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I - Assembléia Geral 

II - Conselho de Administração 

III - Conselho Fiscal 

IV - Diretoria Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Estatuto, a Estrutura básica da Companhia de Águas 

e Esgotos de Rondônia – CAERD compreende: 

 

Presidência 

PRE 

  Diretoria Técnica   
Operacional e  

Negócios DTO 

 

Diretoria   
Administrativa 

 e Financeira  DAF 
 

Diretoria Comercial 

e Negócios 

 DCN 
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I – ASSEMBLÉIA GERAL – AG 

 
A) A Assembléia Geral é o órgão supremo da Companhia, cabendo-lhe exercer as 

funções que lhe forem atribuídas pela Lei e pelo Estatuto, deliberar sobre os negócios 

relativos ao objeto social ou interesses sociais e reformar o Estatuto. 

B) As Assembléias Gerais são Ordinárias ou Extraordinárias. 

C) A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á obrigatoriamente até o dia 30 de abril de 

cada ano. 

 
D) Compete a Assembléia Geral Ordinária: 

a) Tomar anualmente as contas dos administradores; 

b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 

c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 

dividendos; 

d) aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social; 

e) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros dos Conselhos de Administração e 

Fiscal; 

f) fixar a remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da 

Diretoria Executiva obedecendo ao que dispõe o Estatuto; e 

g) deliberar sobre assuntos relativos ao objeto social levados a sua apreciação. 

h) As Assembléias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão sempre que convocadas pelos 

Conselhos de Administração ou Fiscal, ou nos casos determinados em lei. 

 
E) Compete a Assembléia Geral Extraordinária: 

a) Reformar o Estatuto Social; 

b) suspender o exercício dos direitos do acionista; 

c) deliberar sobre avaliação dos bens com o qual o acionista concorre para formação 

do capital social; 

d) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da CAERD, sua 

dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e, 

e) deliberar sobre assuntos de interesse social levados a sua apreciação. 
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II – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CA 
 
 

A) O Conselho de Administração é um órgão permanente, composto de 03 (três) 

membros denominados conselheiros, acionistas, naturais e residentes no país, eleitos 

pela Assembléia Geral e por ela destituídos a qualquer tempo. Sua função é 

indelegável. 

 
B) Compete ao Conselho de Administração: 

a) Fixar a orientação geral dos negócios, inclusive examinando e, aprovando planos e 

programas de trabalho, bem como o orçamento de despesas e de investimentos e suas 

alterações significativas; 

b) examinar e aprovar previamente a contratação de empréstimos que resultem em 

endividamento, cumpridas exigências legais; 

c) aprovar, previamente, os atos da organização que introduzam as alterações 

substanciais no modelo organizacional formal da CAERD; 

d) aprovar os balanços e demonstrações de prestações de contas e aplicação dos 

recursos orçamentários e extra-orçamentários, manifestando-se sobre o relatório da 

Administração, das contas da Diretoria e a destinação dos lucros; 

e) aprovar as tarifas e tabelas relativas aos serviços, produtos e operações de 

interesse público; 

f) aprovar programas e campanhas de divulgação e publicidade; 

g) aprovar atos de desapropriação e de alienação; 

h) destituir a qualquer tempo os Diretores da CAERD e fixar-lhes as atribuições, 

observando o que dispõe o Estatuto; 

i) fiscalizar a gestão dos diretores, examinarem, a qualquer tempo, os livros e papéis 

da CAERD, solicitar informações sobre os contratos celebrados ou em vias de 

celebração e quaisquer outros atos; 

j) convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132 da 

Lei nº 6.404/76; 

k) escolher e destituir os Auditores Independentes; 
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l) deliberar sobre o aumento do Capital Social e emissão das respectivas ações ou 

ônus de subscrição, proposta da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal; 

m) comparecer à Assembléia Geral para atender ao pedido de esclarecimentos de 

acionistas; e, 

n) manifestar-se sobre quaisquer assuntos levados a sua consideração. 

III – CONSELHO FISCAL – CF 

 
A) O Conselho Fiscal funcionará de modo permanente e será composto de 03 

membros efetivos e igual número de suplentes, pessoas naturais, residentes no País, 

diplomados em cursos universitários e observadas as exigências contidas no 

parágrafos “primeiro” e “segundo” do art. 162, da Lei nº 6404, de 15/12/76, eleitos 

anualmente pela Assembléia Geral. 

B) Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a 

primeira Assembléia Geral Ordinária que se realiza após a sua eleição, e poderão ser 

reeleitos. 

C) Na hipótese de vacância ou impedimento de qualquer um dos membros efetivos do 

Conselho Fiscal, seu lugar será preenchido pelo suplente respectivo, na ordem 

indicada pela Assembléia Geral. 

 
D) Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Eleger entre seus membros, seu presidente; 

b) estabelecer as normas do seu funcionamento; 

c) fiscalizar os atos dos administradores verificando o cumprimento dos seus deveres 

legais e estatutários; 

d) opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo constar do seu parecer às 

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 

Assembléia Geral; 

e) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à 

Assembléia Geral e no Conselho de Administração, relativas à modificação do capital 

social, emissão de ações, planos de investimento de capital, distribuição de dividendos, 

transformação, incorporação, fusão ou cisão; 
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f) denunciar aos órgãos da administração e, se estes não tomarem as providências 

necessárias para a proteção dos interesses da CAERD, à Assembléia Geral, os erros, 

fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências; 

g) convocar a Assembléia Geral Ordinária, se os órgãos da Administração retardarem 

por mais de 01 (um) mês essa convocação e, a Extraordinária, sempre que ocorrerem 

motivos graves ou urgentes, incluindo na pauta das Assembléias as matérias que 

considerarem necessárias;  

h) examinar trimestralmente as demonstrações financeiras elaboradas para o período, 

bem como aquelas elaboradas, ao término do exercício social e sobre estas emitir 

parecer 

correspondente; e, 

i) exercer as atribuições contidas no art. 163, incisos I a VII da Lei n. 6.404/76, durante 

a liquidação, tendo em vista as disposições que a regulam. 

 
A) A Diretoria Executiva é o órgão central da administração executiva e de 

representação da CAERD, cabendo-lhe por em prática a política estabelecida pelo 

Conselho de Administração e as diretrizes básicas fixadas pelo Estatuto da 

Companhia. 

 
B) A CAERD é administrada por uma Diretoria eleita pelo Conselho de Administração e 

por ele destituída a qualquer tempo; constituída de 04 (quatro) membros acionistas ou 

não, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Administrativo e Financeiro, um Diretor 

Técnico e Operacional e Diretoria Comercial e Negócios. 

 
C) Compete a Diretoria Executiva:  

a) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Companhia, as deliberações da Assembléia 

Geral e as Resoluções do Conselho de Administração; 

b) promover as medidas necessárias à conservação dos objetivos da CAERD, de 

acordo com disposto no Estatuto; 

c) elaborar e gerir planos e programas anuais e plurianuais dos trabalhos, com seus 

respectivos orçamentos, visando à consecução de suas finalidades sociais, observando 

o disposto no Estatuto e submetendo-os a aprovação do Conselho de Administração; 
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d) elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração a Estrutura 

Organizacional, Regimento Interno e demais instrumentos normativos operacionais e 

de gestão; 

e) elaborar quadros e tabelas de seu pessoal e fixar-lhe os níveis de vencimentos bem 

como admitir, demitir, promover, ceder, punir e transferir, de conformidade com os 

preceitos do Estatuto e a Legislação pertinente à matéria; 

f) resolver todos os negócios da CAERD que não forem da competência privativa da 

Assembléia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 

g) aprovar, previamente ou autorizar de forma global, reajuste de preços e tarifas de 

interesse público; e, 

h) aprovar, previamente, programas e campanhas de divulgação e publicidade. 

i) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

IV.1 – PRESIDÊNCIA – PRE – 10000 

A) A finalidade da Presidência é representar a Companhia ativa e passivamente em 

atos judiciais e extrajudiciais; 

 
B) Compete ao Diretor Presidente: 

a) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as decisões e deliberações dos órgãos 

colegiados e da Assembléia Geral; 

b) representar a CAERD, ativa e passivamente, em juízo ou em suas relações com 

terceiros podendo, para tal fim, delegar poderes constituir Procuradores, designar e 

credenciar prepostos; 

c) dirigir, orientar e coordenar as atividades da CAERD, buscando os melhores 

métodos que assegurem eficácia, economia e celeridade nos procedimentos; 

d) assinar, juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor Técnico e 

Operacional e Diretor Comercial e Negócios, os documentos que formalizem direitos e 

obrigações para CAERD, bem como movimentar os recursos financeiros assinando os 

documentos pertinentes; 
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e) admitir, demitir, promover, punir, ceder, fixar vencimentos e conceder licença aos 

servidores, obedecendo à legislação vigente; 

f) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, cabendo-lhe o voto de qualidade, no 

caso de empate; 

g) nomear comissão de sindicância, instaurar inquéritos e processos administrativos, 

conforme o caso, e designar comissões; 

h) homologar, dispensar, revogar e anular processos de licitação, de acordo com a 

legislação pertinente; 

i) baixar atos e/ou Resoluções, separadamente ou em conjunto com outro Diretor; 

j) nomear procuradores nos termos dos artigos 35 a 37 do Estatuto; e, 

k) avocar para sua análise e decisão qualquer assunto de interesse da CAERD; 

l) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

C) Para desenvolver suas atribuições a Presidência dispõe das seguintes unidades 

organizacionais: 

 

 

 
IV.1.1 – ASSISTÊNCIA EXECUTIVA DA PRESIDÊNCIA 

 
A) Compete a Assistência Executiva da Presidência 

a) Assessorar a Presidência na transmissão de ordens e execução de providências que 

lhe forem determinadas; 

b) participar de despachos e reuniões internas da Presidência inteirando-se dos 

assuntos e incumbindo-se do acompanhamento dos mesmos; 
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c) coordenar e executar as atividades de apoio a Presidência; 

d) instruir a pauta da Presidência para reuniões da Diretoria Colegiada; 

e) encaminhar as correspondências dirigidas a Presidência, completando-as com as 

informações e documentações requeridas pelos assuntos a serem tratados; 

f) coordenar as providências e informações de interesse da Presidência e que 

envolvam outras áreas da Companhia; 

g) representar a Presidência nos limites dos poderes que lhe forem expressamente 

conferidos; e, 

h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribua para a eficiência 

de suas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.2 – GABINETE – GAB –10100 

A) A Finalidade do Gabinete é assessorar a Presidência, as Diretorias e a Diretoria 

como órgão colegiado, na execução das tarefas necessárias ao cumprimento de suas 

atribuições administrativas. Desenvolve suas atividades através da Assessoria de 

Comunicação Empresarial. 

 
B) Compete ao Gabinete: 

a) Organizar e manter atualizado a agenda do Diretor Presidente, informando-o, 

constantemente, sobre os assuntos e compromissos a serem cumpridos; 

b) preparar e distribuir, com antecedência, a agenda de reuniões da Diretoria; 

c) receber e processar o encaminhamento dos expedientes do Diretor Presidente, 

efetuando as triagens e preparando os despachos dos mesmos; 

d) dar conhecimento aos interessados, quando autorizado, das decisões sobre 

assuntos encaminhados ao Diretor Presidente; 
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e) atender as solicitações, encaminhar os assuntos às unidades competentes, proceder 

às averiguações necessárias e comunicar aos interessados os resultados e/ou as 

providências tomadas; 

f) encaminhar, ao Diretor Presidente, as sugestões e críticas sobre assuntos de 

interesse da Companhia, que lhe forem apresentados; 

g) planejar, coordenar, executar e controlar as atividades voltadas para os atos de 

gestão; correspondências da Diretoria Colegiada e das Diretorias Executivas; e, 

publicação e divulgação dos atos da Diretoria; 

h) controlar a distribuição, recepção e expedição de correspondências da Diretoria; 

i) coordenar e controlar as atividades de guarda e arquivamento de documentos e 

correspondências da Diretoria; 

j) manter atualizados, sob guarda e sigilo, os livros dos registros de atas de reuniões de 

Assembléias de Acionistas, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da 

Diretoria Colegiada, bem como, todos os documentos de caráter reservado; 

k) secretariar as reuniões dos Conselhos Fiscal, de Administração e da Diretoria 

Colegiada, elaborando as atas, formalizando as decisões ou atos decorrentes destas, e 

seu registro na Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER quando necessário; 

l) assessorar a Diretoria, nos atos de sua competência; 

m) desempenhar quaisquer outras atividades ou funções especiais, que lhe forem 

delegadas pelo Diretor Presidente; 

n) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV.1.3 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL – ACE – 10400 

 
A) A finalidade da Assessoria de Comunicação Empresarial é assessorar a Diretoria e 

as Unidades Organizacionais na divulgação das ações da empresa nos diversos meios 

de comunicação. 

 
B) Compete a Assessoria de Comunicação Empresarial: 

a) Providenciar a divulgação interna dos atos normativos e de gestão da Diretoria, e 

enviar extrato das matérias através da imprensa, quando necessário; 
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b) planejar, coordenar, executar e controlar as atividades voltadas à comunicação 

empresarial e relações públicas; 

c) participar de estudos de mercado e de tendências do comportamento dos clientes, 

em relação aos serviços prestados pela Companhia; 

d) acompanhar a implantação de programas de marketing; 

e) estabelecer procedimentos para a divulgação de publicidade oficial e institucional da 

Companhia; 

f) Acompanhar e controlar as atividades relacionadas com a veiculação de matérias, 

através dos meios de comunicação disponíveis; 

g) preparar as matérias e editar informativos internos, bem como divulgar informações 

através da imprensa, folders, folhetos, avisos, cartazes e outras formas de 

comunicação aos clientes e ao público em geral; 

h) promover e acompanhar estudantes ou grupos interessados, em visitas as unidades 

operacionais e prédios da CAERD, registrando e divulgando o evento aos servidores 

da Companhia; 

i) desenvolver programas de comunicação com os clientes internos e externos da 

Companhia, visando, entre outras, a promoção do saneamento básico como fator 

social; 

j) realizar serviços fotográficos e de filmagens em geral, para documentação de fatos e 

composição do acervo histórico da CAERD;  

k) desenvolver atividades de atualização da internet e intranet a partir de informações 

dos órgãos; 

l) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

IV.1.4 – CONTROLADORIA E AUDITORIA INTERNA  – CAI – 10500 

 
A) A finalidade da Controladoria é planejar, organizar controlar e executar todas as 

atividades relacionadas aos processos de Gestão, obedecendo aos dispositivos legais 

vigentes e se os procedimentos adotados pelas unidades estão executados de acordo 

com as normas internas da Companhia, além de prestar-lhes os esclarecimentos 

necessários, quanto as suas aplicações; 
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B) Compete a Controladoria Interna: 

a) Verificar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos em manuais, instrumentos 

normativos e regulamentares da Companhia; 

b) avaliar a execução, adequação e aplicação dos mecanismos de controle interno; 

c) sugerir ou recomendar medidas de aprimoramento dos controles das diversas 

unidades organizacionais da Companhia; 

d) prestar apoio a todas as unidades organizacionais na viabilização das 

recomendações constantes dos relatórios da Auditoria, bem como, quando solicitada, 

participar de grupos de trabalho e de soluções de natureza técnica ou de treinamento; 

e) acompanhar os trabalhos da auditoria externa, eventualmente contratadas; 

f) atender as recomendações emanadas do Tribunal de Contas do Estado; 

g) requisitar, junto às demais unidades organizacionais, quando necessário, o 

assessoramento técnico especializado, para a execução dos trabalhos de auditagens; 

h) avaliar diretrizes, planos, procedimentos e registros, informar e assessorar a 

administração de maneira condizente com o código de ética do Instituto dos Auditores;  

i) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuem para a eficiência 

de suas atividades. 

 
B) Compete a Auditoria Interna: 

a) Verificar, quando da realização das inspeções, se está sendo observados os 

dispositivos legais vigentes, e se os procedimentos adotados pelas unidades estão 

sendo executadas de acordo as normas internas da Companhia, além de prestar-lhes 

os esclarecimentos necessários, quanto as suas aplicações; 

b) auditar os contratos, convênios, etc., assinados com as entidades; 

c) avaliar os “Estudos Tarifários” da Companhia, observando os preceitos legais; 

d) realizar inspeções rotineiras e especiais nas diversas unidades organizacionais da 

Companhia; 

e) participar da contratação de Auditoria Externa e acompanhamento da execução dos 

trabalhos; 

f) analisar os resultados das inspeções realizadas, elaborar relatórios e emitir parecer 

com relação aos procedimentos internos; 
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g) verificar se os responsáveis pelas unidades organizacionais estão agindo dentro dos 

limites de competência e/ou autoridades a eles delegados ou por disposições 

regulamentares; 

h) examinar a aplicação e eficácia dos controles administrativos, nas unidades 

organizacionais submetidas à inspeção e, recomendar as providencia e/ou 

modificações que se fizerem necessárias; 

i) atender as recomendações emanadas do Tribunal de Contas do Estado; 

j) requisitar, junto ás demais unidades organizacionais, quando necessário, 

assessoramento técnico especializado, para a execução dos trabalhos de 

inspeção/auditagens; 

k) realizar sindicância, visando à apuração de irregularidades; 

l) desenvolver serviços de auditoria interna e operacional; 

m) proceder perícia contábeis, judiciais e extrajudiciais; 

n) prestar assistência ao Conselho Fiscal da Companhia; 

o) elaborar o Plano Anual em conjunto a Controladoria e submetê-lo a apreciação do 

Diretor (a) Presidente; 

p) avaliar documentos e procedimentos, visando à identificação de possíveis erros e/ou 

fraudes e propor medidas necessárias para saná-los, bem como, orientar os 

responsáveis, no sentido de corrigi-lo e/ou evitar novas ocorrências;     

q) acompanhar os trabalhos da auditoria externa, eventualmente contratados; 

r) realizar auditorias de caráter preventivo ou especial, observando as diretrizes 

traçadas e a legislação vigente; 

s) elaborar relatórios referentes aos trabalhos de auditorias desenvolvidos; 

t) aferir o controle exercido, pela Companhia, no que se referir aos seus bens 

patrimoniais; 

u) atender as recomendações emanadas do tribunal de Contas do Estado; 

v) avaliar diretrizes, planos, procedimentos e registros, informar e assessorar a 

administração e desincumbir-se das responsabilidades de maneira condizente com o 

código de ética do instituto dos Auditores; 

w) realizar inspetoria rotineira e especial nas diversas unidades organizacionais da 

Companhia; 

x) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuem para a eficiência 

de suas atividades. 
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IV.1.5 – ASSESSORIA JURÍDICA – AJU – 10600 

 
A) A finalidade da Assessoria Jurídica é promover a defesa dos interesses da 

Companhia, resguardando seus direitos e buscando o respeito a estes em todas as 

searas, seja judicial ou extrajudicialmente.  

 
B) Compete a Assessoria Jurídica: 

a) Representar a CAERD judicialmente ou extrajudicialmente; 

b) exercer as funções de assessoria jurídica; 

c) defender, em juízo, ou fora dele, ativa e passivamente, atos da administração; 

d) emitir pareceres sobre os aspectos jurídicos dos assuntos correlacionados às 

atividades empresariais; compreendendo o planejamento, a coordenação, execução e 

controle das atividades voltadas para ações em que a CAERD seja parte ativa ou 

passiva; 

e) representar sobre as providências de ordem jurídica, sempre que as medidas lhe 

pareçam reclamadas pelo interesse da CAERD ou pela aplicação da legislação vigente; 

f) promover a cobrança judicial; 

g) elaborar minutas de informações a serem prestadas ao judiciário em Mandados de 

Segurança contra a CAERD; 

h) defender os interesses da CAERD perante os contenciosos administrativos; 

i) elaborar, examinar, lavrar ou registrar instrumentos jurídicos de contratos, convênios, 

acordos e outros em que a CAERD for parte; 

j) colaborar com o Diretor (a) Presidente no controle da legalidade no âmbito jurídico; 

k) receber notificações e intimações judiciais; 

l) desistir, transigir, firmar compromisso e confessar nas ações de interesse da CAERD; 

m) emitir, aprovar e editar parecer sobre matéria de interesse; 

n) avocar processos para emitir parecer; 

o) opinar sobre a realização de despesas e de dispensa de licitação nos casos 

previstos na legislação; 

p) designar comissão e aprovar a seleção dos candidatos a estágios na Assessoria; 

q) emitir parecer em processos sobre matéria jurídica do interesse da CAERD; 

r) acompanhar processos de Mandados de Segurança e interpor os recursos cabíveis; 
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s) atuar em juízo nos feitos em que a CAERD seja autor, réu, assistente ou oponente 

em ações trabalhistas, nas ações cíveis de acidente de trabalho e nas demais ações de 

interesse da CAERD que envolvam seus servidores, ainda que sobre outro regime; 

t) emitir pareceres sobre a matéria de sua competência com relação aos servidores da 

CAERD; 

u) opinar nos processos administrativos disciplinares em que houver recurso; 

v) atuar em juízo nos feitos em que a CAERD seja autor, réu, assistente ou opoente em 

ações cíveis, falimentares e em processos especiais; 

w) emitir pareceres sobre outras matérias; 

x) representar a CAERD em processos ou ações de quaisquer naturezas cujo objetivo 

principal, incidente ou acessório, verse sobre direitos reais, posse, patrimônio 

imobiliário e águas do domínio da CAERD; 

y) promover, por via amigável ou judicial, as desapropriações de interesse da CAERD; 

z) receber e outorgar escrituras referentes a bens imóveis, quando autorizada, e 

promover os registros imobiliários em matéria de sua competência; 

a.a) requisitar das autoridades competentes apoio necessário para garantir a posse da 

CAERD em terras e demais bens de sua propriedade; 

a.b) responder a consultas que diretamente lhe forem feitas a respeito das questões 

relativas ao patrimônio imobiliário da CAERD;  

a.c) arrecadar bens vacantes; 

a.d) emitir parecer em processos sobre matéria jurídica de interesse da CAERD; 

a.e) acompanhar processos judiciais e interpor recursos cabíveis;  

a.f) Prestar assessoria direta à Diretoria Executiva; 

a.g) Diligenciar junto aos municípios, buscando a regularização dos serviços de 

saneamento básico; 

a.h) expedir Circulares referentes a procedimentos administrativos céleres e regulares; 

a.i) chamar `a ordem qualquer processo administrativo e manifestar-se quanto a 

legalidade e obediência aos princípios constitucionais previstos no art. 37 da 

Constituição Federal,  

a.j) orientar gestores na administração da execução de contratos firmados pela 

CAERD;  

a.k) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 
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a.l) prestar assessoria a Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – 

CPLMO, pregoeiros e sua equipe; representando-os em processos, mandado de 

segurança, etc. oriundos das decisões por eles tomadas nos procedimentos licitatórios. 

 

IV.1.6 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – APO – 10700 

 
A) A finalidade da Assessoria de Planejamento é de Planejar, Organizar e Assessorar 

as Unidades Organizacionais nas suas funções. 

