
 

 

PORTARIA Nº 032/2021 

 

Godofredo Luiz Tonini, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – 
SAMAE, no uso de suas atribuições com base no disposto do art.3º da lei nº 1.136 de 
04 de Julho de 1991 e alterado pela lei Complementar nº 005 de 13 de março de 2001, 
e o art.17,inciso II, e 19 da Lei nº 1.207,de 30/08/92 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais),  designado pela  Portaria nº  09/2021, 

RESOLVE:  

 

Art.1º - Designar o Sr. Eliomar Cadore, servidor público   Mat. Nº 18, para exercer as 
atividades descritas para o Cargo Comissionado de CHEFE DO DEPTº DE OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO,com as seguintes atribuições abaixo: 

 - Distribuir tarefas, dar assistência e orientar componentes de grupos auxiliares; - 
Supervisionar e fazer observar normas sobre higiene, segurança de trabalho, limpeza e 
ordem nos locais de trabalho, assim como conservação de material, utensílios e 
equipamentos utilizados; - Elaborar requisição de materiais, utensílios e equipamentos 
necessários ao andamento normal dos Servidores;  

-Prestar informações sobre desenvolvimento no trabalho de equipes comandadas, aos 
Superiores Hierárquicos; - Manter unidades de coação de equipes subordinadas; - 
Controlar e supervisionar a frota de veículos da manutenção; - Executar outra tarefas 
inerentes a função, cumprindo as demais atribuições do Cargo conforme Lei Municipal 
n.º 1.466/96, de 29/04/1996 desta autarquia.  

 

Art.2º - O Sr. Eliomar Cadore cumprirá jornada de trabalho de 30 horas semanais, 
exercendo suas atividades em expediente diário normal, de segundas às sextas-feiras, 
das 7:00 horas às 13:00 horas, no Departamento de Manutenção do SAMAE, e podendo 
a jornada e o horário de trabalho serem alterados mediante determinação desta Direção, 
observadas as formalidades legais. 

 

 Art.3º - O Sr. Eliomar ficará subordinado às determinações do DIRETOR do SAMAE. 

 

Art.4º- A presente Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogando-se as 
disposições em contrário 

 

Nova Trento, 04 de Outubro de 2021 

 Registrada e publicada a presente Portaria em 04 de Outubro de 2021 

 

 

______________________ 

Godofredo Luiz Tonini 

Diretor  do Samae 


