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            Aprovação: 24/10/2019 

            Ato de Aprovação: Decreto nº 4.517/2019 

            Publicação do Ato:  29 / 10 /2019 

Diário Oficial de Contas TCE/MT, ano 8 nº 1759, pag. 109. 

Decreto nº 4.490/2019 Art. 1º, II - Instrução Normativa n. 40/2011, 

atualizada em 2019, que: “Regulamenta os procedimentos para realização do 

Plantão do Sistema Operacional de Água e Esgoto.”. 

I-FINALIDADE  

 

Regulamentar os procedimentos para realização do Plantão do Sistema Operacional de Água e Esgoto. 

II- ABRANGENCIA  

 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Sistema Operacional de Agua e Esgoto 

do SAAE do Município de Lucas do Rio Verde-MT, incluindo toda a infraestrutura de rede de 

abastecimento de água e instalações de ligações prediais. 

 

III-CONCEITOS  

 

1.Hidrômetro - Aparelho destinado a medir o consumo de água. 

2.Coletor Predial –Canalização compreendida entre a última inserção de sub coletor, ramal de 

esgoto ou de descarga e a rede pública ou o local de lançamento dos despejos. 

3. Despejos – Refugos líquidos dos prédios, excluídas as águas pluviais. 

4.Ramal de Água – Canalização compreendida entre a peça de derivação e o hidrômetro ou 

limitador de consumo, inclusive, ou o alinhamento do prédio, na ausência daqueles aparelhos. 
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5. Rede de distribuição de água – Conjunto de interligações destinados a distribuir água ao 

longo de seu percurso. Exemplo: Rede de abastecimento de água. 

6. poço tubular profundo (PT) – É ema estrutura hidráulica, vertical e tubular, para 

captação de água subterrânea diretamente do aquífero. 

7. Reservatório – Unidades hidráulicas de acumulação e passagem de água, situado em 

pontos estratégicos do sistema de abastecimento de água de modo a atenderem a garantia da 

quantidade de água necessária para consumo humano; garantia de adução com vazão e 

altura manométrica constantes e melhores condições de pressão. 

8. Cavalete de água – Instrumento que liga a tubulação da residência ou comércio a rede de 

distribuição de água e possibilitar a instalação do hidrômetro. 

 

IV- BASE LEGAL  

LEI DO PLANTÃO – LEI N. 2.353, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014, cria o regime  

de Plantão presencial e o regime de Plantão Emergencial da Autarquia Municipal de Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto – SAAE. 

 

 

V- RESPONSABILIDADES  

 

1-Do Responsável pelo Sistema Operacional de Agua e Esgoto do SAAE:  

 

1.1. Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada; 
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1.2. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Unidade de Controle 

Interno - UCI, visando constante aprimoramento das instruções normativas; 

 

1.3. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores relacionados ao Sistema 

Operacional de Agua e Esgoto 

 

2. Das Unidades Executoras do Sistema Operacional de Agua e Esgoto 

 

2.1. Atender às solicitações do Responsável pelo Sistema Operacional de Agua e Esgoto, quanto 

ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 

 

2.2. Alertar o Responsável pelo Sistema de Operacional de Agua e Esgoto sobre as alterações que 

se fizerem necessárias nos procedimentos de trabalho; 

 

2.3. Realizar as atividades colocadas sob sua responsabilidade na presente instrução normativa; 

 

2.4. Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa. 

 

3. Da Unidade de Controle Interno 

 

3.1. Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos de controle; 

 

3.2. Avaliar o cumprimento desta Instrução Normativa. 

 

VI-OBJETIVO 
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1. Disciplinar e normatizar o funcionamento do Plantão dos Servidores do SAAE; 

2. Conscientizar os Operadores do Sistema de água e esgoto de suas responsabilidades como plantonista; 

3. Regulamentar os procedimentos para realização do Plantão do Sistema Operacional de Água e Esgoto.  

 

VII- DOS PROCEDIMENTOS  

 

1. DO PLANTONISTA 

1.1 Todo Plantonista deve seguir o cronograma de escala estabelecido pela coordenação; 

1.2. Registrar todos os fatos e característica encontrada na execução de seu plantão através de relatório 

específico e preenchimentos das O.S - ordem de serviços e/ou ANEXO II;  

1.3. Solicitar o auxílio técnico especializado quando encontrada situação adversa de mau funcionamento 

envolvendo quadros de comando e energia elétrica de baixa e alta Tensão; e uso de maquinários e 

equipamentos; 

1.4. Entregar ao Coordenador o relatório referente ao plantão realizado, as O.S deve estar preenchido 

corretamente e assinado por extenso; 

1.5. As O.S devem ser entregues para dar baixa no primeiro dia útil da semana. 

 

2. DEFINIÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

2.1 Responsabilidade dos coordenadores 

2.1.1. Elaborar a escala mensal dos plantões a serem realizados; 

2.1.2. Gerenciar a atividade desempenhada pelo plantonista observando a presente norma, dar suporte ao 

plantonista quando solicitado; 
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2.1.3 Tomar providência adequada em caso de acidente, roubo, multas e outros, produzindo relatórios a 

respeito. 

2.2 Responsabilidade dos plantonistas 

2.2.1. Cumprir a programação das escalas estabelecidas, preencher corretamente todos os campos do 

relatório do plantão e/ou anexo II, solicitar auxilio técnico quando necessário, informar a coordenação 

quanto a reparos manutenções e outros, para as devidas providências 

2.2.2 Utilizar os veículos para uso exclusivo a serviço do SAAE sendo proibida conduzir pessoas estranhas 

ao quadro de servidores do SAAE (“carona”), manter-se atualizado com as normas e regras de trânsito e 

preencher corretamente o Diário de Bordo.  

2.2.3. Acompanhar os serviços técnicos prestado por terceiros, principalmente no início e na finalização do 

serviço. 

 

VIII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O não cumprimento do estabelecido nesta norma e atos complementares, podem acarretar penas 

disciplinares aos envolvidos, conforme cada caso; 

2. O não cumprimento da escala de plantão é passível de punição, por decisão da direção; 

3. Deixar de preencher ou preencher parcialmente as O.S do plantão; 

4. Não é permitido o uso indevido do veículo fora de serviço é passível de punição; 

5. Qualquer omissão ou dúvida gerada por essa norma, deve ser esclarecida junto ao Controle Interno 

Municipal e a coordenadoria adjunta do Controle Interno