 
B) Compete a Assessoria de Planejamento: 

a) Coordenar, elaborar, avaliar, controlar e ajustar o Orçamento Programa; 

b) proceder ao registro das provisões orçamentárias e acompanhar a sua realização; 

c) coordenar o processo de consolidação do “Programa Anual de Investimentos e de 

Orçamento de Despesas”; 

d) elaborar estudos econômicos e financeiros; 

e) coordenar a elaboração de projetos visando à captação de recursos financeiros junto 

a entidades nacionais e estrangeiras; 

f) participar na elaboração ou atualização do Plano Diretor de Informática; 

g) analisar o cenário e direcionadores estratégicos para identificar a melhor forma de 

gerir a Companhia; 

h) planejar e coordenar o ciclo do Planejamento Estratégico; 

i) assessorar a todas as áreas na elaboração do Planejamento Operacional; 

j) elaborar e organizar a documentação que compõem o caderno do Planejamento 

Estratégico; 

k) acompanhar a realização do Planejamento Estratégico junto às áreas; 

l) realizar e coordenar as reuniões de acompanhamento e avaliação do Planejamento 

Estratégico; 

m) assessorar a todas as áreas na elaboração do orçamento programa; 

n) elaborar e organizar a documentação que compõem o orçamento programa; 

o) alimentar com os dados do orçamento programa, o sistema informatizado; 

p) acompanhar o desempenho orçamentário das áreas, através dos relatórios 

informatizado e manual; 
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q) proceder ao remanejamento entre as rubricas que estão sem dotação orçamentária 

ou com dotação insuficiente; 

r) aprovar a realização das despesas no sistema informatizado do orçamento; 

s) realizar, semanalmente, os recálculos do orçamento no sistema informatizado; 

t) efetuar os ajustes necessários para otimização do sistema informatizado; 

u) manter contato com o suporte do sistema informatizado para resolver ocorrências 

que prejudiquem o desempenho do orçamento; 

v) treinar as áreas quanto à forma de manusear o orçamento informatizado; 

w) elaborar relatórios referentes ao Planejamento Estratégico e Orçamento solicitado 

pela Direção da Companhia. 

x) elaborar a consolidação e divulgação dos dados operacionais administrativas e 

financeiras da Companhia; 

y) manter os dirigentes informados sobre os indicadores levantados para tomada de 

decisão; 

z) acompanhar os “Estudos Tarifários” da Companhia, inclusive, propor os índices de 

reajustes, conforme a Política Interna observando os preceitos legais; 

a.a) assessorar a diretoria e demais áreas na elaboração do material referente ao 

Planejamento Estratégico e Orçamento na realização de reuniões, seminários, 

palestras, etc.; 

a.b)  participar de eventos externos representando a Companhia; e, 

a.c)  desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades; 

a.d) alimentar o Sistema Nacional de Informação do Saneamento (SNIS) com as 

informações  anual da Companhia; 

a.e) Elaborar relatório de Gestão dos Contratos de concessões. 

 
 

IV.1.7 – ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAS ESPECIAIS – ADP 

10800 

 
A) A finalidade da Assessoria de Desenvolvimento e Programas Especiais é de 

promover estudos e projetos visando o desenvolvimento institucional, assessorar a 

Diretoria Executiva e coordenar os Programas Especiais pertinentes a área. 
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B) Compete a Assessoria de Desenvolvimento e Programas Especiais: 

a) Participar no levantamento de informações e dados necessários à elaboração de 

documentos normativos, manuais e fluxogramas, seja por iniciativa própria, por 

solicitação de Unidades Organizacionais interessadas ou pela Diretoria; 

b) providenciar a execução, coordenação e desenvolvimento dos trabalhos 

relacionados com a Estrutura Organizacional da CAERD, bem como propor a sua 

aprovação junto a Diretoria e promover a sua implantação; 

c) propor e manter atualizado o Quadro de Competência, Autoridade e 

Responsabilidade; 

d) racionalizar, padronizar e estabelecer fluxos de rotinas de trabalho; 

e) emitir especificações de impressão de formulários e impressos da Companhia; 

f) elaborar estudos organizacionais e institucionais face às deficiências e anomalias 

administrativas diagnosticadas; 

g) viabilizar a aprovação dos documentos e instrumentos organizacionais elaborados, 

orientando e/ou participando das implantações; avaliar e verificar o cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos; 

h) participar de estudos para alteração ou implantação da ocupação dos espaços 

físicos (layout) das dependências da Companhia; 

i) prestar apoio técnico aos interessados que, eventualmente, venham a necessitar de 

conhecimentos específicos para o desenvolvimento dos trabalhos de organização e 

administração; 

j) propor à Diretoria, em conjunto com a Assessoria de Informática a implantação ou 

alteração de política de informática e microinformática da Companhia; 

k) participar, juntamente com a área responsável do desenvolvimento de sistema de 

arquivo eletrônico de documentos da Companhia; 

l) participar, juntamente com a Assessoria de Informática e as demais áreas, dos 

levantamentos, planejamento, desenvolvimento e análise de dados, para a definição e 

implantação de sistemas computadorizados, em todas as suas etapas, inclusive na 

área de microinformática; 

m) manter a integração das atividades de desenvolvimento organizacional de 

informática, no que diz respeito ao gerenciamento de informações; 

n) participar de eventos externos representando a Companhia; e, 
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o) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

p) elaborar anualmente o relatório de Gestão da Companhia. 

 
GESPÚBLICA 

 

a) Compete ao Comitê Interno do GesPública desenvolver e conduzir a implantação 

das 

metodologias recomendado pelo Programa, no âmbito da organização, a partir dos 

seguintes focos: 

b) promover a implementação das medidas preconizadas pelo GesPública, visando à 

ampliação da capacidade de formulação, implementação e avaliação da gestão; 

c) promover, monitorar, avaliar e divulgar projetos e ações estratégicas sintonizados 

com o  

GesPública; 

d) mobilizar os setores da CAERD para a melhoria da gestão no caminho da 

excelência; 

e) apoiar os setores da CAERD na consistência e simplificação de procedimentos e 

normas, no desenvolvimento de modelos e na melhoria do atendimento ao cidadão. 

f) A forma de funcionamento do Comitê Interno do GesPública na CAERD e as 

atribuições e os meios disponíveis aos seus integrantes, para o desenvolvimento dos 

trabalhos, serão estabelecidas em documento e conforme requisitos próprios da 

organização. 

 
IV.1.8 – OUVIDORIA – OUV –10900 

 
A) A finalidade da Ouvidoria é receber, analisar e responder todas as reclamações 

manifestadas pelos clientes da Companhia. 

 
B) Competente ao ouvidor: 

a) Receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou denúncias apresentadas pelos 

usuários e comunidade em geral;  

b) examinar e identificar as causas e procedência das manifestações recebidas;  

c) analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas;  
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d) processar e analisar os meios para solucionar todas as demandas, utilizando-se de todos os 

recursos possíveis; 

e) encaminhar a demanda aos setores responsáveis e acompanhar as providências tomadas, 

através de prazo estabelecido;  

f) dar ciência e manter informado o interessado das providências tomadas quando for de 

interesse individual e quando for de interesse público, informar coletivamente;  

g) sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom 

funcionamento da Instituição; 

h) divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria;i) prestar, quando solicitado, informações e 

esclarecimentos a Diretoria Executiva e coordenadores;j) manter sigilo sobre a identidade do 

manifestante, quando solicitado, ou quando tal providência se fizer necessário; k) controlar o 

inventário e a manutenção de materiais e equipamentos de uso da Ouvidoria; 

l) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

IV.1.9 – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS E OBRAS 

CPLM – O 

 
A) A Comissão Permanente de Licitação Materiais e Obras – CPLMO, criada pela 

administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos às licitações, após receber os processos Administrativos 

devidamente instruídos e com a devida autorização da Administração Superior. 

 
B) São atribuições da Comissão acrescidas das determinações da lei: 

a) Elaborar o instrumento convocatório de licitação (Edital), através da modalidade 

pertinente: convite, tomada de preços, Concorrência Publica, Pregão Presencial e/ou 

Eletrônico, ou outro se for o caso, de acordo com art. 22 da lei n. 8.666/93; 

b) fazer divulgação do instrumento convocatório de licitação para fornecedores e 

prestadores de serviços através de aviso de edital, com publicação do Aviso na 

Imprensa Oficial, bem como, no site da CAERD e site do Banco do Brasil, no caso de 

Pregão Eletrônico; ou outro se for o caso, de acordo com art. 21 n. 8.666/93;  

c) entregar cópia do Edital aos interessados na licitação e esclarecer todas as duvidas 

sobre o Edital; 
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d) receber a proposta contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial, 

abrir a proposta e a documentação de habilitação, examinar os documentos; observa-

se que poderá haver a inversão das mesmas, dependendo da modalidade indicada; 

elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a habilitação ou 

inabilitação; 

e) fazer divulgação do resultado do julgamento da habilitação ou a inabilitação dos 

concorrentes participantes da licitação e, se for o caso, aguardar o prazo dos recursos 

Administrativos, concluído o prazo dos recursos Administrativos, procede-se a abertura 

das Propostas Comerciais dos concorrentes habilitados, julgamento e divulgação do 

resultado, aguardando novamente o prazo recursal. Após elabora Ata de Reunião; 

observa-se que poderá haver a inversão das mesmas, dependendo da modalidade 

indicada; 

f) encaminhar o Processo Administrativo com toda documentação para Auditoria 

Interna e Coordenadoria Jurídica para análise, que deverá enviar à Autoridade Superior 

para homologação do procedimento licitatório e a adjudicação de contrato com o 

concorrente julgado vencedor da licitação; 

g) assessorar a Diretoria na formulação e execução das políticas de obtenção de 

materiais e serviços, através de licitações em todas as modalidades; 

h) receber e analisar, e, se for o caso autenticar a documentação para cadastro físico 

de fornecedores; 

i) organizar, controlar e atualizar o cadastro físico de fornecedores da companhia; 

j) monitorar os processos de licitação, a fim de garantir o fiel cumprimento dos prazos 

estabelecidos nas normas legais pertinentes; 

k) preparar, periodicamente os relatórios inerentes à área para assessoramento a 

diretoria; 

l) manter os dirigentes informados sobre os indicadores levantados para tomada de 

decisões, referente às compras que serão processadas através de licitação; 

m) enviar ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA copia dos editais 

para analise em meio eletrônico, e físico se solicitado; 

n) enviar mensalmente a Gerencia de Contabilidade, os relatórios de roll de licitações; 

e, 
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o) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

das atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Licitações de Materiais e 

Obras – CPLMO. 

p) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – DAF – 20000 

 
A) A finalidade da Diretoria Administrativa e Financeira é coordenar e supervisionar as 

políticas de gestão de recursos humanos, materiais, serviços administrativos, 

comerciais e atendimento ao público, econômico-financeira, contábil, fiscal e de 

informática. 

 
B) Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro: 

a) Exercer a administração geral de pessoal da CAERD, propondo ao Diretor 

Presidente, a Diretoria Técnica Operacional e a Diretoria Comercial e Negócios, a 

constituição do quadro de pessoal; níveis salariais e outras vantagens; admissão e 

demissão, promoção e punições; a transferência de concessão de licença, observando 

a legislação e as normas pertinentes; 

b) coordenar e supervisionar a execução de todo os serviços administrativos, 

financeiros, contábil e fiscal; assegurando o cumprimento dos aspectos legais 

inerentes; 

c) acompanhar através de relatórios os índices de faturamento e arrecadação; 
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d) manter sobre sua responsabilidade os valores da CAERD, promovendo a liberação 

dos recursos financeiros de acordo com os cronogramas autorizados e controlando sua 

aplicação; 

e) gerenciar a execução dos orçamentos anuais; 

f) assinar documentos, juntamente com o Diretor Presidente, Diretor Técnico e 

Operacional e Diretor Comercial e Negócios, que formalizem direitos e obrigações, bem 

como cheques, ordens de movimento das contas bancárias, contratos e convênios de 

financiamentos ou outros documentos afins, sendo-lhe facultado delegar tais poderes, 

em conjunto ou isoladamente; 

g) assinar, juntamente com o Diretor Presidente, Diretor Técnico e Operacional e 

Diretor Comercial e Negócios, os contratos e convênios para financiamento de obras 

de engenharia; 

h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
B) Para desenvolver suas atribuições a Diretoria Administrativa e financeira dispõe 

das seguintes unidades organizacionais: 
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VI.2.1 – ASSISTÊNCIA EXECUTIVA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

 
A) Compete a Assistência Executiva da Diretoria Administrativa e Financeira: 

a) Assessorar o Diretor Administrativo e Financeiro na transmissão de ordens e 

execução de providências que lhe forem determinadas; 

b) participar de despachos e reuniões internas da Diretoria Administrativa e Financeira 

inteirando-se dos assuntos e incumbindo-se do acompanhamento dos mesmos; 

c) coordenar e executar as atividades de apoio ao Diretor Administrativo e Financeiro; 

d) instruir a pauta da Diretoria Administrativa e Financeira para reuniões da Diretoria 

Colegiada; 

e) encaminhar as correspondências dirigidas ao Diretor Administrativo e Financeiro, 

completando-as com as informações e documentações requeridas pelos assuntos a 

serem tratados; 

f) coordenar as providências e informações de interesse do Diretor Administrativo e 

Financeiro e que envolvam outras áreas da Companhia; 

g) representar o Diretor Administrativo e Financeiro nos limites dos poderes que lhe 

forem expressamente conferidos; e, 

h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribua para a eficiência 

de suas atividades. 

IV.2.2 – COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – CTIN – 21000 

 
A) A finalidade da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

compreende o planejamento, a coordenação, gerenciamento, execução e controle das 

atividades voltadas para a elaboração, implantação e atualização do Plano Diretor de 

Informática; serviços de TI; gerenciamento dos sistemas e banco de dados; e, 

assessoria à direção da Companhia, nos assuntos relacionados à informática. 

 
B) Compete a Coordenadoria de Tecnologia da Informação: 

a) Planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades de Tecnologia; 

b) coordenar e atualizar programas de acompanhamento e avaliação de sistema da 

Informação (TI); 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

c) acompanhar os processos de informatização da CAERD, administrar o parque 

central de equipamentos e políticas no uso da TI; 

d) assessorar a administração nas questões estratégicas relacionadas à informação e 

alinhar os requisitos do negócio a governança de TI; 

e) administrar, manter e controlar, inclusive a distribuição dos hardwares e periféricos, 

utilizados, em continua operacionalidade para a Companhia; 

 
C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria de Tecnologia de Informação 

dispõe das seguintes unidades organizacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.2.1 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

GDMS – 21100 

 
A) A finalidade da Gerência de Desenvolvimento e Manutenção de Software é 

coordenar a equipe de desenvolvimento de software, escolha das tecnologias, 

orientação da equipe de programadores e controle dos processos e tarefas.  

  
B) Compete a Gerência de Desenvolvimento e Manutenção de Software:  

a) Definir como os projetos de desenvolvimento de software serão conduzidos; 

b) controlar a qualidade, disponibilizar informações técnicas e alocar líder e equipe em 

cada projeto; 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

c) elaborar projetos de desenvolvimento de software; 

d) promover estudos de viabilidade, análise e desenvolvimento de software; 

e) desenvolver, implementar manutenção e suporte em software  e sistemas em geral; 

f) elaborar documentação, implantação, customização e manutenção de soluções 

tecnológicas para automatizar processos de trabalho na CAERD; 

g) instalação e testes de softwares adquiridos ou desenvolvidos; 

h) fornecer diagnóstico de soluções de software em informática; 

 
IV.2.2.2 – GERÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA – GIES – 21200 

 
A) A finalidade da Gerência de Infra-estrutura de Tecnologia da Informação 

compreende em planejar, projetar, implantar e manter a rede lógica corporativa, 

servidores, internet, firewalls, bases de dados e acesso remoto, equipamentos de infra-

estrutura e gestão de serviços de TI necessários ao funcionamento da rede interna da 

CAERD; administrar e gerenciar políticas de segurança de TI. 

 
B) Compete a Gerência de Infra-estrutura de Tecnologia da Informação:  

a) Planejar, estruturar, adquirir e manter a infra-estrutura de TI integrada e 

padronizada; 

b) disponibilizar plataformas apropriadas às aplicações de negócios em alinhamento 

com a arquitetura de TI definidas;  

c) preparar plano de aquisição tecnológico alinhado com o plano de infra-estrutura 

tecnológico;  

d) planejar e efetuar manutenção da infra-estrutura;  

e) implementar medidas de segurança de acessos de dados; 

f) controlar a entrada e saída de equipamentos e auditoria da infra-estrutura 

informatizada da CAERD; 

g) administrar e customizar as informações armazenadas no banco de dados da 

CAERD; 

h) manter contato com os fabricantes de equipamentos, visando manter a atualização 

das atividades de informatização da CAERD; 

i) levantar necessidades, estabelecer critérios e padrões para a aquisição de 

hardwares, periféricos e softwares, para a implementação de redes de computadores; 
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j) planejar, projetar, criar, manter e implantar as redes de microcomputadores da 

CAERD, assim como, prestar os serviços aos clientes destas, mantendo-as em 

perfeitas condições de uso e contínua operacionalidade; 

k) desenvolver os projetos de comunicação de dados e acompanhar o custo beneficio 

das soluções implantadas; 

l) administrar e manter os softwares operacionais necessários aos computadores, da 

mesma forma, os softwares aplicativos, desenvolvidos e/ou adquiridos; 

m) pesquisar novos softwares, hardwares e novas tecnologias visando o 

aprimoramento das atividades de informatização na CAERD; 

n) promover e gerenciar a integração dos sistemas corporativos da CAERD;  

o) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 
de suas atividades. 
 

IV.2.2.3 – GERÊNCIA DE SUPORTE – GSUP – 21300 

 
A) A finalidade da Gerência de Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação 

compreende a administração, a manutenção e o controle, inclusive a distribuição dos 

hardwares e periféricos, bem como, a manutenção e atualização dos sistemas 

operacionais e os softwares aplicativos, utilizados, em contínua operacionalidade para 

a CAERD.  

 
B) Compete a Gerência de Suporte: 

a) Responsabilizar-se pelo suporte da infra-estrutura de TI (hardware, periféricos e 

softwares operacionais); 

b) efetuar e controlar a distribuição dos hardwares e periféricos, utilizados na 

operacionalidade para a Companhia; 

c) homologar os softwares necessários para automatização dos processos de trabalho 

na CAERD e administrar as licenças de softwares e equipamentos de comunicação; 

d) manter atualizado o inventário dos equipamentos e periféricos; 

e) executar as instalações de equipamentos de informática, disponibilizar nas redes e 

nos microcomputadores os softwares adquiridos;  

f) orientar e vistoriar as instalações elétricas que alimentam os equipamentos de 

informática, prestando as informações necessárias aos clientes, sobre a utilização e 

conservação destes equipamentos; 
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g) instalar e compartilhar as impressoras na rede corporativa de microcomputadores; 

h) administrar as redes corporativas existentes e promover a integração dos dados da 

Companhia, que trafegam nas mesmas; 

i) monitorar os softwares instalados nos computadores, desenvolvendo aplicações que 

auxiliem na administração destes; 

j) prover serviços de educação tecnológica; 

k) gerenciar a manutenção de equipamentos de informática e da rede lógica; 

 
IV.2.3 – COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – CGEP– 22000 

 
A) A finalidade da Coordenadoria de Gestão de Pessoas é planejar, coordenar, 

organizar e controlar as atividades das áreas de Administração de Pessoas, 

Desenvolvimento de Pessoas e de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida.  

 
B) Compete a Coordenadoria de Gestão de Pessoas: 

a) Assessorar a Diretoria na formulação das Políticas de Gestão de Pessoas, mediante 

critérios racionais e objetivos; 

b) acompanhar os trabalhos de Recrutamento e Seleção, assegurando a contratação 

de servidores com as qualidades e habilidades necessárias; 

c) desenvolver e aperfeiçoar políticas e programas que norteiam as ações do corpo 

gerencial, e que facilitem as relações entre a CAERD e seus servidores; 

d) propiciar as demais áreas da Companhia, oportunidade para o aperfeiçoamento de 

conhecimentos e desenvolvimento da habilidade profissional; 

e) participar da elaboração do Relatório Anual da Administração;  

f) promover no âmbito da Companhia as funções de Relações Trabalhistas e Sindicais; 

g) estimular a produção de documentos que registrem as experiências adquiridas 

através de: artigos técnicos – publicação interna e externa (assinatura de revistas 

técnicas), normas, relatórios, especificações técnicas, planejamento, plantas e 

desenhos; 

h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

das atribuições. 
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C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria de Gestão Estratégica de 

Pessoas dispõe das seguintes Gerências: 

 

 

 

 

 

IV. 2.3.1 – GERÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS – GAPS – 22100 

 
A) A finalidade da Gerência de Administração de Pessoas é planejar, organizar, 

desenvolver, coordenar e controlar as atividades de rotinas administrativas mantendo 

atualizados os registros oficiais visando um completo e eficiente atendimento das 

exigências.  

 
B) Compete a Gerência de Administração de Pessoas: 

a) Elaborar e desenvolver todas as atividades de rotinas trabalhistas, de pagamento 

dos acordos dos passivos trabalhista, administrativo e fiscal; 

b) controlar a freqüência dos servidores, a partir dos dados colhidos eletronicamente e 

dados fornecidos pelas áreas para efeito de controle e confecção da folha de 

pagamento e outras medidas administrativas; 

c) manter atualizado o controle do quadro de pessoas, orientando, controlando e 

processando a movimentação de servidores por transferências (definitivas e ou 

temporárias) cessão, permutas ou afastamentos com ônus ou sem ônus autorizados 

pela Diretoria;  

d) calcular o reajuste da tabela de salários, aplicando as normas e legislação vigente 

para aprovação da Diretoria; 

e) desenvolver atividades de administração de recursos humanos; 

f) cumprir a Legislação, a fim de proporcionar aos servidores o cumprimento dos seus 

direitos; 
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g) manter atualizado o cadastro de todos os servidores efetivos, Diretores e cargos 

comissionados da Companhia; 

h) elaborar RAIS/DIRF comprovante de rendimento (Cédula C) dos servidores para 

entrega junto aos órgãos competentes; 

i) definir formas de contratação e demissão, considerando a relação trabalho, servidor 

e a legislação trabalhista visando atender os requisitos da Lei; 

j) executar procedimento de admissão de servidor conforme as diretrizes da 

Companhia de maneira que atenda as exigências legais; 

k) elaborar, cálculos e processar a folha de pagamento, recolhimento dos encargos 

sociais, articulando informações cadastrais de origem organizacional, para 

cumprimento da legislação vigente e outros descontos e/ou 

contribuições/consignações; 

l) executar processo de pagamento do 13º salário, férias e rescisão de contrato de 

trabalho, formações cadastrais do servidor em conformidade com a legislação 

pertinente. 

 

IV. 2.3.2 – GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – GDPS – 22200 

 
A) A finalidade da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas é planejar, organizar, 

desenvolver, coordenar e controlar as atividades visando à melhoria do 

desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional dos servidores; 

 
B) Compete a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas: 

a) Coordenar e acompanhar a execução de planos e programas de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal, e promover a realização de cursos e treinamento em 

todas as áreas da Companhia; 

 b) planejar e desenvolver eventos internos, utilizando métodos e técnicas que 

assegurem o ensino/aprendizagem, observando os princípios do efeito multiplicador; 

c) administrar o Plano de Cargo, Carreira e Salários, propondo alterações e efetuando 

revisões, quando necessárias, definindo estratégias e orientações a serem seguidas 

em consonância com as diretrizes da diretoria e os aspectos legais pertinentes; 

d) acompanhar o processo de seleção, ambientação e desligamento de servidores; 

e) organizar e manter atualizado o Cadastro de Instrutores Internos e Externos; 
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f) promover, coordenar e administrar convênios com entidades de formação 

profissional; 

g) promover atividades de incentivo à leitura, atualização de novas tecnologias e 

informações diversas; 

h) identificar junto às diversas áreas da Companhia, as necessidades de treinamento 

operacional, administrativo, técnico e gerencial; 

i) Acompanhar os trabalhos de Recrutamento e Seleção, assegurando a contratação 

de servidores com as qualidades e habilidades necessárias; 

j) assessorar as demais áreas no Planejamento do Trabalho, Acompanhamento e 

avaliação de resultados dos servidores; 

k) coordenar e executar programas destinados a orientar e integrar os novos 

servidores.  

