Municipio de SeverInia, em 05 de Abril de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturâria, respectivamente provi o 

registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 

Municipalidade. 

• 

A EFRI "I H~A 
Escrituraria 
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