 
Serviço Social 

a) Coordenar e acompanhar as atividades do Serviço Social; 

b) planejar e implementar políticas que norteiem as questões  sociais na empresa, 

assim como proporcionar uma melhor integração, adaptação e convivência dos 

servidores;  

c) elaborar e implementar projetos voltados para o bem estar dos servidores, visando 

proporcionar uma qualidade de vida satisfatória; 

d) orientar servidores e/ou dependentes em situações – problema, diagnosticando 

causa e efeito, apresentando proposições de caráter social para solução do problema; 

e) administrar, avaliar, orientar e controlar os benefícios oferecidos pela empresa; 

f) participar de programas e/ou atividades na área de segurança do trabalho, 

subsidiando-os quanto a aspectos psicossociais; 

g) Implementar programas e projetos que promovam o desenvolvimento profissional 

dos servidores visando a melhoria do desempenho de suas atribuições e competências 

alinhadas aos objetivos profissionais e institucionais; 

h) participar do planejamento estratégico da empresa, contribuindo com políticas que 

visam fortalecer o desenvolvimento sócio econômico da instituição; 

i) atuar juntamente com equipe multifuncional, realizando trabalhos sócios – educativos 

junto á comunidade contribuindo com as leis de responsabilidade social e ambiental; 
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j) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

Psicologia: 

a) Participar, assessorar, acompanhar e elaborar instrumentos para o processo     de 

avaliação pessoal, objetivando     subsidiar as decisões, tais como:     promoções, 

movimentação de pessoal, planos de carreira, remuneração, programas de treinamento 

e desenvolvimento, etc.; 

b) avaliar os servidores (entrevistas, testes, provas situacionais, dinâmica de grupo, 

etc.), com o objetivo de assessorar as chefias a identificar os perfis mais adequados ao 

desempenho das funções; 

c) elaborar, executar e avaliar, em equipe multiprofissional, programas de treinamento 

e formação de mão-de-obra, visando a otimização de recursos humanos;  

d) participar do processo de movimentação de pessoal, analisando o contexto atual, os 

antecedentes e as perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais, 

assessorando na indicação da locução e integração funcional; 

e) participar e assessorar estudos, programas e projetos relativos à organização do 

trabalho e definição     de papéis ocupacionais: produtividade, remuneração, incentivo, 

rotatividade, absenteísmo e evasão em relação à integração psicossocial dos 

indivíduos e grupos de trabalho; 

f) participar de programas educacionais, culturais, recreativos e de higiene mental, com 

vistas a assegurar a preservação     da saúde e da qualidade de vida do trabalhador;  

g) encaminhar e orientar os servidores, quanto ao atendimento adequado,     no âmbito 

da saúde mental, nos níveis de prevenção, tratamento reabilitação;  

h) desenvolver ações destinadas às relações de trabalho no sentido de maior 

produtividade e da realização pessoal dos indivíduos e grupos, intervindo na 

elaboração de conflitos e estimulando a criatividade na busca de melhor qualidade de 

vida no trabalho;  

i) assessorar na formação e na implantação de políticas de recursos humanos;  

j) participar do processo de desligamento de funcionários, no que se refere à demissão 

e ao preparo para aposentadoria, visando à elaboração de novos projetos de vida;  

k) atuar como facilitador de processos de grupo e de intervenção psicossocial nos 

diferentes níveis hierárquicos da estrutura organizacional; 
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l) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV.2.3.3 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM 

MEDICINA DO TRABALHO – SEESMT – 22300 

 
A) A finalidade do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho - SEESMT é planejar, organizar, desenvolver, coordenar e controlar as 

atividades e Segurança e Saúde visando à melhoria da qualidade de vida e 

produtividade dos servidores. 

B) Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho:  

a) orientar e informar o servidor sobre as atividades insalubres e perigosas existentes 

na Companhia; 

b) preencher e registrar a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, junto ao 

INSS; 

c) realizar inspeções periódicas de segurança nos diversos setores da Companhia; 

d) orientar e coordenar as atividades pertinentes à Segurança do Trabalho, incluindo a 

normalização de prevenção e combate a incêndio, estabelecendo plano de inspeção 

rotineira quanto ao uso, distribuição, instalação e controle de equipamentos de 

proteção; 

e) elaborar e coordenar plano de proteção a segurança e saúde dos servidores, 

visando à prevenção de acidentes do trabalho e doenças profissionais, desenvolvendo 

programas de educação sanitária e promovendo campanhas e medidas preventivas às 

situações de saúde apresentadas pelos servidores; 

f) organizar e orientar tecnicamente as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

(CIPA);  

g) elaborar laudo Técnicas das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT; 

h) elaborar Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; 

i) convocar os servidores para realização de exames periódicos; 

j) cooperar, informar e contribuir com as demais áreas da Companhia para que possam 

estabelecer ação conjunta, e conseqüentemente atingir seus objetivos; 
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k) levantar as quantidades, solicitar aquisição, distribuir aos servidores, controlar e 

fiscalizar utilização dos uniformes e equipamentos de segurança, conforme prática 

específica;  

l) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
 IV.2.4 – COORDENADORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA – CGCF – 

23000 

 
A) A finalidade da Coordenadoria de Gestão Contábil e Financeira é planejar, 

coordenar, organizar e controlar as atividades das Gerencias Financeiras e suas 

relações de negócios com seus clientes internos e externos da CAERD. A 

Coordenadoria desenvolverá suas atividades específicas através das Gerências 

Financeiras. 

 
B) Compete a Coordenadoria de Gestão Contábil e Financeira: 

a) Assessorar o Diretor na transmissão de ordens e execução de providências que lhe 

forem determinadas; 

b) participar de despachos e reuniões internas da Diretoria inteirando-se dos assuntos 

e incumbindo-se do acompanhamento dos mesmos; 

c) coordenar e executar as atividades de apoio ao Diretor; 

d) instruir a pauta da Diretoria para reuniões da Diretoria Colegiada; 

e) encaminhar as correspondências dirigidas ao Diretor, completando-as com as 

informações e documentações requeridas pelos assuntos a serem tratados; 

f) coordenar as providências e informações de interesse do Diretor e que envolvam 

outras áreas da Companhia; 

g) representar o Diretor nos limites dos poderes que lhe forem expressamente 

conferidos;  

h) planejar, submeter à aprovação superior, supervisionar e fiscalizar a implantação de 

Programas de Desenvolvimento e melhorias na sua área de atuação; 

i) coordenar o processo de consolidação da “Gestão Financeira da Companhia”; 
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j) participar do planejamento e coordenação da implantação de novos serviços, sob o 

ponto de vista do mercado; 

k) elaborar Projetos de melhorias nos processos de Gestão Financeira; 

l) monitorar a qualidade dos serviços da Gerência; 

m) participar da elaboração do Planejamento Empresarial e Programação 

Orçamentária da Companhia; 

n) elaborar relatórios de desempenho Financeiro; e,  

o) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribua para a eficiência 

de suas atividades. 

C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria de Gestão Contábil e Financeira 

dispõe das seguintes Gerências: 

 
IV. 2.4.1 – GERÊNCIA FINANCEIRA – GFIN – 23100 

 
A) A finalidade da Gerência Financeira é planejar, coordenar, executar e controlar 

atividades voltadas para Contas a Pagar e Tesouraria. 

 
B) Compete a Gerência Financeira: 

a) Definir, coordenar e orientar o sistema de planejamento e acompanhamento 

econômico-financeiro da Companhia; 

b) viabilizar os recursos financeiros necessários para a implementação do cronograma 

de melhorias operacionais e/ou extensões de rede de água e esgotos sanitários; 

c) propor alternativas de aplicação da política econômico-financeira da Companhia, 

coordenando a aplicação das proposições aprovadas; 

d) propor e fundamentar itens a serem descritos no planejamento global da 

Companhia; 
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e) participar da elaboração do Relatório Anual da Administração; 

f) manter constante interação com as demais áreas da Companhia, identificando as 

suas necessidades imediatas e futuras, visando o planejamento de recursos financeiros 

adequando-os às exigências da Companhia; 

g) prestar assistência às demais áreas da Companhia nos assuntos de ordem 

financeira; 

h) participar da elaboração do planejamento econômico-financeiro da Companhia; 

i) desenvolver estudos econômicos e analisar o comprometimento e a realização dos 

recursos orçamentários de forma a permitir a adequada utilização dos recursos 

planejados; 

j) elaborar fluxo de caixa; 

k) controlar as entradas e saídas de recursos da Companhia; 

l) efetuar pagamentos e manter sob sua responsabilidade os saldos bancários; 

m) encaminhar recursos financeiros para as demais áreas organizacionais 

interessadas; 

n) controlar os adiantamentos de viagens concedidos a servidores bem como 

prestação de contas, segundo práticas da Companhia; 

o) exercer controle sobre o Suprimento de Fundo, conforme prática específica; 

p) controlar os pagamentos assumidos através do recebimento das autorizações de 

pagamentos; 

q) prestar informações aos fornecedores sobre seus pagamentos; 

r) efetuar a conciliação bancária com base nas informações, extratos e avisos emitidos 

pelos bancos; 

s) controlar o recebimento de arrecadação dos bancos dos serviços prestados aos 

clientes; 

t) disponibilizar recursos e controlar as atividades relativas aos pagamentos e 

recebimentos da Companhia, bem como elaborar quadros demonstrativos 

correspondentes; 

u) controlar adiantamento de saldo de caixa das contas de arrecadação, de movimento, 

vinculadas e, preparar os boletins diários, sobre os saldos destas; 

v) manter os lançamentos diários débitos/créditos; 

w) efetuar encontro de contas com fornecedores; 
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x) encaminhar mensalmente, relatório dos pagamentos efetuados ao Tribunal de 

Contas; 

y) cobrar das áreas documentos pendentes; 

z) efetuar lançamentos diários, débito/crédito (movimento bancos); 

a.a) fazer conciliação de todas as contas, diariamente e mensalmente; 

a.b) realizar fechamento dos boletins e anexá-los aos processos; 

a.c) efetuar mensalmente o resumo geral dos movimentos (arrecadação e pagamento);  

a.d) conferir os documentos antes de efetuar qualquer pagamento; 

a.e) conferir as prestações de contas dos pagamentos efetuados através do recebido 

da Tesouraria; 

a.f) controlar e manter a guarda de valores disponíveis em caixa bem como controlar a 

emissão de fundos e recursos especiais, para as áreas da Companhia; 

a.g) conciliar os extratos das contas bancárias mantidas pela Companhia; 

a.h) entregar as cópias dos cheques juntamente com o relatório de pagamento, no dia 

seguinte ao do pagamento, à área competente; 

a.i) fechar o movimento de acordo com as normas vigente; 

a.j) manter a relação de documentos pendentes de prestação de contas, atualizadas 

diariamente; 

a.k) prestar informações financeiras aos servidores e fornecedores; e, 

a.l) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 
IV – 2.4.2 – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE – GCON – 23200 

 
A) A finalidade da Gerência Contábil é planejar, coordenar, executar e controlar as 

atividades voltadas para a contabilidade geral, patrimoniais e fundos. 

 
B) Compete a Gerência de Contabilidade: 

a) Planejar, normalizar, acompanhar, dirigir e controlar todas as atividades de registros 

contábeis; 

b) difundir a filosofia contábil no âmbito da Companhia; 
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c) coordenar a execução dos serviços necessários para o encerramento do exercício, 

incluindo a elaboração das Demonstrações Contábeis pela legislação societária e 

correção integral, em conjunto com as demais áreas; 

d) coordenar a elaboração da Declaração de Imposto de Renda da Companhia, anual; 

e) elaborar e escriturar o LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), anual; 

f) acompanhar, aplicar e divulgar no âmbito das Gerências de Negócios, a legislação 

fiscal e societária; 

g) dar assistência à Auditoria Externa nos trabalhos desenvolvidos, analisando 

posteriormente os resultados através dos relatórios emitidos; 

h) prestar esclarecimentos à Auditoria Interna em assuntos inerentes a Gerência; 

i) esclarecer os fatos relevantes das Relações Patrimoniais das Demonstrações 

Contábeis, quando solicitado pela Diretoria, Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal; 

j) propor, estabelecer e coordenar à aplicação de fluxos de informações contábeis e 

financeiras da Companhia, destinados a fundamentação dos trabalhos desenvolvidos 

na Gerência; 

k) proceder à classificação e escrituração contábil das operações da Companhia, de 

acordo com o Plano de Contas, Legislação e práticas da Companhia; 

l) acompanhar a Legislação Fiscal e Societária, divulgando nas áreas da Companhia as 

alterações que se fizerem necessárias; 

m) interagir junto ás demais áreas envolvidas, a fim de estabelecer procedimentos de 

racionalização dos serviços de registros contábeis; 

n) analisar, interpretar e aplicar o Plano de Contas nos serviços da Companhia; 

o) prestar assistência e orientar as demais áreas da Companhia quanto à classificação 

contábil; 

p) programar e controlar a entrega de informações de todas as áreas, necessárias ao 

fechamento de balancetes mensais; 

q) coordenar a elaboração de balancetes mensais, emissão de livros obrigatórios e 

auxiliares, bem como as suas encadernações, promovendo os registros nos órgãos 

competentes; 

r) planejar, normatizar, acompanhar, dirigir e controlar todas as atividades de análises 

contábeis; 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

s) interagir com as demais áreas fiscalizadoras, envolvidas, a fim de estabelecer 

procedimentos de racionalização dos serviços de análise, visando à melhoria dos 

controles internos; 

t) analisar as posições de saldos das contas promovendo o seu confronto com 

controles físicos extra-contábeis de forma ordenada e racional, para atender as 

necessidades internas e de fiscalização; 

u) revisar, analisar, controlar e registrar os fatos contábeis ocorridos na Companhia; 

v) atender e dar esclarecimentos aos órgãos fiscalizadores (Receita Federal e outros); 

w) elaborar e analisar demonstrativos financeiros e balanços da Companhia; 

x) controlar a movimentação e arquivamento dos documentos contabilizados ou não; 

y) controlar contratos de materiais, serviços e obras; 

z) conferir e conciliar as contas classificadas e digitadas, quando da emissão dos 

relatórios; 

a.a) preparar prestações de contas para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; 

a.b) elaborar e transmitir a DCTF (Declaração de Contribuintes e Tributos Federais), 

mensal; 

a.c) elaborar e transmitir a DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuição 

Social), mensal; 

a.d) atualizar o plano de contas e informar às áreas envolvidas sobre as alterações 

eventualmente processadas; 

a.e) acompanhar, aplicar e divulgar no âmbito das gerencias, a legislação fiscal e 

tributaria, divulgando as alterações que ocorrerem; 

a.f) atender e dar esclarecimentos aos órgão fiscalizadores (Receita Federal, INSS e 

outros); 

a.g) registrar no Sistema Pirâmide todas as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 

fazendo as devidas retenções quando houver e descontos dos impostos e tributos 

devidos, emitindo as guias de recolhimento para pagamento (ISS, INSS, COFINS, 

PASEP, CSLL e outros); 

a.h) informar mensalmente à Gerência de Recursos Humanos, os registros de Pessoa 

Física e Cooperativas, para informação na Folha de Pagamento; 

a.i) manter saldos contábeis conciliados; 

a.j) efetuar o cálculo da COFINS e PASEP sobre o faturamento e emitir as guias para 

recolhimento; 
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a.k) proceder a classificação e escrituração fiscal das operações da Companhia, 

elaborando a GIAM (Guia de Informação Mensal e Apuração do ICMS) à Secretaria de 

Finanças do Estado, mensal, cumprindo com a obrigação assessoria da Companhia; 

a.l) elabora e transmitir o SPED ( Sistema Publico de Escrituração Digital), anual, a 

Receita Federal ate 30 de junho do ano subseqüente; 

a.m)  elaborar e transmitir o SIEN (Sistema de Entrada de Notas), anual à secretaria de 

Finanças do Estado; 

a.n) elaborar e transmitir pelo portal da Prefeitura Municipal de Porto Velho a GIM 

(Guia de Infamação Mensal), para pagamento, dos outros municípios solicitado as 

gerencias; 

a.o) elaborar e registrar os livros de entrada, saída, apuração de ICMS e termo de 

ocorrência da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia; 

a.p) conferir e confirmar à Gerência de Recursos Humanos rendimento e retenção de 

impostos terceiros para transmissão da DIRF Anual (Declaração de Imposto Retido na 

fonte); 

a.q) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribua para a eficiência 

de sua atividades. 

 
IV – 2.4.3 – GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – GCTR – 23300 

 
A) A finalidade da Gerência de acompanhamento de contratos é acompanhar os 

aspectos formais, jurídico-administrativo e financeiro, com vistas a efetuar o registro 

das informações consolidado-as para subsidiar a Diretoria e auxiliar os Gestores, 

garantindo celeridade, eficácia dos atos, e, sobretudo, segurança para as partes.   

 
B) Compete a Gerência de Acompanhamento de Contratos  

a) Cobrar dos gestores o fiel cumprimento das condições previstas no contrato firmado 

entre as partes; 

b) verificar  junto aos gestores, se o fornecimento de materiais, a prestação de serviços 

e a execução das obras estão se desenvolvendo de acordo com o contrato 

/autorização de fornecimento, prazos, projetos, especificações, valores e condições da 

proposta da empresa; 
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c) desenvolver mecanismo de controle quanto à vigência dos contratos com vistas a 

informar mensalmente à Diretoria e aos gestores sobre a proximidade do vencimento 

dos mesmos; 

d) solicitar aos gestores dos contratos, justificativas necessárias, sobre a prorrogação, 

ou encerramento dos mesmos, com antecedência mínima necessária; 

e) solicitar ao gestor o envio do contrato à GCTR para registro e verificação das 

clausulas contratuais e após, devolvê-lo ao Gestor, para o acompanhamento 

necessário; 

f) enviar mensalmente à Diretoria, planilha de todos os contratos vigentes; 

g) digitalizar todos os contratos e respectivos aditivos para consulta quando 

necessário; 

h) fiscalizar o cumprimento do Regime de Competência, havendo descumprimento, o 

gestor deverá ser notificado; 

i) assegurar o adimplemento das obrigações e a excelência na realização das 

atividades, devendo também efetuar o acompanhamento das deliberações sobre 

descumprimento ou alteração das clausulas contratuais; 

j) Exercer outras atribuições correlatas previstas em Lei ou no Regime Geral da 

CAERD. 

 
IV.2.4.4 – COORDENADORIAS DE SUPORTE A GESTÃO – CSGE – 24000 

 
A) A finalidade da Coordenadoria de Suporte à Gestão é planejar, coordenar, organizar 

e controlar as atividades de Serviços Gerais e Transportes; Patrimônio e Acervo 

Documental e compras. 

 
B) Compete a Coordenadoria de Suporte à Gestão: 

a) Participar da elaboração do Relatório Anual da Administração; 

b) assessorar a Diretoria na formulação das Políticas de Serviços Gerais e Transporte; 

c) criar meios para a preservação da integridade do elemento humano, das instalações, 

de equipamento e do patrimônio da Companhia, visando assegurar a continuidade 

operacional, a produtividade e o cumprimento das normas e legislação em vigor; 

d) assessorar a Diretoria na formulação das Políticas de Catalogação e Controle de 

Estoque de Material; 
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e) promover a Política de armazenamento da Companhia, a programação de 

fornecimento e a fixação dos níveis de estoque, tendo em vista as necessidades 

previstas nos planos de ação da Companhia; 

f) estimular a produção de documentos que registrem as experiências adquiridas 

através de: artigos técnicos – publicação interna e externa (assinatura de revistas 

técnicas), normas, relatórios, especificações técnicas, planejamento, plantas e 

desenhos; e, 

g) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria de Suporte à Gestão dispõe das 

seguintes Gerências: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.4.5 – GERÊNCIAS DE LOGISTICA CORPORATIVA – GLCO – 24100 

 
A) A finalidade da Gerência de Logística Corporativa é planejar, coordenar, 

executar e controlar as atividades voltadas para a administração de serviços gerais e 

de transporte da Companhia. 

 
B) Compete a Gerência de Logística Corporativa: 
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a) Assessorar a Diretoria na formulação das Políticas de Serviços Gerais e Transporte; 

b) participar da elaboração do Relatório Anual da Administração; 

c) executar a supervisão funcional através de indicadores de desempenho, de 

comportamento das áreas subordinadas e da própria Gerência, procurando detectar os 

pontos falhos, promovendo as necessárias correções; 

d) atender, prontamente, as necessidades das áreas, mediante adoção de 

procedimentos simplificados e confiáveis; 

e) criar meios para a preservação da integridade do elemento humano, das instalações, 

de equipamento e do patrimônio da Companhia, visando assegurar a continuidade 

operacional, a produtividade e o cumprimento das normas e legislação em vigor; 

f) coordenar e/ou realizar perícias, diligências, sindicâncias, levantamentos de dados, 

no sentido de apurar fatos ou atos dolosos envolvendo servidores, prestação de 

serviços e/ou bens patrimoniais da Companhia; 

g) receber ocorrências policiais tomando as providências cabíveis; 

h) requerer junto aos Órgãos Públicos, certidões, cópias ou translado de registro de 

ocorrências e outros documentos, com a finalidade de subsidiar informações ou 

processos administrativos da Companhia; 

i) conferir e controlar as contas de energia elétrica, telefone fixo e celular; 

j) gerenciar contratos de manutenção e conservação/limpeza na Companhia; 

k) administrar os serviços de vigilância e segurança nos prédios da Companhia; 

l) gerenciar os contratos de aluguel das máquinas copiadoras; 

m) atualizar licença de funcionamento junto a Polícia Federal; 

n) efetuar o controle de desempenho de veículos lotados na Capital através de 

relatórios mensais, bem como supervisionar o controle dessa atividade no interior;  

o) solicitar aquisição de combustível e controlar o fornecimento às demais áreas; 

p) providenciar junto ao órgão competente, a liberação de veículos apreendido; 

q) providenciar e controlar a aquisição e uso de peças e ferramentas;  

r) atender a chamados de emergência, dentro ou fora do expediente, procedendo 

levantamento de dados necessários a habilitação de processos, envolvendo veículos 

da Companhia em acidentes de trânsito;  

s) controlar e providenciar a manutenção das maquinas fotocopiadoras locadas e/ou de 

propriedade da companhia; 
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t) executar serviços de manutenção elétrica e hidráulica, desde que não envolvam 

modificações de projetos; e, 

u) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

VI. 2.4.5 – SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTE – STRP – 24101 

 
a) Coordenar, controlar, fiscalizar o uso e manutenção dos veículos da Companhia; 

b) controlar e supervisionar o credenciamento de motoristas/condutores de veículos da 

Companhia;  

c) controlar e supervisionar os veículos a disposição das diversas áreas, bem como a 

utilização de garagens; 

d) conferir os apontamentos diários de veículos, encaminhando-os a área de custos; 

e) programar, efetuar e fiscalizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da 

frota em oficina própria ou de terceiros;  

f) propor a alienação de veículos que, pelo seu tempo de uso ou defeito, estejam 

prejudicando a segurança e o rendimento dos mesmos; 

g) fiscalizar os veículos da Companhia, observando dentre outros aspectos, se portam 

os equipamentos de uso obrigatório; 

h) manter atualizado o cadastro de veículos emitindo relatórios específicos do 

quantitativo de veículos por área de lotação; 

i) controlar o vencimento, providenciar o licenciamento, inclusive seguro obrigatório e 

emplacamento dos veículos da Companhia;  

j) fazer a triagem e seleção de multas de infração de trânsito dos veículos da 

Companhia, e identificação dos condutores infratores;  

k) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV. 2.5.1.2 – SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SSGE – 24102 

 
a) Desenvolver atividades de Serviços Gerais; 

b) coordenar as atividades de Protocolo Geral, controlando processos diariamente; 
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c) receber, controlar, registrar, distribuir e/ou arquivar documentos e correspondências 

em geral; 

d) preparar, receber e/ou expedir malotes de documentos e correspondências; 

e) fiscalizar e providenciar a recuperação e reforma de móveis de escritório, 

ferramentas e jardins, efetuados por conta própria ou por terceiros; 

f) efetuar serviços de reprografia, encadernações; 

g) proceder à fiscalização direta dos serviços de proteção física dos bens patrimoniais 

da Companhia, adotando medidas preventivas e corretivas; 

h) coordenar a desocupação de áreas sujeitas a iminentes riscos de sinistros ou 

tumultos, coordenando, quando necessário, a montagem de esquemas especiais de 

segurança; 

i) administrar os serviços de manutenção, conservação e higiene dos prédios, 

instalações e áreas da Companhia;  

j) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

IV. 2.5.2 – GERÊNCIAS DE PATRIMÔNIO E ACERVO DOCUMENTAL – GPAD – 

24200 

 
A) A finalidade da Gerência de Patrimônio e Acervo Documental é planejar, coordenar, 

executar e controlar as atividades voltadas para a Administração do patrimônio, e 

acervo documental da empresa. 

 
B) Compete a Gerência de Patrimônio e Acervo Documental: 

a) Assessorar a Diretoria na formulação das Políticas de Catalogação e Controle de 

Estoque de Material; 

b) estimular e conscientizar os técnicos da empresa em relação ao objetivo primordial 

da Gerência; 

c) controlar fisicamente e contabilmente, o patrimônio da Companhia; 

d) manter o cadastro e o controle dos bens imóveis de seus respectivos seguros e dos 

bens móveis da Companhia; 

e) coordenar, auxiliar os inventários físicos ocorridos periodicamente e/ou quando a 

Auditoria julgar necessário; 
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f) levantar, periodicamente, bens inservíveis e/ou obsoletos destinados a alienação, 

leilão e doação;  

g) manter controle sobre os bens a serem alienados; 

h) efetuar levantamento de bens patrimoniais; 

i) proceder à fiscalização direta dos serviços de proteção física dos bens patrimoniais 

da Companhia, adotando medidas preventivas e corretivas; 

j) manter-se atualizado, através de cursos, assinatura de revistas e seminários quanto 

aos critérios e procedimentos da legislação; 

k) manter o cadastro e controle dos bens móveis em poder de terceiros e de bens 

móveis de terceiros em poder da Companhia; 

l) solicitar ao órgão envolvido a regularização de material que se destina ao patrimônio 

da Companhia;  

m) supervisionar as inspeções de equipamentos e matérias, realizadas no ato de 

recebimento, através de verificações visuais e/ou testes de controle de qualidade 

específicos, em cumprimento às normas técnicas, mesmo que efetuados por firmas 

contratadas; 

n) emitir manifesto de cargas e notas fiscais;  

o) efetuar estudos, em conjunto com outras áreas da Companhia, para a padronização 

de equipamentos (bens móveis); 

p) avaliar ou promover avaliação de bens para efeito de inventário, indenização, 

desapropriação ou outras medidas de interesse da CAERD; 

q) registrar os tombamentos nos bens patrimoniais adquiridos pela Companhia; 

r) efetuar levantamento de bens patrimoniais;  

s) desempenhar outras atividades, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV. 2.5.2.1 – SEÇÃO DE ACERVO DOCUMENTAL – SADC – 24201 

 
a) Reunir, selecionar, sistematizar, organizar, arquivar e difundir a documentação 

bibliográfica e audiovisual que interessa as diversas áreas da empresa; 

b) registrar e controlar todo o material que abrange a documentação técnica do Acervo 

Documental; 
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c) pesquisar, manter e divulgar a historia das atividades especifica de sua área de 

ação; 

d) organizar, controlar e estimular o conhecimento da memória da Companhia; 

e) manter contato com entidades e órgãos afins; 

f) colaborar com organismos congêneres ou internacionais, para controle do 

intercâmbio de publicações e recebimento regular de informações necessárias; 

g) organizar exposições de materiais relevantes; 

h) elaborar sistema de segurança do acervo documental, com a utilização de back up; 

i) catalogar, classificar e arquivar os documentos produzidos ou não pela empresa; 

j) organizar a tabela de temporalidade dos documentos em conformidade com os 

demais setores da empresa; 

k) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV. 2.5.3 – GERÊNCIA DE COMPRAS – GCPR – 24300 

 
A) A finalidade da Gerência de Compras é planejar, organizar e controlar as compras 

da Companhia, assessorando a Comissão Permanente de Licitações de Materiais e 

Obras - CPLMO quando for o caso, e dentro das atribuições de competência da 

Gerencia, para que a mesma possa proceder ao procedimento licitatório em todas as 

modalidades para aquisição de materiais, serviços e obras de toda Companhia. 

 
B) Compete a Gerência de Compras: 

a) Fornecer subsídio as autoridades competentes para auxiliar no estabelecimento de 

diretrizes e orientações para potencializar o poder de compra da Companhia; 

b) programar e desenvolver outras atividades ou atribuições que objetivem a realização 

plena, da sua finalidade observada às normas legais e regulamentares que regem as 

sociedades de economia mista; 

c) exercer as atividades ou atribuições correlatas ou inerentes, que lhe forem legal ou 

regulamente conferidas ou determinadas. 

d) assessorar a Comissão Permanente de Licitações de Materiais e Obras – CPLMO, 

bem como pregoeiros e suas equipes, constituídos com profissionais da companhia 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

para atuação nos procedimentos licitatórios, conforme determina a legislação 

pertinente; 

e) organizar, controlar e atualizar o cadastro de fornecedores da Companhia no 

Sistema Pirâmide; 

f) preparar, periodicamente os relatórios inerentes à área; 

g) fazer a pré-qualificação dos fornecedores e fabricantes de acordo com o banco de 

dados; 

h) realizar cotações de preços junto aos fornecedores cadastrados ou que atenderem 

aos requisitos legais, ou ainda, que requeiram junto à CAERD a obtenção da mesma; 

i) executar a política de obtenção de materiais e serviços; 

j) analisar os pedidos de compra (solicitação e termo de referencia), procedendo ao 

seu encaminhamento ou devolução para adequações que se fizerem necessária; 

k) receber cotações de preços do mercado e processá-las de acordo com a prática 

especifica no Sistema Pirâmide até seu encerramento, gerando a AF – Autorização de 

Fornecimento; 

l) assessorar a todas as áreas na elaboração dos pedidos de compras; 

m) monitorar o Sistema Pirâmide (MODULO MATERIAIS), a fim de elaborar relatórios 

gerenciais com dados estatísticos que auxiliem as Coordenadorias e/ou Diretoria; 

n) liberar no Sistema Pirâmide, as Autorizações de Fornecimento com valores até R$ 

800,00 (oitocentos reais), valor esse que poderá sofrer alterações de acordo com 

Resolução de 

o) Diretoria especifica; 

p) efetuar os ajustes necessários para otimização do sistema informatizado, referente à 

compra de materiais e serviços; 

q) manter contato com o suporte do sistema informatizado, para resolver ocorrências 

que prejudiquem a performance do orçamento, referente a compra de materiais e 

serviços; 

r) manter os dirigentes informados sobre os indicadores levantados para tomada de 

decisões, referente à compra de materiais e serviços; 

s) assessorar e instrumentalizar as demais áreas da companhia para o estudo das 

necessidades e administração de materiais e serviços; 
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t) manter contato com o suporte do sistema informatizado para resolver ocorrências 

que prejudiquem o desempenho do orçamento, referente à compra de materiais e 

serviços; 

u) proceder o provisionamento de processos no sistema de controle manual, referente 

a compra de materiais e serviços, quando necessário; 

v) manter os dirigentes informados sobre os indicadores levantados para tomada de 

decisão, referente à compra de materiais e serviços; 

w) assessorar e instrumentalizar as demais áreas da Companhia para o estudo das 

necessidades e administração de material e serviços; 

x)  assessorar a Diretoria na formulação das Políticas de obtenção de materiais e 

serviços; 

y)  participar da elaboração do Relatório Anual da Administração; 

z) manter contato com os fornecedores e fabricantes, promovendo correto 

relacionamento profissional, visando obter para a CAERD, propostas de aquisição de 

material e serviço vantajoso; 

a.a) quando solicitada pelas áreas, auxiliar no que tange a solicitação de materiais e 

equipamentos, apresentando e recebendo sugestões;  

a.b)  desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência das atividades desenvolvidas pela Gerencia de Compras. 

 

IV. 2.5.3.1 – SEÇÃO DE ALMOXARIFADO – SALM – 24301 

 
a) Assessorar a Diretoria na formulação das Políticas de Catalogação e Controle de 

Estoque de Material;  

b) promover a Política de armazenamento da Companhia, a programação de 

fornecimento e a fixação dos níveis de estoque, tendo em vista as necessidades 

previstas nos planos de ação da Companhia; 

c) executar a supervisão funcional através de indicadores de desempenho, de 

comportamento das áreas subordinadas e da própria Gerencia, procurando detectar os 

pontos falhos, promovendo as necessárias correções; 

d) atender prontamente as necessidades das áreas, mediante adoção de 

procedimentos simplificados e confiáveis;  
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e) realizar contatos com as áreas da Companhia, auxiliando-os no que tange a 

aplicação de materiais, apresentando e recebendo sugestões; 

f) providenciar a inspeção de materiais e equipamentos, em processo de fabricação, 

mantendo contato com os fabricantes e com os órgãos técnicos competentes; 

g) realizar aquisição e controle do estoque de combustível para abastecimento no 

Município de Porto Velho; 

h) executar a Política de Planejamento e Controle de Estoque, visando evitar faltas de 

materiais e imobilização financeira indevida; 

i) promover os levantamentos periódicos de itens de estoques procedendo ao devido 

armazenamento;  

j) coordenar as atividades de recebimento, estocagem e distribuição de materiais no 

almoxarifado e ainda efetuar a avaliação dos relatórios da posição de estoque da 

Companhia; 

k) levantar, periodicamente, materiais inservíveis e/ou obsoletos destinados a 

alienação; 

l) manter contato com os fornecedores e fabricantes, promovendo correto 

relacionamento profissional, visando obter qualidade para a CAERD; 

m) coordenar as atividades de Almoxarifado; 

n) executar trabalhos pertinentes à classificação, codificação, especificação, 

padronização e catalogação de materiais; 

o) controlar a obsolescência e similaridade de materiais estocados por ocasião de 

renovação de estoque; 

p) coordenar e supervisionar a entrega de materiais e insumos aos destinatários, e, 

articular junto aos fornecedores para efetivação dessas entregas, nos casos de 

estarem sob suas responsabilidades;  

q) supervisionar as inspeções de materiais, realizadas no ato de recolhimento, através 

de verificações visuais e/ou testes de controle de qualidade específicos, em 

cumprimento as normas técnicas, mesmo que efetuados por firmas contratadas; 

r) emitir manifesto de cargas e notas fiscais; 

s) efetuar estudos, em conjunto com outras áreas da Companhia, para a padronização 

de materiais no Almoxarifado; 
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t) analisar itens de estoque inativos e/ou que se apresentem com saldos negativos, 

pesquisando as causas e efetuando os devidos acertos e informações aos 

responsáveis; 

u) classificar, identificar, codificar todos os itens em processo de inserção no catálogo 

de material, assim como inativas os itens que não serão mais utilizados. 

v) proceder à análise criteriosa no controle de cada tipo de material a fim de fixar o 

estoque mínimo e o ponto de ressuprimento, visando manter o devido equilíbrio entre a 

demanda e a necessidade de aquisição; 

w) coordenar e proceder os inventários rotativos de material de estoque em períodos 

pré-determinados; 

x) coordenar o processo de inventário de materiais; 

y) exercer o controle de rotação do estoque de manutenção e investimento de 

materiais; 

z) coordenar e executar as atividades de armazenagem e suporte; 

a.a) proceder à estocagem dos materiais, de acordo com a Prática adotada na CAERD, 

de forma racional e econômica; 

a.b) proceder o recebimento quantitativo e qualitativo do material que der entrada no 

almoxarifado, procedente de fornecedores; 

a.c)  distribuir os materiais nas áreas, atendendo as solicitações através de 

requisições; 

a.d) proceder o controle de qualidade dos materiais adquiridos sujeitos a inspeções 

técnicas, providenciando junto com os órgãos técnicos, o exame dos materiais 

adquiridos ou devolvidos; 

a.e) manter o controle físico do material em estoque, no que tange à localização, 

acondicionamento, entradas e saídas; 

a.f  providenciar informações à área de seguros, de todos os materiais e equipamentos 

em trânsito, desde a saída do almoxarifado até a chegada no destino; 

a.g) manter controle sobre os materiais de estoque a serem alienados; 

a.h proceder o internamento e filigrinação de Notas Fiscais junto a SUFRAMA, visando 

garantir a confirmação dos benefícios fiscais; 

a.i) receber e controlar o estoque de materiais hidráulicos, produto químico e 

combustível, materiais de expediente, limpeza, hidráulico e produtos químicos. 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

a.j) proceder o registro no sistema de entradas e saída de materiais disponibilizando  à 

Gerência de Contabilidade; 

 

IV. 3 – DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL E NEGÓCIOS – DTO – 30000 

 
A) A finalidade da Diretoria Técnica e Operacional e Negócios – DTO é coordenar e 

supervisionar as políticas de avaliação, implantação e funcionamento de sistemas de 

abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos sanitários; planejar, 

organizar, orientar e controlar as atividades inerentes as relações com o mercado, com 

os clientes e negócios da Companhia e um assistente executivo: 

 
B) Compete a Diretoria Técnica Operacional e Negócios: 

a) gerenciar as áreas encarregadas da comercialização, relações com o mercado, 

operação, manutenção e distribuição dos sistemas de abastecimento de água, 

manutenção e operação dos sistemas de esgotos sanitários; 

b) controlar e analisar operacionalmente os sistemas operados, bem como, o controle 

da qualidade da água; 

c) gerenciar as áreas encarregadas de planejar, projetar, construir, comercializar e 

manter sistemas do abastecimento, obedecidos os programas anuais e plurianuais de 

investimentos da Companhia, bem como, projetar, construir e montar as edificações da 

Companhia; 

d) gerenciar e controlar todos os investimentos e empreendimentos da Companhia; 

e) assinar, conjuntamente com o Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro 

e Diretor Comercial e de Negócios contratos e convênios de financiamento para obras 

de engenharia; 

f) assinar, em conjunto com os técnicos responsáveis, as planilhas de medição de 

obras; 

g) manter sob sua responsabilidade a prestação de contas de financiamentos de 

contratos e convênios de obras de engenharia; 

h) realizar, sistematicamente, o acompanhamento de todas as atividades sob 

responsabilidade dos Sistemas de Abastecimento de água; 

i) desenvolver suas atividades em perfeita sintonia com todos os Sistemas da CAERD 

localizados no interior do Estado; 
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j) dirigir, coordenar, supervisionar e estabelecer à orientação técnica e normativa as 

atividades relacionadas com a definição e o acompanhamento das ações setoriais 

preconizadas pelo planejamento técnico; 

k) definir o orçamento e realizar a programação, o acompanhamento e a avaliação dos 

programas, projetos e atividades voltadas à relação com o mercado, clientes e 

negócios da Companhia. 

l) assinar documentos, juntamente com o Diretor Presidente e/ou Diretor 

Administrativo, Financeiro e Diretor Comercial e de Negócios, que formalizem direitos e 

obrigações, bem como cheques, ordens de movimento das contas bancárias, contratos 

e convênios de financiamentos ou outros documentos afins, sendo-lhe facultado 

delegar tais poderes, em conjunto ou isoladamente; 

m) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
C) Para desenvolver suas atribuições a Diretoria Técnica e Operacional dispõe das 

seguintes unidades organizacionais: 
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IV.3.1 – ASSISTÊNCIA EXECUTIVA TÉCNICA E OPERACIONAL 

 
A) Compete a Assistência Executiva Técnica Operacional e Negócios 

a) Assessorar o Diretor Técnico na transmissão de ordens e execução de providências 

que lhe forem determinadas; 

b) participar de despachos e reuniões internas da Diretoria Técnica inteirando-se dos 

assuntos e incumbindo-se do acompanhamento dos mesmos; 

c) coordenar e executar as atividades de apoio ao Diretor Técnico; 

d) instruir a pauta da Diretoria Técnica para reuniões da Diretoria Colegiada; 

e) encaminhar as correspondências dirigidas a Diretoria Técnica, completando-as com 

as informações e documentações requeridas pelos assuntos a serem tratados; 

f) coordenar as providências e informações de interesse do Diretor Técnico e que 

envolvam outras áreas da Companhia; 

g) representar o Diretor Técnico nos limites dos poderes que lhe forem expressamente 

conferidos; e, 

h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribua para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV.3.2 – COORDENADORIA TÉCNICA OPERACIONAL – CTOP – 31000 

 
A) A finalidade da Coordenadoria Técnica Operacional é planejar, coordenar, organizar 

e controlar as atividades das Gerencias Técnicas Operacionais e suas relações de 

negócios com seus clientes internos da CAERD. A Coordenadoria desenvolverá suas 

atividades específicas através de suas Gerências. 

 
B) Compete a Coordenadoria Técnica Operacional: 

a) Assessorar o Diretor na transmissão de ordens e execução de providências que lhe 

forem determinadas; 

b) participar de despachos e reuniões internas da Diretoria inteirando-se dos assuntos 

e incumbindo-se do acompanhamento dos mesmos; 

c) coordenar e executar as atividades de apoio ao Diretor; 

d) instruir a pauta da diretoria para reuniões da Diretoria Colegiada; 
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e) responder as correspondências dirigidas ao Diretor, completando-as com as 

informações e documentações requeridas pelos assuntos a serem tratados; 

f) coordenar as providências e informações de interesse do Diretor e que envolvam 

outras áreas da Companhia; 

g) representar o Diretor nos limites dos poderes que lhe forem expressamente 

conferidos; 

h) planejar, submeter à aprovação superior, supervisionar e fiscalizar a implantação de 

Programas de Desenvolvimento e melhorias operacionais; 

i) coordenar o processo de consolidação do “Programa Anual de Investimentos e de 

Orçamento de Despesas”; 

j) participar do planejamento e coordenação da implantação de novos serviços, sob o 

ponto de vista do mercado; 

k) monitorar a qualidade da produção de água tratada; 

l) participar da elaboração do Planejamento Empresarial e Programação Orçamentária 

da Companhia; 

m) elaborar relatórios de desempenho operacional;  

n) acompanhar os indicadores e as informações operacionais e gerenciais dos 

sistemas de água e esgoto operados pela CAERD, no sentido de avaliar as condições 

de operação e funcionamento, bem como, pelo acompanhamento dos resultados 

obtidos das medidas adotadas para melhoria desses sistemas;  

o) opinar, antecipadamente, sobre a qualidade dos serviços das empresas 

interessadas em assinarem contratos de prestação de serviços com a CAERD; 

p) viabilizar os recursos materiais e humanos, quando necessários, para a execução 

dos serviços e obras; 

q) analisar e avaliar os indicadores sobre o atendimento, produção e consumo, 

aspectos financeiros, análise dos dados de balanço contábil e aspectos de qualidade 

dos serviços prestados pela CAERD; 

r) definir indicadores e metas a partir de propostas da Gerência de Desempenho 

Operacionais - GDOP e demais gerências Operacionais;  

s) gerenciar e integrar as negociações dos contratos de concessões para exploração 

dos serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

t) integrar as comissões para negociações de renovação de contratos de concessões 

para exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários; 
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u) gerenciar o projeto estratégico de expansão da CAERD; 

v) acompanhar o cumprimento das diretrizes estabelecidas nos Termos de Referência, 

Edital de Licitação, Contrato, Projetos, Especificações Técnicas, Normas vigentes e 

exigências legais, no que se refere a execução de Obras e Serviços de Engenharia a 

serem executadas direta ou indiretamente pela CAERD; 

w) acompanhar as obras e serviços de engenharia inerentes a expansão, considerando 

as seguintes etapas: 

x) recolher ART de fiscalização, quando necessário; 

y) participar em comissões de acompanhamento e fiscalização de obra e serviço de 

engenharia; 

z) visitar os setores da CAERD nos locais onde as obras e serviços estiverem sendo 

executadas, para o necessário esclarecimento e informações sobre o seu andamento; 

a.a) analisar sobre aditamentos Contratuais; 

a.b) cobrar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas 

que por ali transitam, de acordo com Norma própria (ABNT), exigindo da Contratada as 

correções necessárias; 

a.c) esclarecer ou solucionar incoerência, falhas e omissões eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais descritivos, especificações e demais elementos 

de projeto, bem como, fornecer informações e instruções necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos; 

a.d) solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos 

serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos 

da Contratada com as atividades da CAERD e outras empresas ou profissionais 

eventualmente contratados por ela; 

a.e) paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao 

objeto do Contrato; 

a.f) solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

a.g) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias 

ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do Contrato; 
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a.h) solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 

dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

a.i) coordenar e avaliar a operação dos sistemas de abastecimento de água, 

considerando os dispositivos de controle operacional do processo; 

a.j) coordenar e avaliar as instalações das tubulações, equipamentos e demais 

dispositivos utilizados; 

a.k) coordenar o levantamento das necessidades, programar e monitorar, fisico-

financeiramente, a execução de estudos, projetos e obras relativas a implantação, 

ampliação e/ou melhorias dos sistemas de abastecimento de água e esgotos 

sanitários; 

a.l) coordenar as atividades do levantamento de demandas de serviços, visando a 

expansão da rede de distribuição; 

a.m) coordenar estudos técnicos para expansão e/ou melhorias dos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotos sanitários; 

a.n) coordenar dos trabalhos relacionados à proteção dos mananciais; e, 

a.o) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribua para a eficiência 

de suas atividades. 

 
C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria Técnica Operacional dispõe das 

seguintes unidades organizacionais:  

 

 

 

 

 

V.3.2.1 – GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE – GCCQ – 31200 

 
A) A finalidade da Gerência de Controle de Qualidade é analisar e controlar a 

qualidade da água produzida e distribuída pela Companhia. 
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B) Compete a Gerência de Controle de Qualidade: 

a) Acompanhar, a execução das análises físico-químicas e bacteriológicas, no sentido 

de orientar os laboratoristas, quanto aos resultados destes, visando à melhoria da 

qualidade da água; 

b) controlar a qualidade dos reagentes e produtos químicos; 

c) acompanhar a realização de análises especiais; 

d) emitir laudo e parecer sobre a qualidade da água produzida e distribuída; 

e) planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades dos laboratórios das 

Estações de Tratamento de Água - ETA’s e Estações de Tratamento de Esgotos – 

ETE’s; 

f) desenvolver estudos, visando à manutenção dos padrões de qualidade da água, 

dentro dos limites estabelecidos pela Legislação; 

g) solicitar materiais e equipamentos específicos; 

h) controlar os produtos químicos utilizados pela CAERD e fiscalizados pelo 

Departamento da Polícia Federal; 

i) controlar os dados de produção, consumo e estoque de produtos químicos utilizados 

pela Companhia; 

j) realizar a coleta de amostra de água para análises; 

k) implantar controle e verificação do cumprimento dos padrões de qualidade 

estabelecidos em lei e nas normas operacionais, visando à garantia da qualidade dos 

produtos; 

l) analisar e fornecer subsídios, voltados para o controle dos mananciais utilizados para 

abastecimento público; 

m) desenvolver estudos e estabelecer indicadores, com o intuito de fornecer dados e 

informações para o controle da poluição dos mananciais; 

n) desenvolver, normatizar, acompanhar e manter o sistema de controle de qualidade 

da água, desde a sua captação, até a sua distribuição ao cliente;  

o) promover a padronização das técnicas de análises físico-químicas, bacteriológicas e 

biológicas da água e dos esgotos sanitários; 

p) estabelecer critérios para a definição dos pontos e métodos para coleta de água e 

de esgotos para exames laboratoriais; 
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q) estabelecer normas para o controle da qualidade dos produtos químicos utilizados 

no tratamento de água e esgotos; 

r) controlar as informações relativas à operação dos sistemas de abastecimento de 

água e de esgotos sanitários; 

s) manter o intercâmbio com outras empresas de saneamento e, também, com 

instituições de pesquisa, para a atualização das metodologias e bibliografias, para 

garantir os padrões de qualidade de água; 

t) fazer o controle da qualidade da água dos reservatórios de acumulação, para o 

abastecimento público; 

u) providenciar os exames e análises laboratoriais de maior complexidade da 

Companhia; 

v) efetuar análises laboratoriais para verificação da qualidade de água bruta e/ou 

tratada, produtos químicos, dos sistemas pertencentes à Companhia;  

w) treinar os operadores na execução dos serviços de análises laboratoriais; 

x) implantar normas e políticas para a realização de exames laboratoriais; 

y) monitorar a qualidade da produção de água tratada; 

z) manter o controle efetivo da qualidade da água tratada; e, 

a.a) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 
IV.3.2.2 – GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GPOB – 31300 

 
A) A finalidade da Gerência de Projetos e Obras é coordenar as atividades de 

elaboração de anteprojetos e projetos de implantação, ampliação e melhorias do 

sistema de abastecimento de água e esgotos sanitários, bem como a captação de 

recursos para financiamento de projetos e coordenar as atividades de implantação e 

fiscalização na execução das obras realizadas na Companhia. 

 
B) Compete a Gerência de Projetos e Obras: 

a) Desenvolver projetos, elaborando planos de trabalho de investimentos e orçamentos 

programas de implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de 

água e esgotos sanitários; 
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b) elaborar proposta de captação de recursos para financiamento em investimento 

operacional; 

c) providenciar as especificações dos projetos e das obras, nas respectivas unidades 

especializadas; 

d) providenciar junto a Gerência de Recursos Humanos, o treinamento do pessoal que 

irá operar os sistemas em implantação; 

e) manter a direção da empresa informada sobre o andamento dos empreendimentos; 

f) realizar e/ou coordenar a execução dos serviços de demarcações, levantamentos 

topográficos plani-altimétricos em geral, cadastro e semi-cadastro de áreas 

urbanizadas ou não, explorações locadas, batimetria, e outros serviços correlatos; 

g) demarcar e/ou elaborar memoriais descritivos de áreas especiais e faixas para 

servidões de passagens; 

h) realizar e/ou conferir cálculos analíticos diversos (coordenadas, rumos, distâncias, 

áreas, volumes de movimentos de terra, nivelamentos trigonométricos, geométricos e 

outros), bem como, desenvolver desenhos técnicos topográficos em geral; 

i) manter atualizado, o arquivo técnico de projetos de saneamento básico e hidráulicos; 

j) acompanhar, fiscalizar, orientar, emitir parecer técnico ou relatório conclusivo sobre a 

qualidade dos projetos de saneamento básico e hidráulicos executados por contratos; 

k) analisar e aprovar, quando estiver de acordo com os regulamentos da CAERD, os 

projetos de infra-estrutura de saneamento básico para implantação em conjuntos 

habitacionais e loteamentos; 

l) participar dos estudos para o desenvolvimento de projetos de Sistemas de 

abastecimento de água e esgotos sanitários, e, desenvolver estudos hidrogeológicos; 

m) prestar apoio às Gerências de Operacionais, na solução de problemas relativos ao 

Saneamento Básico; 

n) manter, atualizado, o arquivo técnico sobre assuntos de hidrogeologia e outros; 

o) analisar e emitir relatórios e/ou parecer técnico sobre assuntos específicos de 

hidrogeologia, projetos de arquitetura, estrutura, hidráulicos, eletromecânicos e 

eficiência energética; 

p) especificar, orçar, locar e fiscalizar a perfuração e a realização de testes de poços 

tubulares profundos; 

q) elaborar estudos preliminares visando à implantação, ampliação e/ou melhoria de 

sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários; 
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r) participar dos estudos para o desenvolvimento de projetos de sistemas de 

abastecimento de água e de esgotos sanitários, e, desenvolver anteprojetos de 

arquitetura, urbanismo, geotecnia, eletromecânica, hidro-sanitário e eficiência 

energética; 

s) desenvolver projetos executivos de arquitetura, urbanismo, geotecnia, estrutura, 

eletromecânica e hidro-sanitário e eficiência energética, com os detalhamentos e 

especificações necessárias à execução das obras; 

t) elaborar projetos elétricos, estrutural, mecânico e arquitetônico e outros, para as 

diversas áreas da Companhia; 

u) manter atualizado, o arquivo técnico dos projetos dos sistemas de abastecimento de 

água e de esgotos sanitários; 

v) coordenar o desenvolvimento de estudos visando a elaboração de projetos de 

sistemas de saneamento básico, envolvendo estudos cartográficos, demográficos, 

geotécnicos, cadastrais, hidrológicos, levantamentos topográficos; 

w) coordenar a elaboração das concepções de projetos para cada sistema de 

abastecimento de água e de esgotos sanitários, envolvendo os estudos das 

alternativas possíveis; 

x) coordenar estudos e projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotos 

sanitários elaborados pela própria Companhia; 

y) gerenciar, supervisionar e fiscalizar a realização de estudos e projetos de sistemas 

de abastecimento de água e de esgotos sanitários; 

z) analisar e controlar as faturas apresentadas pelos prestadores de serviços de 

projetos, obras, consultoria e gerenciamento de empreendimentos; 

a.a) programar e monitorar, físico-financeiramente, a execução de estudos, projetos e 

obras relativas a implantação, ampliação e/ou melhoria dos sistemas de abastecimento 

de água e de esgotos sanitários; 

a.b) monitorar a aquisição e o fornecimento de materiais e equipamentos para as obras 

da Companhia; 

a.c) emitir, periodicamente, relatórios de desempenho fisico-financeiro de 

empreendimentos; 

a.d) analisar e controlar as faturas liberadas para pagamento; 

a.e) efetuar análises econômicas de empreendimentos; 
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a.f) desenvolver, juntamente com a Assessoria de Planejamento e a Gerência de 

Controle Operacional, os indicadores de resultados e avaliar o desempenho de 

empreiteiras e fornecedores; 

a.g) pesquisar índices de produtividade de mão-de-obra e equipamentos para a 

execução ou melhorias de composições de custos unitários; 

a.h) acompanhar a realização de obras e serviços, visando a atualização em relação às 

novas técnicas e o conhecimento de novos materiais utilizados, para o aprimoramento 

das composições de custos; 

a.i) efetuar periodicamente, coletas de insumos (mão-de-obra, material e 

equipamentos) para confecção de tabelas de preços unitários de serviços; 

a.j) elaborar e/ou atualizar orçamentos, estimativas de custos, avaliações e 

apropriações de custos de obras e serviços; 

a.k) analisar e aprovar orçamentos elaborados por terceiros; 

a.l) especificar, elaborar e atualizar as técnicas para a realização dos serviços, bem 

como as normas de medição e pagamento; 

a.m) pesquisar parâmetros e índices econômicos para a elaboração e/ou atualização 

de orçamentos e levantamentos dos custos de obras e serviços; 

a.n) propor realinhamento de preços contratuais, quando necessário; 

a.o) elaborar o orçamento, para a execução das melhorias operacionais e/ou para 

extensões de redes de água e de esgotos sanitários; 

a.p) analisar e estudar a viabilidade econômica de empreendimentos; 

a.q) programar e monitorar a realização físico-financeira de obras e serviços; 

a.r) coordenar e supervisionar a elaboração de projetos e fiscalizar a execução de 

obras; 

a.s) participar da elaboração do Planejamento Estratégico e Programação 

Orçamentária da Companhia; 

a.t) subsidiar à Diretoria em assuntos relativos a multas e rescisões contratuais; 

a.u) analisar as cláusulas de reajustes contratuais; 

a.v) elaborar a atualização de orçamentos, estimativas de custos, avaliações e 

apropriações de custos de obras e serviços; 

a.w) participar das atividades de planejamento, estudos de viabilidade, estudos 

técnicos de contingências, gerenciamento, acompanhamento e fiscalização de obras; 
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a.x)  acompanhar, fiscalizar e orientar a execução de obras para implantação de 

Sistema de Abastecimento de água e esgotos, bem como cadastrar todas as obras em 

execução pelas empreiteiras; 

a.y) providenciar, a nível local, a designação de técnico para ser o responsável pelo 

acompanhamento de cada obra ou grupo de obras; 

a.z) programar, providenciar e controlar as viagens necessárias à fiscalização e 

acompanhamento das obras; 

b.a) analisar e aprovar as medições dos serviços e obras, executados por empresas 

contratadas pela CAERD e/ou terceiros; 

b.b) acompanhar, orientar e fiscalizar a execução das obras de saneamento básico, 

desenvolvidas por terceiros; 

b.c) acompanhar a execução dos serviços licitados através da execução de 

fiscalização; 

b.d) viabilizar os recursos materiais e humanos, quando necessários, para a execução 

dos serviços e obras; 

b.e) elaborar as “As Built”de todas as obras executadas, visando alimentar com 

informações técnicas as outras unidades organizacionais; 

b.f) fiscalizar o cumprimento de contratos das empresas prestadoras de serviços; 

b.g) emitir relatórios de despesas capitalizáveis; 

b.h) emitir termos de recebimento provisório e definitivo de obras; 

b.i) receber, analisar, controlar e acompanhar documentos referentes as obras; 

b.j) monitorar a aquisição e o fornecimento de materiais e equipamentos para as obras 

em execução na Companhia; 

b.k) acompanhar o processo licitatório para contratação de firmas empreiteiras; 

b.l) gerenciar os cronogramas dos serviços contratados e administrar os respectivos 

contratos; 

b.m) acompanhar para que os projetos das obras e/ou serviços em andamento sejam 

concluídos nos prazos previstos; 

b.n) acompanhar, fiscalizar, orientar, emitir parecer técnico ou relatório conclusivo 

sobre as obras e/ou serviços em execução por empresas contratadas pela CAERD  

e/ou por terceiros, articular e coordenar reuniões e tomar providências internas 

necessárias ao perfeito andamento dos trabalhos dos empreendimentos sob sua 

responsabilidade; 
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b.o) manter atualizado, os cronogramas de execução e avaliar os eventuais atrasos 

que possam comprometer a conclusão de cada obra e/ou serviço, e, buscar soluções 

junto às áreas técnicas, Diretoria da área e/ou presidente da empresa, quando 

necessário; 

b.p) articular e coordenar reuniões e tomar providências internas necessárias ao 

perfeito andamento dos trabalhos sob sua responsabilidade;  

b.q) coordenar o levantamento das necessidades, programar e monitorar, fisico-

financeiramente, a execução de estudos, projetos e obras relativas a implantação, 

ampliação e/ou melhorias dos sistemas de abastecimento de água e esgotos 

sanitários; 

b.r) executar as atividades do levantamento de demandas de serviços, visando a 

expansão da rede de distribuição; 

b.s) identificar  as necessidades de melhorias dos sistemas de abastecimento de água; 

b.t) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de produção, visando o 

efetivo controle e fiscalização; 

b.u) avaliar a capacidade hidráulica dos setores de abastecimento para fins de 

expansão ou remanejamento de redes; 

b.v) programar e realizar desinfecções e limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

b.w) programar e gerenciar a execução de extensões de redes de água e esgotos 

sanitários;  

b.x) desempenhar outras atividades, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas funções. 

 

IV.3.2.3 – GERÊNCIA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL – GMAM – 31400 

 
A)  A finalidade da Gerência de Monitoramento Ambiental é promover o estudo de 
mercado e o monitoramento do meio ambiente. 
 
B) Compete a Gerência de Monitoramento Ambiental: 

a) Gerenciar o projeto estratégico de implementação da legislação de saneamento 

básico e ambiental; 
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b) efetuar estudos e propor política ambiental da empresa que expresse os seus 

princípios e intenções em relação ao seu desempenho ambiental e que estabeleça uma 

estrutura e cronograma para obtenção de seus objetivos e metas ambientais; 

c) desenvolver programas e projetos de educação ambiental alinhados à 

responsabilidade social da CAERD objetivando contribuir para a sensibilização e 

desenvolvimento de atitudes ambientalmente sustentáveis na população; 

d) propor a GARH programa interno sistemático de educação ambiental, através de 

cursos e oficinas de capacitação aos servidores a fim de que suas atividades laborais 

tenham  menor impacto possível ao meio ambiente;  

e) programar e oferecer cursos, palestras e informações ao público externo sobre a 

melhor utilização dos produtos ofertados pela empresa e a preservação dos recursos 

naturais; 

f) elaborar, propor e implementar programa de proteção de mananciais e captações; 

g) participar e acompanhar programas de parceiros de proteção a bacias hidrográficas 

utilizadas ou reservadas para abastecimento de água e monitorar atividades em áreas 

de mananciais evitando desmatamento;  

h) promover o relacionamento e representar a CAERD com os órgãos governamentais 

empenhados na proteção ao meio ambiente em especial com o IBAMA, SEDAM, 

Ministério Público do Estado e outros;  

i) monitorar a adequação e obediência a Lei de Saneamento Ambiental e legislação 

ambiental, visando o cumprimento dos parâmetros ambientais;  

j) divulgar resultados mensuráveis, qualitativos e quantitativos, obtidos com a gestão 

adequada dos aspectos ambientais da empresa; 

k) acompanhar o desenvolvimento da Política Ambiental da Companhia e propor a sua 

revisão de acordo com os objetivos e metas estabelecidas; 

l) acompanhar encaminhamentos e desenvolver ações para atendimento à Lei 

11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico;  

m) estabelecer mecanismo de controle social com a implantação de órgão colegiado de 

caráter consultivo, com representação dos titulares dos serviços, de órgãos 

governamentais relacionados ao saneamento, da prestadora do serviço, da sociedade 

civil, usuários dos serviços públicos e entidades de defesa do consumidor; 
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n) implementar e fortalecer o Sistema de Informações sobre Saneamento da CAERD-

SISC com informações sobre os serviços prestados, articulado com o Sistema Nacional 

de Informações em Saneamento, assegurando a publicidade aos relatórios, estudos, 

decisões e instrumentos equivalentes que se refiram a regulação ou à fiscalização dos 

serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, conforme artigo 

26 e 27 da Lei 11.445/2007; 

o) Acompanhar a celebração de Contrato de Programa necessário para a prestação de 

serviços públicos por entidade que não integre a administração do titular, conforme 

determina o Artigo 10 da Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007; 

p) Acompanhar a elaboração dos planos municipais de saneamento básico a serem 

elaborados em todos os Municípios operados pela Companhia, avaliando entre os 

requisitos básicos, o diagnóstico da situação atual, os objetivos e metas progressivas e 

graduais de expansão dos serviços, atos normativos e procedimentos a serem 

adotados; 

q) Acompanhar a criação da agencia de regulação e fiscalização dos serviços e sua 

atuação na verificação do cumprimento dos planos de saneamento; 

r) gerenciar e integrar as negociações dos contratos de concessões para exploração 

dos serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

s) integrar as comissões para negociações de renovação de contratos de concessões 

para exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

t) articular e acompanhar as ações das entidades governamentais e/ou entidades 

privadas, nos processos de poluição, degradação e recuperação de mananciais, bem 

como, apoiá-las e influenciá-las na fiscalização e no estabelecimento de políticas e 

programas para a manutenção e recuperação da qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos destinados ao abastecimento público; 

u) desenvolver a gestão ambiental da Companhia, em conjunto e em cooperação com 

as Coordenadorias e Gerências; 

v) Definir, submeter à aprovação superior e disseminar políticas e normas destinadas à 

preservação, conservação e recuperação da perenidade dos mananciais (revitalização) 

e a readequação do uso do solo em suas respectivas bacias hidrográfico, bem como, 

coordenar, supervisionar e inspecionar essas ações; 
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w) trabalhar de forma integrada com as demais unidades da CAERD, promovendo a 

criação e manutenção de banco de dados para o efetivo controle de mananciais e/ou 

outros interesses da Companhia, junto aos seus clientes; 

x) representar e defender os interesses da Companhia, junto às comunidades e 

entidades oficiais e/ou privadas, em questões relativas a mananciais, participações em 

eventos, campanhas de proteção de mananciais, reuniões técnicas de alto nível, 

conselhos de agrotóxicos e, ministrar palestras alusivas ao tema água/proteção de 

mananciais, de interesse da CAERD; 

y) promover o diagnóstico ambiental das bacias de abastecimento público, utilizados 

pela CAERD; 

z) controlar, fiscalizar e supervisionar as atividades voltadas para o controle da poluição 

e da degradação das bacias de abastecimento público, bem como, de sua 

recuperação; 

a.a) executar a avaliação ambiental, a orientação de processos e participação em 

projetos de proteção das bacias hidrográficas de abastecimento público; 

a.b) manter intercâmbio técnico com órgãos governamentais e/ou entidades privadas, 

no sentido de acompanhar convênios para o mapeamento do uso do solo nas bacias 

hidrográficas de interesse da CAERD; 

a.c) formalizar e controlar os processos de outorgas dos mananciais de 

abastecimentos público, junto aos órgãos concedentes, mantendo cadastro atualizado 

das solicitações e das outorgas concedidas; 

a.d) promover a fiscalização de atividades poluidoras, dos recursos hídricos, nas 

bacias hidrográficas de interesse da CAERD; 

a.e) acompanhar e avaliar os processos de uso e ocupação das bacias hidrográficas, 

identificando e denunciando desvios em relação as normas aprovadas; 

a.f) orientar as atividades de vigilância das bacias da captação da Companhia; 

a.g) promover a manutenção da arborização em áreas de proteção ambiental dos 

mananciais de abastecimento; 

a.h) manter vigilância e controle das eventuais poluições dos mananciais efluentes, 

bem como, das erosões em sua margens; 

a.i) representar e defender os interesses da Companhia, junto a comunidade e às 

entidades oficiais e/ou privadas, em questões relativas a qualidade da água captada, 
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reservada, e distribuída à população, participar de eventos, campanhas, reuniões, 

conselhos de agrotóxicos e outros; 

a.j) desenvolver trabalhos, junto aos clientes que utilizam fonte alternativa, para que 

voltem a utilizar o produto e serviços oferecidos pela Companhia; 

a.k) elaborar estudos e cadastrar os mananciais a serem utilizados para a implantação 

de sistemas de abastecimento de água; 

a.l) efetuar Estudos de Impactos Ambientais – EIA e Plano de Controle Ambiental – 

PCA na área de abrangência da CAERD; 

a.m) Implantar parcerias com instituições públicas e privadas de interesse à Gestão 

das Águas; 

a.n) participar da implantação e implementação de Zoneamentos objetivando a 

preservação de áreas para abastecimento público, tanto áreas urbanas como rurais. 

a.o) elaborar laudo e parecer do meio físico quando solicitado pela Companhia; 

a.p) acompanhar as ações das instituições governamentais e privadas nos processos 

de despoluição de mananciais e de áreas degradadas; 

a.q) manter parcerias com as instituições governamentais e privadas com a finalidade 

de apoiar na fiscalização de fontes poluidoras e na efetivação de políticas e programas 

para a preservação e recuperação de reservas hídricas; 

a.r) desenvolver a Gestão Ambiental da CAERD em conjunto e em cooperação com as 

Coordenadorias e Gerências; 

a.s) prestar serviços de consultoria ambiental aos clientes na área de abrangência da 

CAERD; 

a.t) implantar programa de Educação Ambiental em conjunto e Cooperação com as 

Coordenadorias e Gerências; 

a.u) implantar projetos de Educação Ambiental, junto as pessoas que não utilizam a 

água tratada; orientar para o uso das reservas hídricas de forma sustentável; 

a.v) participar de treinamento para aprimoramento de novos;  

a.w) representar a Companhia em eventos relacionados ao meio ambiente: reuniões 

com órgãos públicos e privados; palestras nas instituições de ensino e pesquisa, 

treinamentos e multiplicar informações da Companhia; 

a.x) elaborar estudos e cadastrar os mananciais a serem utilizados para a implantação 

de sistemas de abastecimento de água; e, 
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a.y) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 
IV.3.3 – COORDENADORIA OPERACIONAL METROPOLITANA – COME – 35000 

 
A) A finalidade da Coordenadoria Operacional Metropolitana é planejar, organizar e 

controlar as atividades dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários e 

as relações de negócios com os clientes da região metropolitana de atuação da 

CAERD.  

 
B) Compete a Coordenadoria Operacional Metropolitana: 

a) viabilizar recursos, perante a alta administração da Companhia, para o atendimento 

às solicitações da Coordenadoria e Gerências; 

b) participar nas negociações com os órgãos públicos e/ou privados, quanto aos 

débitos existentes, para possível encontro de contas, através de convênios firmados; 

c) integrar as comissões para as negociações de renovação de contratos de 

concessões, para a exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotos 

sanitários; 

d) providenciar e efetivar o atendimento às solicitações das Gerências; 

e) realizar, em conjunto com a Gerência de Controle de Qualidade, análises e controles 

dos mananciais, orientando as Gerências à proteção dos mesmos; 

f) levantar as necessidades e solicitar estudos para a implantação de melhorias 

operacionais e ampliações de redes de água e/ou esgotos sanitários; 

g) implementar ações visando o combate de irregularidades; 

h) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais e de negócios 

em sua área de atuação; 

i) planejar, desenvolver e avaliar as atividades de atendimento aos clientes, tanto 

personalizado, quanto informatizado/telefone, evitando-se assim, os deslocamentos 

desnecessários de clientes, a outras unidades da Companhia; 

j) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; 
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k) solicitar de suas Gerências e demais áreas executoras, o rigoroso cumprimento nos 

prazos estabelecidos para o atendimento das solicitações dos clientes, quando da 

prestação de serviços; 

l) promover a utilização e/ou aplicação correta de parâmetros e normas de operação e 

desempenho dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

m) participar da elaboração do Planejamento Empresarial e Programação 

Orçamentária da Companhia; 

n) elaborar relatórios de desempenho operacional; 

o) participar dos trabalhos relacionados à proteção dos mananciais; 

p) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para o atendimento das solicitações 

dos clientes, quando da prestação de serviços; 

q) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência ao Regulamento de 

Pessoal e ao Regimento Interno da Companhia; 

r) participar do processo de recrutamento e seleção de pessoal, bem como colaborar 

na realização de cursos, palestras, voltadas aos programas de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal; 

s) (acompanhar o suprimento de materiais, recursos humanos, financeiros e serviços 

gerais a nível setorial;)  

t) propor e acompanhar os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

u) prestar apoio as Gerências e Unidades de Operacionais, na implantação de 

programas de benefícios e, administrá-los, quando necessário; 

v) manter atualizado o controle administrativo de pessoal; 

w) elaborar e controlar a freqüência e os mapas de férias da Coordenadoria; 

x) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas da área de Recursos 

Humanos; 

y) levantar as necessidades e fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPI´s) e coletivos (EPC´s); 

z) prestar os primeiros socorros aos servidores envolvidos em acidentes de trabalho, 

bem como, tomar as providências necessárias ao atendimento médico ou hospitalar e o 

devido registro da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT; 

a.a) executar as atividades contábeis, financeiras e administrativas em geral da 

Coordenadoria de acordo com as orientações das respectivas áreas; 
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a.b) realizar todas as atividades (elaboração do plano de aplicação, solicitação, 

aplicação e prestação de contas) do Suprimento de Fundos da Coordenadoria 

a.c); realizar cotação, conforme estabelecido em Instrução Normativa, observando as 

Leis vigentes e orientação da Gerência de Compras; 

a.d) prestar auxílio as Gerências e Unidades Operacionais na elaboração do 

Orçamento Programa; 

a.e) implantar e avaliar Normas e programas da área; 

a.f) verificar o cumprimento das Normas, Regulamentos e Legislação financeira e 

fiscal; 

a.g) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas das áreas financeiras 

e contábil; 

a.h) pesquisar e selecionar fornecedores de materiais, atendendo solicitação da 

Gerência de Compras; 

a.i) efetuar compras de materiais, conforme Normas e Instruções específicas; 

a.j) verificar o cumprimento das Normas e Regulamentos para recebimento, 

estocagem, aplicação, consumo e movimentação de materiais; 

a.k) gerir o estoque mínimo de materiais local, armazenar adequadamente e controlar 

as movimentações; 

a.l) intermediar e controlar a locação de imóveis e contratação de serviços executados 

por obras certa; 

a.m) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais da Coordenadoria; 

a.n) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens da 

Coordenadoria; 

a.o) gerir, manter, controlar e programar a utilização os veículos próprios da 

Companhia ou alugados; 

a.p) proceder a distribuição de documentos nas áreas; 

a.q) representar a CAERD em eventos realizados no Município; 

a.r) Planejar, acompanhar e fiscalizar a execução das obras e serviços de engenharia 

de forma a cumprir, não somente seus aspectos legais e formais, como também 

resultar em uma obra de boa qualidade, segura, adequada à finalidade a que se 

destina atendendo aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência e 

economicidade;  
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a.s) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; e, 

a.t) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades; 

 

C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria Operacional Metropolitana 

dispõe das seguintes Gerências: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV.3.3.1 – GERÊNCIA DE SUPORTE A GESTÃO METROPOLITANA – GSGM – 

35100 

 
A) A finalidade da Gerência de Suporte a Gestão Metropolitana é organizar, planejar e 

coordenar os serviços de suporte a Coordenadoria e as Gerências. 

 
B) Compete a Gerência de Suporte a Gestão Metropolitana: 
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a) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência ao Regulamento de 

Pessoal e ao Regimento Interno da Companhia; 

b) propor e acompanhar os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

c) implementar os treinamento operacionais (operadores, técnicos, laboratoristas, etc); 

d) prestar apoio as Gerências, na implantação de programas de benefícios, e, 

administrá-los, quando necessário; 

e) manter atualizado o controle administrativo de pessoal; 

f) elaborar e controlar a freqüência e mapa de férias da Coordenadoria; 

g) implantar normas e programas específicos da área de Recursos Humanos; 

h) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas da área de Recursos 

Humanos; 

i) coordenar as ações do Suprimento de Fundos (elaboração do plano de aplicação, 

solicitação, aplicação e prestação de contas); 

j) realizar cotação, conforme estabelecido por instrumento normativo interno 

observando-se as Leis vigentes e orientação da Gerência de Compras; 

k) prestar auxílio às Gerências na elaboração do Orçamento Programa; 

l) acompanhar a implantação e verificar o cumprimento das normas, regulamentos e 

legislação financeira e fiscal e interna da Companhia; 

m) controlar, fisicamente, os Bens Patrimoniais da Coordenadoria; 

n) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens da 

Coordenadoria; 

o) proceder à distribuição de documentos nas áreas; 

p) acompanhar o tramite dos processos prioritários da Coordenadoria e Gerências; 

q) realizar todas as atividades (elaboração do plano de aplicação, solicitação, aplicação 

e prestação de contas) do Suprimento de Fundos; e, 

r) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
                                    IV.3.3.2 – SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – SEDI – 35101 

 
a) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do cadastro 

comercial dos clientes; 
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b) executar e controlar as manobras de registros, quando da execução dos serviços de 

manutenção, bem como informar os fatos a Gerencia para atualização do quadro de 

manobras; 

c) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, em campo, bem como avaliá-los 

e controlá-los; 

d) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

e) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

f) programar e realizar desinfecções e limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

g) programar e gerenciar a execução de extensões de redes de água e esgotos 

sanitários; 

h) atender as solicitações para reparos e/ou desobstrução de redes de água, de acordo 

com a programação, dando prioridade para casos mais graves; 

i) informar a Gerência sobre eventuais falhas no sistema de distribuição; 

j) proceder à fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

k) manter o quadro de manobras de registro atualizado, visando o controle efetivo, bem 

como, o fornecimento de água tratada aos clientes; 

l) manter equipe (s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos e 

correções de vazamentos de água, em casos de emergência; 

m) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos. 

 
IV.3.3.3 – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA – GMEC – 35200 

 
A) A finalidade da Gerência de Manutenção Eletromecânica é planejar e coordenar os 

serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos elétricos de produção 

de água da Companhia 

 
B) Compete a Gerência de Manutenção e Eletromecânica: 
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a) apoiar os serviços realizados nas oficinas eletromecânicas das Gerências 

Operacionais; 

b) executar serviços simples, de manutenção corretiva, eletromecânica, mecânica e de 

instrumentação; 

c) instalar equipamentos e componentes hidráulicos e comandos elétricos; 

d) participar do planejamento para aquisição de materiais de manutenção elétrica, 

eletrônica, mecânica e hidráulica; 

e) controlar e manter atualizado arquivo de informações técnicas e indicadores relativos 

a manutenção de equipamentos da Companhia; 

f) participar de análises de projetos eletromecânicos bem como acompanhar a 

implantação dos mesmos; 

g) manter e controlar catálogos de equipamentos da Companhia; 

h) manter o controle de materiais e ferramentas necessárias para manutenção de 

equipamentos, assegurando-lhes a conservação e manuseio adequado; 

i) emitir parecer técnico sobre a seleção, aquisição e especificação de equipamentos; 

j) promover aprimoramento e atualização das técnicas de manutenção; 

k) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção eletromecânica, de acordo 

com a natureza e complexidade dos serviços a serem executados;  

l) acompanhar a retirada e instalação de bombas dos poços para manutenção; 

m) estabelecer plano para manutenções preventivas, preditivas, e etc.; e, 

n) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV.3.3.4 – GERÊNCIA DE PRODUÇÃO – GPRD – 35300  

 
A) A finalidade da Gerência de Produção é planejar e coordenar os serviços de 

produção de água da Companhia 

 
B) Compete a Gerência de Produção: 

a) controlar o processo da produção de água tratada; 

b) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 
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c) apoiar as equipes da produção, prestando-lhes informações adicionais necessárias à 

efetivação dos serviços programados, bem como, repassar-lhes as informações sobre 

os não programados; 

d) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

e) participar da elaboração de diagnósticos operacionais, a partir de indicadores 

levantados pela Gerência de Desempenho Operacional; 

f) registrar os dados operacionais dos sistemas, analisando os indicadores de operação 

rotineira elaborando diagnóstico; 

g) analisar os indicadores de operação rotineira; 

h) controlar, supervisionar e promover o desenvolvimento e integração dos serviços; 

i) assegurar o apoio necessário para o desenvolvimento de suas atribuições; 

j) solicitar a contratação de serviços de manutenção por terceiros, de acordo com as 

Normas específicas; 

k) participar de estudos de setorização do sistema de abastecimento de água; 

l) monitorar permanentemente o funcionamento dos poços; 

m) participar da operação dos sistemas de captação, bombeamento, adução, 

reservação, tratamento e distribuição de água; 

n) operar equipamentos necessários à produção de água tratada, de acordo com o 

porte e tecnologia definidos para cada unidade operacional; 

o) controlar o volume de água bombeada para as Estações de Tratamento e 

Reservatórios de Água Tratada, de acordo com as necessidades do sistema operado; 

p) controlar os níveis dos reservatórios; 

q) manter o controle efetivo da qualidade da água tratada; 

r) informar à área de atendimento ao cliente, sobre as eventuais falhas nos sistemas, 

que impliquem na interrupção da prestação dos serviços; 

s) elaborar e controlar as escalas de plantão dos operadores; 

t) proceder à limpeza na casa de bombas e sala dos operadores; 

u) efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações das 

unidades operacionais; 

v) emitir relatórios das atividades desenvolvidas na Seção de Produção; 

w) propor a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

x) informar a Gerencia, sobre eventuais falhas no sistema, que impliquem em 

interrupções no fornecimento de água; 
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y) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, em campo, bem como avaliá-los 

e controlá-los;  

z) executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de macromedição, 

pitometria e de pesquisa sistemática de vazamento; 

a.a) operar equipamentos necessários à produção de água tratada, de acordo com o 

porte e tecnologia definidos para cada unidade operacional; 

a.b) emitir relatórios das atividades desenvolvidas na seção e encaminhar para a 

Gerencia de Centro de Controle Operacional; e, 

a.c) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de sua atividades. 

 
IV.3.3.5 – GERÊNCIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – GESA – 35400 

 
A) A finalidade da Gerência de Esgotamento Sanitário é organizar, planejar e 

coordenar os serviços de esgotos da área de atuação da Companhia. 

 

B) Compete a Gerência de Esgoto Sanitário: 

a) efetuar estudos e propor melhorias operacionais para os sistemas de esgotamento 

sanitários; 

b) atender as solicitações para reparos e/ou desobstrução de redes de esgotos, de 

acordo com a programação, dando prioridade para casos mais graves; 

c) informar a Coordenadoria Operacional Metropolitana, sobre eventuais falhas no 

sistema de esgotos sanitários; 

d) programar e realizar desinfecções e limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

e) manter equipe (s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos e/ou 

desobstruções de rede de esgotos sanitários e correções de vazamentos de água, em 

casos de emergência; 

f) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; 

g) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 
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IV.3.3.6 – GERÊNCIA OPERACIONAL METROPOLITANA NORTE – GOMN – 35500 

 
A) A finalidade da Gerência Operacional Metropolitana Norte é prestar atendimento aos 

clientes, quanto à comercialização dos produtos e serviços oferecidos pela CAERD 

dentro das normas de funcionamento do sistema de abastecimento de água e esgotos 

sanitários. 

 
B) Compete a Gerência Operacional Metropolitana Norte: 

a) Informar à área de atendimento ao cliente, sobre as eventuais falhas nos sistemas, 

que impliquem na interrupção da prestação dos serviços; 

b) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

c) efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações das 

unidades operacionais; 

d) suprimir as ligações de água de clientes inadimplentes, esgotados todos os prazos e 

formas de cobrança e de acordos de parcelamentos; 

e) programar e realizar desinfecções e a limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

f) manter equipe (s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos e/ou 

desobstruções de rede e vazamentos de água, em casos de emergência; 

g) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos; 

h) executar extensões de rede; 

i) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do cadastro 

comercial dos clientes; 

j) manter contato constante, com as demais áreas da Companhia, para obter 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

k) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre Agentes de Negócios e clientes; 

l) fiscalizar o cumprimento de contratos das empresas prestadoras de serviços; 

m) registrar os dados operacionais dos sistemas, analisando os indicadores de 

operação rotineira elaborando diagnóstico; 

n) analisar os indicadores de operação rotineira; 
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o) controlar, supervisionar e promover o desenvolvimento e integração dos serviços; 

p) assegurar o apoio necessário para o desenvolvimento de suas atribuições; 

q) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 

r) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de manutenção, visando o 

efetivo controle e fiscalização; 

s) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

t) promover o controle, a entrada, circulação interna e saída de veículos, objetos e 

volumes nas dependências da Companhia;  

u) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais da Seção 

Comercial; 

v) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens da Seção 

Comercial; 

w) desenvolver trabalhos, junto aos clientes que utilizam fonte alternativa, para que 

voltem a utilizar o produto e serviços oferecidos pela Companhia; 

x) atestar e analisar os serviços prestados por empreiteiras; 

y) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do cadastro  

z) proceder à fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

a.a) coordenar a realização de leituras e solicitar a reposição de hidrômetros; 

a.b) participar do planejamento para aquisição de materiais de manutenção elétrica, 

eletrônica, mecânica e hidráulica; 

a.c) manter o controle de materiais e ferramentas necessárias para manutenção de 

equipamentos, assegurando-lhes a conservação e manuseio adequado; 

a.d) efetuar os cálculos dos valores dos encargos sociais a serem recolhidos quando 

dos pagamentos de serviços por terceiros; 

a.e) fiscalizar, permanentemente, as atividades dos servidores em condições 

insalubres; 

a.f) administrar o armazenamento e estocagem de material, com especial atenção aos 

produtos químicos e os materiais especiais a serem utilizados; 

a.g) administrar os serviços de telefonia, vigilância, reprografia, recepção, limpeza, 

conservação e manutenção geral dos bens alocados ou da Companhia; 

a.h) realizar a limpeza e manutenção das unidades operacionais; 

a.i) controlar o consumo de combustível das viaturas da Gerencia Operacionais; 
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a.j) elaborar a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

a.k) prestar contas dos serviços executados, via relatório, a Coordenadoria;  

a.l) conferir e certificar as contas de energia elétrica, telefone fixo e celular; 

a.m) implementar as ações visando o combate de irregularidades; 

a.n) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para o atendimento das 

solicitações dos clientes, quando da prestação de serviços; 

a.o) elaborar relatórios de desempenho operacional; 

a.p) implementar políticas de melhorias no atendimento ao cliente; 

a.q) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência ao Regulamento 

de Pessoal e ao Regimento Interno da Companhia; 

a.r) elaborar e controlar a freqüência e os mapas de férias da Gerencia; 

a.s) levantar as necessidades e fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPI´s) e coletivos (EPC´s); 

a.t) prestar os primeiros socorros aos servidores envolvidos em acidentes de trabalho, 

bem como, tomar as providências necessárias ao atendimento médico ou hospitalar e o 

devido registro da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT; 

a.u) realizar todas as atividades (elaboração do plano de aplicação, solicitação, 

aplicação e prestação de contas) do Suprimento de Fundos; 

a.v) gerir o estoque mínimo de materiais local, armazenar adequadamente e controlar 

as movimentações; 

a.w) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais da Gerencia; 

a.x) gerir, manter, controlar e programar a utilização os veículos próprios da 

Companhia ou alugados; 

a.y) proceder a distribuição de documentos nas áreas; 

a.z) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, bem como avaliá-los e controlá-

los;  

b.a) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; 

b.b) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades 
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SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO NORTE – SDMN – 35501 

 
a) executar pequenas extensões de rede; 

b) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do cadastro 

comercial dos clientes; 

c) executar e controlar as manobras de registros, quando da execução dos serviços de 

manutenção, bem como informar os fatos a Gerencia de Centro de Controle, para 

atualização do quadro de manobras; 

d) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, em campo, bem como avaliá-los 

e controlá-los; 

e) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

f) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

g) programar e realizar desinfecções e limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

h) atender as solicitações para reparos e/ou desobstrução de redes de esgotos, de 

acordo com a programação, dando prioridade para casos mais graves; 

i) informar a Gerência sobre eventuais falhas no sistema de esgotos sanitários; 

j) proceder à fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

k) efetuar manutenção dos barriletes; 

l) manter o quadro de manobras de registro atualizado, visando o controle efetivo, bem 

como, o fornecimento de água tratada aos clientes; 

m) manter equipe (s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos e/ou 

desobstruções de rede de esgotos sanitários e correções de vazamentos de água, em 

casos de emergência; 

n) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos;  

o) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

p) promover a manutenção dos sistemas de tratamento e reservação, envolvendo a 

lavagem, desinfecção e a manutenção externa das edificações e jardins; e, 
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q) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV.3.3.6 – GERÊNCIA OPERACIONAL METROPOLITANA LESTE – GOML – 35600 

 
A) A finalidade da Gerência Operacional Metropolitana Leste é prestar atendimento aos 

clientes, quanto à comercialização dos produtos e serviços oferecidos pela CAERD 

dentro das normas de funcionamento do sistema de abastecimento de água e esgotos 

sanitários. 

 
B) Compete a Gerência Operacional Metropolitana Leste: 

a) Acompanhar a retirada e instalação de bombas dos poços para manutenção; 

b) efetuar manutenção dos barriletes; 

c) controlar mensalmente as medições de vazão, nível estático e nível dinâmico, com o 

preenchimento dos formulários correspondentes e emissão de relatórios; 

d) monitorar permanentemente o funcionamento dos poços; 

e) operar equipamentos necessários à produção de água tratada, de acordo com o 

porte e tecnologia definidos para cada unidade operacional; 

f) controlar o volume de água bombeada para os reservatórios de água tratada, de 

acordo com as necessidades do sistema operado; 

g) solicitar a Gerência de Controle de Qualidade, análise químicas da água durante e 

após o processo de tratamento; 

h) manter o controle efetivo da qualidade da água tratada; 

i) informar à área de atendimento aos clientes, sobre as eventuais falhas nos sistemas, 

que impliquem na interrupção da prestação dos serviços; 

j) elaborar e controlar as escalas de plantão dos operadores; 

k) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

l) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

m) efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações das 

unidades operacionais; 
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n) suprimir as ligações de água de clientes inadimplentes, esgotados todos os prazos e 

formas de cobrança e de acordos de parcelamentos; 

o) programar e realizar desinfecções e a limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

p) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos; 

q ) conferir e certificar as contas de energia elétrica, telefone fixo e celular; 

r) implementar as ações visando o combate de irregularidades; 

s) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para o atendimento das solicitações 

dos clientes, quando da prestação de serviços; 

t) elaborar relatórios de desempenho operacional; 

u) implementar políticas de melhorias no atendimento ao cliente; 

v) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência ao Regulamento de 

Pessoal e ao Regimento Interno da Companhia; 

w) elaborar e controlar a freqüência e os mapas de férias da Gerencia; 

x) levantar as necessidades e fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPI´s) e coletivos (EPC´s); 

y) prestar os primeiros socorros aos servidores envolvidos em acidentes de trabalho, 

bem como, tomar as providências necessárias ao atendimento médico ou hospitalar e o 

devido registro da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT; 

z) realizar todas as atividades (elaboração do plano de aplicação, solicitação, aplicação 

e prestação de contas) do Suprimento de Fundos; 

a.a) gerir o estoque mínimo de materiais local, armazenar adequadamente e controlar 

as movimentações; 

a.b) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais da Gerencia; 

a.c) gerir, manter, controlar e programar a utilização os veículos próprios da 

Companhia ou alugados; 

a.d) proceder a distribuição de documentos nas áreas; 

a.e) manter contato constante, com as demais áreas da Companhia, para obter 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

a.f) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre Agentes de Negócios e clientes; 

a.g) fiscalizar o cumprimento de contratos das empresas prestadoras de serviços; 
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a.h) registrar os dados operacionais dos sistemas, analisando os indicadores de 

operação rotineira elaborando diagnóstico; 

a.i) analisar os indicadores de operação rotineira; 

a.j) controlar, supervisionar e promover o desenvolvimento e integração dos serviços; 

a.k) assegurar o apoio necessário para o desenvolvimento de suas atribuições; 

a.l) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 

a.m) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de manutenção, visando o 

efetivo controle e fiscalização; 

a.n) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

a.o) promover o controle, a entrada, circulação interna e saída de veículos, objetos e 

volumes nas dependências da Companhia;  

a.p) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais da Gerencia; 

a.q) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens da 

Gerencia; 

a.r) desenvolver trabalhos, junto aos clientes que utilizam fonte alternativa, para que 

voltem a utilizar o produto e serviços oferecidos pela Companhia; 

a.s) controlar o processo da produção, reservação e distribuição de água tratada; 

a.t) desenvolver e atualizar as rotinas para manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água; 

a.u) atestar e analisar os serviços prestados por empreiteiras; 

a.v) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do 

cadastro comercial dos clientes; 

a.w) proceder a fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

a.x) coordenar a realização de leituras e solicitar a reposição de hidrômetros; 

a.y) participar do planejamento para aquisição de materiais de manutenção elétrica, 

eletrônica, mecânica e hidráulica; 

a.z) manter o controle de materiais e ferramentas necessárias para manutenção de 

equipamentos, assegurando-lhes a conservação e manuseio adequado; 

b.a) efetuar os cálculos dos valores dos encargos sociais a serem recolhidos quando 

dos pagamentos de serviços por terceiros; 

b.b) fiscalizar, permanentemente, as atividades dos servidores em condições 

insalubres; 
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b.c) administrar o armazenamento e estocagem de material, com especial atenção aos 

produtos químicos e os materiais especiais a serem utilizados; 

b.d) administrar os serviços de telefonia, vigilância, reprografia, recepção, limpeza, 

conservação e manutenção geral dos bens alocados ou da Companhia; 

b.e) realizar a limpeza e manutenção das unidades operacionais; 

b.f) controlar o consumo de combustível das viaturas da Gerencia e Unidade 

Operacional; 

b.g) elaborar a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

b.h) prestar contas dos serviços executados, via relatório, a Coordenadoria;  

b.i) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, bem como avaliá-los e controlá-

los;  

b.j) controlar mensalmente as medições de vazão, nível estático e nível dinâmico, com 

o preenchimento dos formulários correspondentes e emissão de relatórios; 

b.k) programar e realizar desinfecções e a limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

b.l) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; e, 

b.m) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 
SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO LESTE – SDML – 35601 

 
a) Executar pequenas extensões de rede; 

b) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do cadastro 

comercial dos clientes; 

c) executar e controlar as manobras de registros, quando da execução dos serviços de 

manutenção, bem como informar os fatos a Gerencia, para atualização do quadro de 

manobras; 

d) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, em campo, bem como avaliá-los 

e controlá-los; 

e) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 
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f) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

g) programar e realizar desinfecções e limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

h) programar e gerenciar a execução de extensões de redes de água e esgotos 

sanitários; 

i) atender as solicitações para reparos e/ou desobstrução de redes de água, de acordo 

com a programação, dando prioridade para casos mais graves; 

j) informar a Gerência, sobre eventuais falhas no sistema de água; 

k) proceder à fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

l) manter o quadro de manobras de registro atualizado, visando o controle efetivo, bem 

como, o fornecimento de água tratada aos clientes; 

m) manter equipe (s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos e 

correções de vazamentos de água, em casos de emergência; 

n) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos;  

o) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

p) promover a manutenção dos sistemas de tratamento e reservação, envolvendo a 

lavagem, desinfecção e a manutenção externa das edificações e jardins; e, 

q) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
IV.3.3.7 – GERÊNCIA OPERACIONAL METROPOLITANA SUL – GOMS – 35700 

 
A) A finalidade da Gerência Operacional Metropolitana Sul é prestar atendimento aos 

clientes, quanto à comercialização dos produtos e serviços oferecidos pela CAERD 

dentro das normas de funcionamento do sistema de abastecimento de água e esgotos 

sanitários. 

 
B) Compete a Gerência Operacional Metropolitana Sul: 

a) coordenar e acompanhar a retirada e instalação de bombas dos poços para 

manutenção; 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

b) controlar mensalmente as medições de vazão, nível estático e nível dinâmico, com o 

preenchimento dos formulários correspondentes e emissão de relatórios; 

c) monitorar permanentemente o funcionamento dos poços; 

d) operar equipamentos necessários à produção de água tratada, de acordo com o 

porte e tecnologia definidos para cada unidade operacional; 

e) controlar o volume de água bombeada para os reservatórios de água tratada, de 

acordo com as necessidades do sistema operado; 

f) proceder o tratamento da água bruta captada, envolvendo, de acordo com as 

condições específicas de cada manancial e sistema operado, as atividades adequadas 

ao tratamento; 

g) solicitar a Gerência de Controle de Qualidade, análise químicas da água durante e 

após o processo de tratamento; 

h) manter o controle efetivo da qualidade da água tratada; 

i) informar à área de atendimento ao cliente, sobre as eventuais falhas nos sistemas, 

que impliquem na interrupção da prestação dos serviços; 

j) elaborar e controlar as escalas de plantão dos operadores; 

k) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

l) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

m) efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações das 

unidades operacionais; 

n) suprimir as ligações de água de clientes inadimplentes, esgotados todos os prazos e 

formas de cobrança e de acordos de parcelamentos; 

o) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos; 

p) manter contato constante, com as demais áreas da Companhia, para obter 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

q) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre Agentes de Negócios e clientes; 

r) fiscalizar o cumprimento de contratos das empresas prestadoras de serviços; 

s) registrar os dados operacionais dos sistemas, analisando os indicadores de 

operação rotineira elaborando diagnóstico; 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

t) analisar os indicadores de operação rotineira; 

u) controlar, supervisionar e promover o desenvolvimento e integração dos serviços; 

v) assegurar o apoio necessário para o desenvolvimento de suas atribuições; 

w) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 

x) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de manutenção, visando o 

efetivo controle e fiscalização; 

y) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

z) promover o controle, a entrada, circulação interna e saída de veículos, objetos e 

volumes nas dependências da Companhia;  

a.a) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais da gerencia; 

a.b) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens da 

Gerencia; 

a.c) desenvolver trabalhos, junto aos clientes que utilizam fonte alternativa, para que 

voltem a utilizar o produto e serviços oferecidos pela Companhia; 

a.d) controlar o processo da produção, reservação e distribuição de água tratada; 

a.e) desenvolver e atualizar as rotinas para manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água; 

a.f) atestar e analisar os serviços prestados por empreiteiras; 

a.g) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do 

cadastro comercial dos clientes; 

a.h) proceder a fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

a.i) coordenar a realização de leituras e solicitar a reposição de hidrômetros; 

a.j) participar do planejamento para aquisição de materiais de manutenção elétrica, 

eletrônica, mecânica e hidráulica; 

a.k) manter o controle de materiais e ferramentas necessárias para manutenção de 

equipamentos, assegurando-lhes a conservação e manuseio adequado; 

a.l) efetuar os cálculos dos valores dos encargos sociais a serem recolhidos quando 

dos pagamentos de serviços por terceiros; 

a.m) fiscalizar, permanentemente, as atividades dos servidores em condições 

insalubres; 

a.n) administrar o armazenamento e estocagem de material, com especial atenção aos 

produtos químicos e os materiais especiais a serem utilizados; 
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a.o) administrar os serviços de telefonia, vigilância, reprografia, recepção, limpeza, 

conservação e manutenção geral dos bens alocados ou da Companhia; 

a.p) realizar a limpeza e manutenção das unidades operacionais; 

a.q) controlar o consumo de combustível das viaturas da Gerencia; 

a.r) elaborar a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

a.s) prestar contas dos serviços executados, via relatório, a Coordenadoria;  

a.t) conferir e certificar as contas de energia elétrica, telefone fixo e celular; 

a.u) implementar as ações visando o combate de irregularidades; 

a.v) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para o atendimento das 

solicitações dos clientes, quando da prestação de serviços; 

a.w) elaborar relatórios de desempenho operacional; 

a.x) implementar políticas de melhorias no atendimento ao cliente; 

a.y) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência ao Regulamento 

de Pessoal e ao Regimento Interno da Companhia; 

a.z) elaborar e controlar a freqüência e os mapas de férias da Divisão; 

b.a) levantar as necessidades e fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPI´s) e coletivos (EPC´s); 

b.b) prestar os primeiros socorros aos servidores envolvidos em acidentes de trabalho, 

bem como, tomar as providências necessárias ao atendimento médico ou hospitalar e o 

devido registro da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT; 

b.c) realizar todas as atividades (elaboração do plano de aplicação, solicitação, 

aplicação e prestação de contas) do Suprimento de Fundos; 

b.d) gerir o estoque mínimo de materiais local, armazenar adequadamente e controlar 

as movimentações; 

b.e) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais da Gerencia; 

b.f) gerir, manter, controlar e programar a utilização os veículos próprios da Companhia 

ou alugados; 

b.g) proceder a distribuição de documentos nas áreas; 

b.h) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, bem como avaliá-los e 

controlá-los;  

b.i) controlar mensalmente as medições de vazão, nível estático e nível dinâmico, com 

o preenchimento dos formulários correspondentes e emissão de relatórios; 
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b.j) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; e, 

b.k) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades 

  

SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO SUL – GOMS – 35700 

 
a) executar pequenas extensões de rede; 

b) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do cadastro 

comercial dos clientes; 

c) executar e controlar as manobras de registros, quando da execução dos serviços de 

manutenção, bem como informar os fatos a Gerencia, para atualização do quadro de 

manobras; 

d) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, em campo, bem como avaliá-los 

e controlá-los; 

e) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

f) distribuir os trabalhos entre as equipes de manutenção, de acordo com a natureza e 

complexidade dos serviços a serem executados; 

g) programar e realizar desinfecções e limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

h) programar e gerenciar a execução de extensões de redes de água; 

i) efetuar manutenção dos barriletes;  

j) informar a Gerência, sobre eventuais falhas no sistema de esgotos sanitários; 

k) proceder à fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

l) manter o quadro de manobras de registro atualizado, visando o controle efetivo, bem 

como, o fornecimento de água tratada aos clientes; 

m) manter equipe (s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos e  

correções de vazamentos de água, em casos de emergência; 

n) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos;  
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o) promover a manutenção dos sistemas de tratamento e reservação, envolvendo a 

lavagem, desinfecção e a manutenção externa das edificações e jardins; e, 

p) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

IV. 3.3.8 – GERÊNCIA DE DISTRITOS – GEDT – 35800 

 
A) A finalidade da Gerência de Distritos é organizar, planejar, coordenar e executar as 

atividades inerentes a gestão das unidades Operacionais da área metropolitana de 

atuação da Companhia. 

 
B) Compete a Gerência de Distritos: 

a) participar nas negociações com os órgãos públicos e/ou privados, quanto aos 

débitos existentes, para possível encontro de contas, através de convênios firmados; 

b) integrar as comissões para as negociações de renovação de contratos para 

exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

c) realizar, em conjunto com a Gerência de Controle de Qualidade, análises e controles 

dos mananciais; 

d) conferir e certificar as contas de energia elétrica e telefone fixo e celular; 

e) promover o controle, a entrada, circulação interna e saída de veículos, objetos e 

volumes nas dependências da Companhia;  

f) levantar as necessidades e solicitar estudos para a implantação de melhorias 

operacionais e ampliações de redes de água e/ou esgotos sanitários; 

g) solicitar aquisição de combustível e controlar o fornecimento às demais áreas; 

h) providenciar junto ao órgão competente, a liberação de veículos apreendido; 

i) providenciar e controlar a aquisição e uso de peças e ferramentas;  

j) atender a chamados de emergência, dentro ou fora do expediente, procedendo 

levantamento de dados necessários a habilitação de processos, envolvendo veículos 

da Companhia em acidentes de trânsito;  

k) controlar o vencimento, providenciar o licenciamento, inclusive seguro obrigatório e 

emplacamento dos veículos da Companhia;  

l) fazer a triagem e seleção de multas de infração de trânsito dos veículos da 

Companhia, e identificação dos veículos infratores;  



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

m) implementar as ações visando o combate de irregularidades; 

n) participar e orientar dos trabalhos relacionados à proteção dos mananciais; 

o) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais; 

p) planejar, desenvolver e avaliar as atividades de atendimento aos clientes, tanto 

personalizado, como por telefone, evitando-se assim, os deslocamentos 

desnecessários dos clientes à Companhia; 

q) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; 

r) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para o atendimento das solicitações 

dos clientes, quando da prestação de serviços; 

s) promover a utilização e/ou aplicação correta de parâmetros e normas de operação e 

desempenho dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

t) participar da elaboração do Planejamento Estratégico e Programação Orçamentária 

da Companhia; 

u) elaborar relatórios de desempenho operacional; 

v) analisar o desempenho das Unidades, com base nos índices das arrecadações; 

w) implementar políticas de melhorias no atendimento ao cliente; 

x) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência do Regimento de 

Pessoal e Regimento Interno da Companhia; 

y) participar do processo de recrutamento e seleção de pessoal, bem como colaborar 

na realização de cursos, palestras, voltadas aos programas de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal; 

z) acompanhar o suprimento de materiais, recursos humanos, financeiros e serviços 

gerais a nível setorial; 

a.a) propor e acompanhar os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

a.b) manter atualizado o controle administrativo de pessoal; 

a.c) elaborar e controlar a freqüência e os mapas de férias; 

a.d) implantar normas e programas específicos da área de Recursos Humanos; 

a.e) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas da área de Recursos 

Humanos; 

a.f) levantar as necessidades, distribuir e fiscalizar a utilização dos equipamentos de 

proteção individual (EPI´s) e coletivos (EPC´s); 
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a.g) prestar os primeiros socorros aos servidores envolvidos em acidentes de trabalho, 

bem como, tomar as providências necessárias ao atendimento médico ou hospitalar e o 

devido registro da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT; 

a.h) executar as atividades contábeis, financeiras e administrativas em geral de acordo 

com as orientações das respectivas áreas; 

a.i) realizar todas as atividades (elaboração do plano de aplicação, solicitação, 

aplicação e prestação de contas) do Suprimento de Fundos; 

a.j) realizar cotação, conforme estabelecido por Instrução Normativa, observando-se as 

Leis vigentes e orientação da Gerência de Compras; 

a.k) implantar e avaliar normas e programas da área financeira; 

a.l) verificar o cumprimento das normas, regulamentos e legislação financeira e fiscal; 

a.m) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas das áreas financeiras 

e contábil; 

a.n) pesquisar e selecionar fornecedores de materiais, atendendo solicitação da 

Gerência de Compras; 

a.o) efetuar compras de materiais, conforme normas e instruções específicas; 

a.p) verificar o cumprimento das normas e regulamentos para recebimento, estocagem, 

aplicação, consumo e movimentação de materiais; 

a.q) gerir o estoque mínimo de materiais local, armazenar adequadamente e controlar 

as movimentações; 

a.r) intermediar e controlar a locação de imóveis e contratação de serviços executados 

por obras certa; 

a.s) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais; 

a.t) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens; 

a.u) gerir, manter, controlar e programar a utilização os veículos próprios da 

Companhia ou alugados; 

a.v) proceder a distribuição de documentos nas áreas; 

a.w) inventariar materiais, de acordo com a programação ou quando necessário; 

a.x) representar a CAERD em eventos realizados no Município; 

a.y) executar as atividades de atendimento comercial; 

a.z emitir 2ª (segunda) via de conta de água; 

b.a) emitir histórico de leitura; 

b.b) participar das negociações com as Prefeituras, quanto aos débitos existentes; 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

b.c) proceder as atividades de cadastramento e recadastramento comercial dos 

clientes; 

b.d) digitar as informações do cadastro comercial dos clientes; 

b.e) acompanhar a digitação das leituras dos hidrômetros e providenciar a correção 

das críticas; 

b.f) proceder a implantação e avaliação das Instruções Normativas e programas 

aplicáveis à área comercial, bem como verificar o cumprimento destes instrumentos; 

b.g) atender os clientes e ao público em geral, na solicitação ou serviços, podendo 

inclusive, informar sobre a estrutura tarifária e os índices de correções eventualmente 

aplicados; 

b.h) orientar os clientes sobre as técnicas de instalações prediais; 

b.i) havendo necessidade, recolher, junto as agências bancárias, os canhotos das 

contas de água pagas e os respectivos aviso de créditos, bem como conciliá-los, 

classificá-los e alimentar o sistema de arrecadação; 

b.j) efetuar as cobranças das contas em atraso, de acordo com a política adotada pela 

Companhia; 

b.k) acompanhar o cronograma mensal de Aviso de Débito e de Corte do fornecimento 

de água, decorridos os prazos de tolerância estabelecidos; 

b.l) controlar as cobranças das contas, considerando os prazos, os parcelamentos de 

débitos, os cheques devolvidos e os valores recebidos indevidamente; 

b.m) manter contato constante, com as demais áreas da Companhia, para obter 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

b.n) treinar e orientar os Agentes de Negócios, prestando as devidas informações para 

o desempenho de suas funções; 

b.o) acompanhar a qualidade da prestação de serviços de atendimento, oferecidos 

pela Companhia; 

b.p) analisar os relatórios de atendimento e, quando necessário, propor melhorias; 

b.q) participar das pesquisas de satisfação junto aos clientes; 

b.r) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre os atendentes e clientes; 

b.s) acompanhar as atividades de medição e cadastro, cobrança, vistoria e 

fiscalização; 
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b.t) participar na elaboração do planejamento anual das metas da Unidade 

Operacional; 

b.u) analisar e atestar faturas dos prestadores de serviços; 

b.v) promover o treinamento e aperfeiçoamento de todos os servidores que lhes são 

subordinados; 

b.w) executar as atividades relacionadas ao cadastro comercial (inclusão/exclusão, 

revisão, recadastramento, análise, alteração de rotas e arquivo em geral); 

b.x) orientar os clientes sobre as técnicas e normas dos padrões de instalações 

estabelecidas no regulamento e norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

b.y) emitir e entregar notificações diversas aos clientes; 

b.z) providenciar a celebração de contratos de demanda junto aos clientes 

interessados; 

c.a) coordenar as atividades de clientes factíveis e reintegração dos clientes inativos;  

c.b) desenvolver as atividades de atendimento aos grandes clientes mantendo 

constante 

contatos, informando-os sobre as principais atividades do processo de comercialização 

da Companhia; 

c.c) desenvolver trabalhos, junto aos clientes que utilizam fonte alternativa, para que 

voltem a utilizar o produto e serviços oferecidos pela Companhia; 

c.d) manter todo material de pesquisa para o atendimento ao cliente 

(alteração/implantação de procedimentos comerciais, operacionais e reajustes 

tarifários); 

c.e) analisar os relatórios de atendimento emitido pelo sistema; 

c.f) verificar a exigência, quanto a realização de pesquisa de satisfação do cliente; 

c.g) controlar o processo da produção, reservação e distribuição de água tratada; 

c.h) desenvolver e atualizar as rotinas para manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água; 

c.i) atualizar e manter o cadastro técnico do sistema de abastecimento de água; 

c.j) atestar e analisar os serviços prestados por empreiteiras; 

c.k) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 

c.l) identificar as necessidades de execução de obras e serviços de ampliações e/ou 

melhorias dos sistemas de abastecimento de água; 
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c.m) apoiar as equipes de manutenção, prestando-lhes informações adicionais 

necessárias à efetivação dos serviços programados, bem como, repassar-lhes as 

informações sobre os não programados; 

c.n) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de manutenção, visando o 

efetivo controle e fiscalização; 

c.o) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

c.p) participar da elaboração de diagnósticos operacionais, a partir de indicadores 

levantados pela Gerência de Desempenho Operacional; 

c.q) fiscalizar o cumprimento de contratos das empresas prestadoras de serviços; 

c.r registrar os dados operacionais da Unidade; 

c.s) analisar os indicadores de operação rotineira; 

c.t) controlar, supervisionar e promover o desenvolvimento e integração dos serviços; 

c.u) assegurar às áreas o apoio necessário para o desenvolvimento de suas 

atribuições; 

c.v) solicitar a contratação de serviços de manutenção por terceiros, de acordo com as 

normas específicas; 

c.w) participar de estudos de setorização do sistema de abastecimento de água; 

c.x) avaliar a capacidade hidráulica dos setores de abastecimento para fins de 

expansão ou remanejamento de redes; 

c.y) participar da pré-operação dos sistemas de captação, bombeamento, adução, 

reservação, tratamento e distribuição de água; 

c.z) informar a Gerência, sobre eventuais falhas no sistema, que impliquem em 

interrupções no fornecimento de água; 

d.a proceder o tratamento da água bruta captada, envolvendo, de acordo com as 

condições específicas de cada manancial e sistema operado, as atividades adequadas 

ao tratamento; 

d.b operar equipamentos necessários à produção de água tratada, de acordo com o 

porte e tecnologia definidos para cada Unidade Operacional; 

d.c) controlar o volume/níveis de água bombeada para os Reservatórios de Água 

Tratada, de acordo com as necessidades das Unidades operadas; 

d.d) coletar água e enviar para análise, na Gerência de Controle de Qualidade; 

d.e) promover a manutenção dos sistemas de reservação, envolvendo a lavagem e 

desinfecção e a manutenção externa das edificações e jardins; 
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d.f) manter o controle efetivo da qualidade da água tratada; 

d.g) informar à área de atendimento aos clientes, sobre eventuais falhas nos sistemas, 

que impliquem na interrupção da prestação dos serviços; 

d.h) elaborar e controlar as escalas de plantão dos operadores; 

d.i) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

d.j) distribuir os trabalhos entre as equipes, de acordo com a natureza e complexidade 

dos serviços a serem executados; 

d.k) efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações da 

Unidade; 

d.l) suprimir as ligações de água de clientes inadimplentes, esgotados todos os prazos 

e formas de cobrança e de acordos de parcelamentos; 

d.m) executar e controlar as manobras de registros quando da execução dos serviços 

de manutenção; 

d.n) manter equipe(s) de plantão, para o atendimento às solicitações de vazamentos 

de água, em casos de emergência; 

d.o) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos; 

d.p) executar extensões de rede; 

d.q) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do 

cadastro comercial dos clientes; 

d.r) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, bem como avaliá-los e controlá-

los; 

d.s) proceder a fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

d.t) coordenar a realização de leituras e solicitar a reposição de hidrômetros; 

d.u) participar do planejamento para aquisição de materiais de manutenção elétrica, 

eletrônica, mecânica e hidráulica; 

d.v) controlar e manter atualizado arquivo de informações técnicas e indicadores 

relativos a manutenção de equipamentos da Companhia; 

d.w) manter o controle de materiais e ferramentas necessárias para manutenção de 

equipamentos, assegurando-lhes a conservação e manuseio adequado; 
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d.x) emitir parecer técnico sobre a seleção, aquisição e especificação de 

equipamentos; 

d.y) efetuar os cálculos dos valores dos encargos sociais a serem recolhidos quando 

dos pagamentos de serviços por terceiros; 

d.z) proceder o registro, a investigação, a análise e caracterização de acidentes de 

trabalho, seguindo as normas estabelecidas pela Companhia; 

e.a) fiscalizar, permanentemente, as atividades dos servidores em condições 

insalubres; 

e.b) administrar o armazenamento e estocagem de material, com especial atenção aos 

produtos químicos e os materiais especiais a serem utilizados; 

e.c) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais da Companhia; 

e.d) administrar os serviços de telefonia, vigilância, reprografia, recepção, limpeza, 

conservação e manutenção geral dos bens alocados ou da Companhia; 

e.e) realizar a limpeza e manutenção das unidades operacionais; 

e.f) elaborar a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

e.g) prestar contas dos serviços executados, via relatório, a Gerencia; e 

e.h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 
IV.3.4 – COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – CDIN – 

36000  

 
A) A finalidade da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional é planejar, 

coordenar, organizar e controlar as atividades da Gerência de Eficiência Energética, 

Centro de Controle Operacional e Desempenho Operacional. A Coordenadoria 

desenvolverá suas atividades especificas através das Gerencias ligadas ao 

Desenvolvimento Institucional. 

 
B) Compete a Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional: 

a) Assessorar o Diretor (a) na transmissão de ordens e execução de providências que 

lhe forem determinadas; 

b) participar de despachos e reuniões internas da Diretoria, inteirando-se dos assuntos 

e incubindo-se do acompanhamento dos mesmos; 
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c) coordenar e executar as atividades de apoio ao Diretor (a) na área de 

Desenvolvimento Institucional; 

d) instruir pauta de reuniões da diretoria colegiada na sua área de competência; 

e) coordenar as providências e informações de interesse do Diretor (a) que envolvam 

sua área de atuação; 

f) representar o Diretor (a) nos limites dos poderes que lhe forem expressamente 

conferidos na sua área de atuação; 

g) planejar, submeter à aprovação superior, supervisionar e fiscalizar a implantação de 

programa de Desenvolvimento institucional nas áreas de eficiência energética, 

pitometria, controle operacional; 

h) elaborar projetos de Desenvolvimento Institucional; 

i) participar da elaboração do projeto empresarial e programação orçamentária da 

Companhia na área em que lhe compete; 

j) planejar, organizar e controlar as compras da Companhia, assessorando a CPLM-O 

nas aquisições pertinentes a sua área de atuação; 

 
Comitê de Perdas  

 
a) promover avaliação sistemática do andamento dos projetos, identificando pontos de 

dificuldades buscando soluções; 

b) propor ao Gerente, em articulação com os demais setores da unidade, os 

empreendimentos voltados para os programas de redução e combate a perdas; 

c) identificar as necessidades e negociar junto aos gerentes para o encaminhamento 

das ações; 

d) disponibilizar as informações de monitoramento dos programas de desenvolvimento 

operacional para todas as áreas fins; 

e) desempenhar outras atribuições eventuais ou não, que contribua para eficiência de 

suas  

atividades. 
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C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria Operacional Metropolitana 

dispõe das seguintes Gerências: 

 

 

 

 

 

 

IV.3.4.1 – GERENCIA DE DESEMPENHO OPERACIONAL – GDOP – 36100 

 
A) A finalidade da Gerência de Desempenho Operacional é elaborar o controle 

operacional, coordenando as atividades de cadastro técnico e o desempenho dos 

negócios da CAERD. 

 
B) Compete a Gerência de Desempenho Operacional: 

a) programar, gerenciar, fiscalizar as melhorias operacionais previstas para os sistemas 

de água e esgotos da Companhia; 

b) executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de macromedição, 

pitometria e de pesquisa sistemática de vazamento; 

c) avaliar, em conjunto com as diversas áreas da Companhia, o planejamento da 

execução das diversas fases e etapas dos planos e projetos; 

d) assessorar e instrumentalizar as demais áreas da Companhia para o estudo das 

necessidades econômico-financeiras; 

e) definir e submeter à aprovação superior, às políticas gerais e normas que orientam 

as atividades de desenvolvimento operacional da CAERD; 

f) orientar, fiscalizar e controlar as políticas e normas voltadas às áreas operacionais  e 

orientar as áreas comerciais; 

g) detectar as necessidades e sugerir modificações, padronizações, adequações, 

ampliações e substituições de equipamentos, objetivando a melhoria operacional dos 

sistemas operados pela CAERD; 
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h) colaborar com as Coordenadorias, Gerências de Negócios e Gerências de Suporte, 

quanto à utilização dos recursos financeiros e serviços oferecidos por entidades 

externas; 

i) planejar, submeter à aprovação superior, supervisionar e fiscalizar a implantação de 

Programas de Desenvolvimento e melhorias operacionais; 

j) desenvolver e implantar parâmetros para cálculos de indicadores de desempenho 

operacional dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários, a partir dos 

registros de operação; 

k) promover a atualização e o aprimoramento técnico-metodológico, visando à 

otimização de suas atividades; 

l) coletar dados operacionais para análise de indicadores e emitir relatórios; 

m) propor ações para redução de inadimplência, de acordo com os indicadores; 

n) propor programa de corte e fiscalização; 

o) manter atualizado o Sistema de Informações da CAERD – SISC; 

p) elaborar o planejamento operacional para o sistema de abastecimento de águas e 

esgotos em consonância com as demais Gerencia e Assessoria de Planejamento e 

Organização; 

q) participar da elaboração do Planejamento Empresarial e Programação Orçamentária 

da Companhia; 

r) criar e manter arquivo para estudos e pesquisas de dados estatísticos dos cadastros; 

s) atualizar e manter o cadastro técnico das redes e equipamentos dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotos sanitários, assim como, formar e manter banco de 

dados centralizado, alimentado com informações técnicas dos referidos sistemas; 

t) fornecer informações sobre o cadastro técnico, às demais unidades interessadas; 

u) implantar e avaliar normas e programas aplicáveis na operação dos sistemas, bem 

como, verificar o cumprimento destes instrumentos; 

v) participar na implantação dos projetos elaborados em atendimento ao Programa de 

Desenvolvimento Operacional; 

w) manter atualizado os dados referentes ao controle operacional dos sistemas; 

x) manter atualizado, as cópias do cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de 

água e esgotos sanitários, efetuando as correções e/ou inclusões, quando da execução 

dos serviços de manutenção e outros, bem como, repassar as informações para as 
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Gerências Operacionais e manter entendimentos com outros órgãos para cadastrar 

todas as interferências, em face de execução de obras; 

y) desenvolver, submeter à aprovação superior, implantar e manter o sistema de 

pitometria na Companhia; 

z) efetuar análise de indicadores operacionais; 

a.a) desenvolver, submeter a aprovação superior e implantar as normas de 

procedimentos, para o cadastramento de redes e equipamentos, dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotos sanitários, assim como, supervisionar a execução 

destas atividades pelas unidades afins; 

a.b) estabelecer índices de controle operacional; 

a.c) programar e controlar o emprego de insumos, equipamentos e ferramental 

necessários ao desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade; 

a.d) propor planos de curto, médio e longo prazos, visando a modernização do sistema 

de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

a.e) desenvolver indicadores de resultados para serem aplicados em avaliação de 

desempenho de empreiteiros, gerenciadores e fornecedores; 

a.f) registrar e desenhar plantas para atualização do cadastro técnico de redes e 

equipamentos; 

a.g) efetuar os estudos de rentabilidade e viabilidade, verificando a disponibilidade 

financeira para os projetos aprovados da Companhia; 

a.h) analisar minuta de contratos que visem a criação de direitos e obrigações para 

Companhia no campo econômico-financeiro; 

a.i) coordenar a elaboração e exercer o controle dos orçamentos das diversas áreas; 

a.j) participar de reuniões com órgãos Municipais, Estaduais e Federais para 

deliberação de assuntos de interesse da Companhia; 

a.k) realizar testes e/ou ensaios variados em peças e equipamentos diversos;  

a.l) efetuar diagnóstico técnico, processar e desenvolver os dados operacionais e 

elaborar relatórios de análise da situação operacional dos sistemas; 

a.m) solicitar estudos de viabilidade técnica-econômica, para pequenas ampliações nos 

sistemas e fornecer subsídios para a elaboração do atestado de viabilidade técnica 

para terceiros; 

a.n) efetuar levantamento pitométricos e da curva de consumo de sistemas; 
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a.o) proceder estudos de geofonia, para pesquisas de vazamentos não visíveis em 

tubulações; 

a.p) identificar as necessidades de materiais a serem utilizados na implementação de 

programas de desenvolvimento operacional; 

a.q) efetuar a implantação de programas de Desenvolvimento Operacional; 

a.r) promover visitas as Gerências Operacionais, para verificar o desempenho 

operacional o cumprimento das normas e padrões operacionais; 

a.s) orientar as áreas operacionais quanto à forma correta de operação dos sistemas; 

Companhia; 

a.t) planejar, treinar, acompanhar, operar e manter os sistemas de macromedição e de 

pitometria, com vistas ao conhecimento do desempenho operacional dos sistemas e do 

comportamento e padrões de consumo, pela realização de medições no processo de 

abastecimento; 

a.u) estabelecer e manter uma sistemática de leituras, cálculos e consolidação dos 

resultados das medições, emitindo relatórios e pareceres com vistas a auxiliar no 

gerenciamento das atividades da área e a subsidiar o planejamento e o controle 

operacional dos sistemas de abastecimento de água; 

a.v) formular normas, especificação técnica e instruções referentes aos sistemas de 

macromedição, pitometria e pesquisa de vazamentos; 

a.w) participar dos estudos de setorização do sistema de abastecimento de água; 

a.x) avaliar a capacidade hidráulica dos setores de abastecimento para fins de 

expansão ou remanejamento de redes; 

a.y) participar de pré-operação dos sistemas de captação, bombeamento, adução, 

reservação, tratamento e distribuição de água; 

a.z) elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; 

b.a) propor a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

b.b) efetuar estudos e pesquisas visando implantação e desenvolvimento de 

programas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva na Companhia; 

b.c) efetuar estudos dos equipamentos das unidades produtoras da Companhia; 

b.d) efetuar controle de peças de equipamentos pertinentes à área; 

b.f) padronizar e implantar os procedimentos para redução de perdas; 

b.g) avaliar a eficiência das ações do controle de perdas; 
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b.h) mobilizar os representantes e disponibilizar  material técnico sobre conceitos de 

perdas (reuniões técnicas e elaboração de manual); 

b.i) acompanhar testes pré-operacionais de ajuste dos sistemas. 

b.j) elaborar relatórios de desempenho operacional;  

b.k) análise e avaliação dos indicadores operacionais;  

b.l) criar rotinas e mecanismos de controle operacional (medidores e outros); 

b.m) definir e implantar um modelo integrado de gestão para o controle e redução de 

perdas; 

b.n) identificar pontos críticos na operação e funcionamento dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotos, e elaborar recomendações;c 

b.o) elaborar o Plano de Ação para atuar no combate às perdas; 

b.p) executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de 

macromedição, pitometria e de pesquisa sistemática de vazamento; 

b.q) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades; 

b.r) identificar as ações para controle de perdas junto aos SAA´s; 

b.s) desenvolver, participar e executar os Programas de Desenvolvimento Institucional, 

como o Sistema 3T (Telemetria, desenvolver Tele Supervisão e Telecomando), PCP 

(Política de Combate a Perdas), etc. em conjunto com as Unidades correlatas da 

empresa)  

b.t) gerenciar o parque de Macromedidores da CAERD responsabilizando-se pelo seu 

registro, (avaliação da vida útil);  

b.u) realizar os estudos para a constituição de Distritos de medição e Controle (DMC) 

em conjunto com a GPOB;  

b.v) desenvolver, controlar e executar as atividades da macromedição e pitometria, 

calibração dos medidores de pressão e vazão; 

b.w) catalogar as iniciativas das unidades operacionais para a composição do 

programa e avaliação de prioridades do comitê Técnico; 

 

SEÇÃO DE PITOMETRIA – SDPI – 36101 

 
a) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos;  
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b) efetuar levantamento pitométricos e da curva de consumo de sistemas; 

c) proceder estudos de geofonia, para pesquisas de vazamentos não visíveis em 

tubulações; 

d) desenvolver estudos, visando à melhoria dos sistemas de medição dos consumos; 

e) avaliar a qualidade dos equipamentos de pitometria fornecido à Companhia; 

f) planejar, treinar, acompanhar, operar e manter os sistemas de macromedição e de 

pitometria, com vistas ao conhecimento do desempenho operacional dos sistemas e do 

comportamento e padrões de consumo, pela realização de medições no processo de 

abastecimento; 

g) estabelecer e manter uma sistemática de leituras, cálculos e consolidação dos 

resultados das medições, emitindo relatórios e pareceres com vistas a auxiliar no 

gerenciamento das atividades da área e a subsidiar o planejamento e o controle 

operacional dos sistemas de abastecimento de água; 

h) formular normas, especificação técnica e instruções referentes aos sistemas de 

macromedição, pitometria e pesquisa de vazamentos; 

i) participar dos estudos de setorização do sistema de abastecimento de água; 

j) avaliar a capacidade hidráulica dos setores de abastecimento para fins de expansão 

ou remanejamento de redes; 

k) participar de pré-operação dos sistemas de captação, bombeamento, adução, 

reservação, tratamento e distribuição de água; 

l) executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de macromedição, 

pitometria e de pesquisa sistemática de vazamento; 

m) elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; 

n) propor a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

o) efetuar estudos e pesquisas visando implantação e desenvolvimento de programas 

de manutenção corretiva, preventiva e preditiva na Companhia; 

p) efetuar estudos dos equipamentos das unidades produtoras da Companhia; 

q) efetuar controle de peças de reposição de equipamentos pertinentes à área; 

r) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

s) identificar as necessidades de melhorias dos sistemas de abastecimento de água; e, 

t) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 
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u) desenvolver, controlar e executar as atividades da macromedição e pitometria, 

calibração dos medidores de pressão e vazão;  

 
 

IV.3.4.2 – GERÊNCIA DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – GCCO – 

36200 

 
A) A finalidade da Gerência de Centro de Controle Operacional é organizar, planejar e 

coordenar as atividades do centro de controle operacional da Companhia. 

B) Compete a Gerência de Centro de Controle Operacional: 

a) Controlar o processo da produção de água tratada; 

b) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 

c) apoiar as equipes da produção, prestando-lhes informações adicionais necessárias à 

efetivação dos serviços programados, bem como, repassar-lhes as informações sobre 

os não programados; 

d) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

e) participar da elaboração de diagnósticos operacionais, a partir de indicadores 

levantados pela Gerência de Desempenho Operacional; 

f) registrar os dados operacionais dos sistemas, analisando os indicadores de operação 

rotineira elaborando diagnóstico; 

g) analisar os indicadores de operação rotineira; 

h) controlar, supervisionar e promover o desenvolvimento e integração dos serviços; 

i) assegurar o apoio necessário para o desenvolvimento de suas atribuições; 

j) solicitar a contratação de serviços de manutenção por terceiros, de acordo com as 

Normas específicas; 

k) participar de estudos de setorização do sistema de abastecimento de água; 

l) participar da operação dos sistemas de captação, bombeamento, adução, 

reservação, tratamento e distribuição de água; 

m) controlar o volume de água bombeada para as Estações de Tratamento e 

Reservatórios de Água Tratada, de acordo com as necessidades do sistema operado; 

n) controlar os níveis dos reservatórios; 
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o) elaborar e controlar as escalas de plantão dos operadores em conjunto com o 

Recursos Humanos; 

q) efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações das 

unidades operacionais pertinentes à área; 

r) emitir relatórios das atividades desenvolvidas na Seção de Produção; 

s) propor a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

t) informar as Gerências Operacionais Metropolitanas e Gerências de Negócios, sobre 

eventuais falhas no sistema, que impliquem em interrupções no fornecimento de água; 

u) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, em campo, bem como avaliá-los 

e controlá-los;  

v) programar, gerenciar, fiscalizar as melhorias operacionais previstas para os sistemas 

de água e esgotos da Companhia; 

w) coletar dados operacionais para análise de indicadores e emitir relatórios; 

x) implantar e avaliar normas e programas aplicáveis na operação dos sistemas, bem 

como, verificar o cumprimento destes instrumentos; 

y) manter atualizado os dados referentes ao controle operacional dos sistemas; 

z) estabelecer índices de controle operacional; 

a.a) programar e controlar o emprego de insumos, equipamentos e ferramental 

necessários ao desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade; 

a.b) efetuar diagnóstico técnico, processar e desenvolver os dados operacionais e 

elaborar relatórios de análise da situação operacional dos sistemas; 

a.c) proceder estudos de geofonia, para pesquisas de vazamentos não visíveis em 

tubulações; 

a.d) identificar as necessidades de materiais a serem utilizados na implementação de 

programas de desenvolvimento operacional; 

a.e) efetuar a implantação de programas de Desenvolvimento Operacional; 

a.f) promover visitas as Gerências Metropolitanas e Gerências de Negócios para 

verificar o desempenho operacional e o cumprimento das normas e padrões 

operacionais; 

a.g) orientar as áreas operacionais quanto à forma correta de operação dos sistemas; 

a.h) assessorar as unidades responsáveis, para a elaboração de diagnóstico 

operacional para as ampliações de sistemas; 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

a.i) planejar, treinar, acompanhar, operar e manter os sistemas de macromedição e de 

pitometria, com vistas ao conhecimento do desempenho operacional dos sistemas e do 

comportamento e padrões de consumo, pela realização de medições no processo de 

abastecimento; 

a.j) estabelecer e manter uma sistemática de leituras, cálculos e consolidação dos 

resultados das medições, emitindo relatórios e pareceres com vistas a auxiliar no 

gerenciamento das atividades da área e a subsidiar o planejamento e o controle 

operacional dos sistemas de abastecimento de água; 

a.k) formular normas, especificação técnica e instruções referentes aos sistemas de 

macromedição, pitometria e pesquisa de vazamentos; 

a.l) elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; 

a.m) efetuar estudos e pesquisas visando implantação e desenvolvimento de 

programas de manutenção corretiva, preventiva e preditiva na Companhia; 

a.n) efetuar estudos dos equipamentos das unidades produtoras da Companhia; 

a.o) padronizar e implantar os procedimentos para redução de perdas; 

a.p) avaliar a eficiência das ações do controle de perdas; 

a.q) acompanhar testes pré-operacionais de ajuste dos sistemas; 

a.r) elaborar relatórios de desempenho operacional;  

a.s) análise e avaliação dos indicadores operacionais;  

a.t) Criar rotinas e mecanismos de controle operacional (medidores e outros); 

a.u) Definir e implantar um modelo integrado de gestão para o controle e redução de 

perdas; 

a.v) Identificar pontos críticos na operação e funcionamento dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotos, e elaborar recomendações; 

a.w)Elaborar o Plano de Ação para atuar no combate às perdas; 

a.x) Executar e controlar as manobras de registros, quando da execução dos serviços 

de manutenção, bem como informar os fatos a Coordenadoria Operacional 

Metropolitana, para atualização do quadro de manobras; 

a.y) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

a.z) programar e gerenciar a execução de extensões de redes de água e esgotos 

sanitários; 
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b.a)  manter o quadro de manobras de registro atualizados, visando o controle efetivo, 

bem como, o fornecimento de água tratada aos clientes; 

b.b) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos;  

b.c)  controlar mensalmente as medições de vazão, nível estático e nível dinâmico, 

com o preenchimento dos formulários correspondentes e emissão de relatórios; 

b.d) operar equipamentos necessários à produção de água tratada, de acordo com o 

porte e tecnologia definidos para cada unidade operacional; 

b.e) controlar o volume de água bombeada para os reservatórios de água tratada, de 

b.f) acordo com as necessidades do sistema operado; e, 

b.g) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 
eficiência de suas atividades. 
 

 
IV.3.4.3 – GERÊNCIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – GDEE – 36300 

 
A) A finalidade da Gerência de Eficiência Energética é planejar organizar, controlar 

e executar ações e planos estratégicos voltados à eficiência energética. 

B) Compete a Gerência de Eficiência Energética: 

a) Realizar estudos para comprovar a eficiência energética de equipamentos elétricos e 

hidráulicos aplicáveis em sistema de saneamento, incluindo a inserção de novas 

tecnologias; 

b) prestar serviços a comunidade diagnosticando in loco a eficiência energética e 

hidráulicas de sistemas e propondo soluções para as suas melhorias; 

c) promover o treinamento de pessoal envolvido no projeto e operação de sistemas de 

abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário sobre a importância da eficiência 

energética; 

d) acompanhar e realizar diagnósticos energéticos em instalações de saneamento; 

e) apoiar as pesquisas destinadas ao incremento da eficiência energética no 

saneamento, bem como o desenvolvimento de tecnologias referente ao uso da água e 

energia; 

f) propor estudos, propostas, projetos e prioridades de tecnologias de desenvolvimento 

de conservação da energia no âmbito da Companhia; 
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g) articular, apoiar a política e os programas de uso sustentável e conservação de 

energia em todos os níveis regionais e de interesse da Companhia;  

h) levantar e gerenciar as demandas de sustentabilidade ambiental nos estudos 

energéticos, tais como inventários, analise da viabilidade de empreendimento e outros; 

i) desenvolver e testar modelos de eficiência energética e de usos racionais; 

j) estabelecer uma política da energia com objetivos concretos para melhorar a 

eficiência energética; 

k) definir um padrão de uso da energia, identificando as áreas critica e compreendendo 

os fatores relevantes no uso de energia; 

l) manter uma estimativa periódica do uso da energia, permitindo a visibilidade para 

planejar os investimentos e melhorias; 

m) acompanhar o consumo da energia no processo de decisão de projetos e aquisição 

de equipamentos, matérias-primas ou serviços; 

n)  estimular e apoiar o desenvolvimento do conhecimento sobre energias alternativas; 

o) implementar a gestão da inovação em energia, promovendo a prospecção e 

captação de novas tecnologias, e produtos e serviços de energia; 

IV.3.5 – COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA OPERACIONAL – CGEO – 37000 

 
A) A finalidade da Coordenadoria de Gestão Estratégica Operacional é planejar, 

coordenar, organizar e controlar as atividades dos sistemas de abastecimento de água 

e esgotos sanitários e as relações de negócios com os clientes da CAERD. A 

Coordenadoria desenvolverá suas atividades específicas através das Gerências 

Operacionais. 

 
B) Compete a Coordenadoria de Gestão Estratégica Operacional: 

a) Viabilizar recursos, perante a alta administração da Companhia, para o atendimento 

às solicitações das Gerências Operacionais; 

b) participar nas negociações com os órgãos públicos e/ou privados, quanto aos 

débitos existentes, para possível encontro de contas, através de convênios firmados; 

c) integrar as comissões para as negociações de renovação de contratos de 

concessões, para a exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotos 

sanitários; 
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d) providenciar e efetivar o atendimento às solicitações das Gerências Operacionais; 

e) a coordenadoria devera receber mensalmente relatórios da GCCQ para posterior 

revisão se for o caso, orientar as Gerências Operacionais;  

f) levantar as necessidades e solicitar estudos para a implantação de melhorias 

operacionais e ampliações de redes de água e/ou esgotos sanitários; 

g) implementar ações visando o combate de irregularidades; 

h) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais e operacionais 

recebendo relatórios para acompanhamentos e avaliação; 

i) planejar, desenvolver e avaliar as atividades de atendimento aos clientes, tanto 

personalizado, quanto informatizado/telefone, evitando-se assim, os deslocamentos 

desnecessários de clientes, a outras unidades da Companhia; 

j) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; 

k) solicitar de suas Gerências Operacionais e demais áreas executoras, o rigoroso 

cumprimento nos prazos estabelecidos para o atendimento das solicitações dos 

clientes, quando da prestação de serviços; 

l) promover a utilização e/ou aplicação correta de parâmetros e normas de operação e 

desempenho dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

m) participar da elaboração do Planejamento Empresarial e Programação 

Orçamentária da Companhia; 

n) elaborar relatórios de desempenho operacional; 

o) implementar políticas de melhorias no atendimento ao cliente; 

p) analisar o desempenho das Gerências Operacionais com base nos índices de 

arrecadações; e, 

q) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 
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C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria de Gestão Estratégica 

Operacional dispõe das seguintes Gerências: 
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IV.3.5.1 – GERÊNCIA DE SUPORTE A GESTÃO ESTRATÉGICA – GSGE – 37100 

 

A) A finalidade da Gerência de Suporte a Gestão Estratégica é organizar, planejar e 

coordenar e dar suporte as atividades de apoio a Coordenadoria e as Gerências 

Operacionais. 

 

B) Compete a Gerência de Suporte a Gestão Estratégica: 

a) Analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência ao Regulamento de 

Pessoal e ao Regimento Interno da Companhia; 

b) propor e acompanhar os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

c) implementar os treinamento operacionais (operadores, técnicos, laboratoristas, etc); 

d) prestar apoio as Gerências Operacionais, na implantação de programas de 

benefícios, e, administrá-los, quando necessário; 

e) manter atualizado o controle administrativo de pessoal; 

f) elaborar e controlar a freqüência e mapa de férias da Coordenadoria de Gestão 

Estratégica Operacional; 

g) implantar normas e programas específicos da área de Recursos Humanos; 

h) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas da área de Recursos 

Humanos; 

i) coordenar as ações do Suprimento de Fundos (elaboração do plano de aplicação, 

solicitação, aplicação e prestação de contas); 

j) realizar cotação, conforme estabelecido por instrumento normativo interno 

observando-se as Leis vigentes e orientação da Gerência de Compras; 

k) prestar auxílio às Gerências Operacionais na elaboração do Orçamento Programa; 

l) acompanhar a implantação e verificar o cumprimento das normas, regulamentos e 

legislação financeira e fiscal e interna da Companhia; 

m) controlar, fisicamente, os Bens Patrimoniais da Coordenadoria de Gestão 

Estratégica Operacional; 

n) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens da 

Coordenadoria de Gestão Estratégica Operacional; 

o) proceder à distribuição de documentos nas áreas; 

p) acompanhar o tramite dos processos prioritários das Gerências Operacionais; e, 
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q) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

r) elaboração das compras macros operacionais; 

s) controle e acompanhamento dos processos e contrato das compras macros 

operacionais (elétrico rebobinagem, materiais hidráulicos, kit’s das bombas Flygt, motor 

bombas submersas ebara); 

t) elaboração de mapas de controle financeiros dos processos macros; 

u) acompanhamento e gestão dos processos de combustíveis de todas as Gerências 

Operacionais e unidades operacionais do interior; 

v) controle e gestão dos processos de locação de imóveis do escritório das unidades 

operacionais da CAERD no interior do estado; 

w) contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos; 

x) apoio logístico quanto ao transporte e despacho de cargas, mudanças de servidores, 

transporte de produto químico e maquinas pesada, transporte e acompanhamento das 

entregas de materiais de expedientes, hidráulicos, kit’s cavaletes hidrômetros, 

transformadores, motores e bombas e outros similares; 

y) apoio técnico e administrativo para todas as coordenadorias gerenciais 

administrativas; gerencias operacionais e todas as divisões e unidades operacionais da 

companhia; 

z) apoio com transporte e pessoal para as gerencias, coordenadorias e diretoria 

quando em deslocamentos para o interior do estado; 

a.a) gestão de conta de suprimento de fundo para apoio a CGEN e gerencias 

operacionais; 

a.b) acompanhamento do tramite elaboração de solicitação para atender as gerencias 

operacionais da companhia; 

a.c)acompanhamento das tramitações dos processos das áreas operacionais ate a 

conclusão das entregas dos materiais; 

a.d) análise técnicas dos procedimentos de compras de matérias e equipamentos com 

destino ao interior e envio para recebimentos no almoxarifado ou unidade interessada; 

a.e) analisar solicitação e encaminhar parecer técnico quando necessário a aquisição 

de equipamento para substituição ou peças de reposição de maquinas existentes; 

a.f) manter contato com fornecedores em apoio a gerencia de compra; 
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a.g) orientar as gerencias e unidades do interior quanto aos procedimentos junto as 

ferramentas de trabalho nos módulos dos sistema pirâmide; 

a.h) encaminhar e acompanhar os processo para recebimento de materiais e serviços 

para o interior do estado; 

 

ATIVIDADES DAS GERÊNCIAS DE NEGÓCIOS: 

Gerências Código Unidades Subordinadas 

Candeias do 

Jamari 

GNCJ 

37200 

♦ Seção Comercial de Candeias do Jamari 

Guajará-Mirim 

GNGM 

37300 

♦ Seção Comercial de Guajará-Mirim 

♦ Seção de Produção de Guajará-Mirim 

♦ Seção de Distribuição e Manutenção Guajará-Mirim 

♦ Seção de Esgotamento Sanitário de Guajará-Mirim 

Unidade de Negócios de Vila de Iata 

Unidade de Negócios de Nova Mamoré 

Ariquemes 

GNAR 

37400 

♦ Seção Comercial de Ariquemes 

♦ Seção de Produção de Ariquemes 

♦ Seção de Distribuição e Manutenção de Ariquemes 

Unidade de Negócios de Alto Paraíso 

Unidade de Negócios de Cacaulândia 

Unidade de Negócios de Cujubim 

Unidade de Negócios de Monte Negro 

Unidade de Negócios de Rio Crespo 

Jaru 

GNJA 

37500 

♦ Seção Comercial de Jaru 

♦ Seção de Produção e Manutenção de Jaru 

♦ Seção de Esgotamento Sanitário de Jaru 

Unidade de Negócios de Theobroma 

Machadinho 

do Oeste 
GNMA 37600 

♦ Seção Comercial de Machadinho 

Unidade de Negócios de Vale do Anari 

Unidade de Negócios do 5º BEC 
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Ouro Preto 

D’Oeste 

GNOP 

37700 

♦ Seção Comercial de Ouro Preto 

♦ Seção Produção e Manutenção de Ouro Preto 

D'Oeste 

Unidade de Negócios de Mirante da Serra 

Unidade de Negócios de Nova União 

Unidade de Negócios de Rondominas  

Unidade de Negócios de Teixeirópolis 

Unidade de Negócios de Urupá 

Unidade de Negócios de Vale do Paraíso 

Ji-Paraná 

GNJP 

37800  

♦ Seção Comercial de Ji-Paraná 

♦ Seção de Produção Ji-Paraná 

♦ Seção de Distribuição e Manutenção Ji-Paraná 

Unidade de Negócios de Nova Colina 

Unidade de Negócios de Nova Londrina 

Presidente 

Médici 

GNPM 

37900  

♦ Seção Comercial de Presidente Médici 

Unidade de Negócios de Castanheiras 

Unidade de Negócios de Estrela de Rondônia 

Unidade de Negócios de Ministro Andreazza 

Unidade de Negócios de Nova Riachuelo 

Unidade de Negócios de Bandeira Branca 

Pimenta Bueno 

GNPB 

38100 

 

♦ Seção Comercial de Pimenta Bueno 

♦ Seção de Produção e Manutenção de Pimenta 

Bueno 

Unidade de Negócios de Parecis 

Unidade de Negócios de São Felipe  

Espigão do 

Oeste 
GNEO 38200 

♦ Seção Comercial de Espigão do Oeste 

Unidade de Negócios de Nova Esperança 

Rolim de 

Moura 
GNRM 38300 

♦ Seção Comercial de Rolim de Moura 

♦ Seção de Produção de Rolim de Moura 
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♦ Seção de Distribuição e Manutenção de Rolim de 

Moura  

♦ Seção de Esgotamento Sanitário de Rolim de Moura  

Unidade de Negócios de Alto Alegre dos Parecis 

Unidade de Negócios de Migrantenópolis 

Unidade de Negócios de Nova Estrela  

Unidade de Negócios de Novo Horizonte 

Unidade de Negócios de Santa Luzia 

Unidade de Negócios de São Miguel 

Unidade de Negócios de Seringueira 

Divisão de Negócios de Nova Brasilândia 

Divisão de Negócios de Costa Marques 

Colorado do 

Oeste 
GNCL 38400 

♦ Seção Comercial de Colorado do Oeste 

♦ Seção de Produção e Manutenção de Colorado 

D´Oeste 

Unidade de Negócios de Cabixi 

Unidade de Negócios de Corumbiara 

Unidade de Negócios de Pimenteiras 

Divisão de Negócios de Cerejeiras 

 

 

A) A finalidade das Gerências de Negócios é prestar atendimento aos clientes, quanto 

à comercialização dos produtos e serviços oferecidos pela CAERD dentro das normas 

de funcionamento do sistema de abastecimento de água e esgotos sanitários. 

 

B) Competem as Gerências de Negócios: 

a) Viabilizar recursos, perante a alta administração da Companhia, para o atendimento 

às necessidades das Gerências e Unidades de Negócios a ela subordinada; 

b) participar nas negociações com os órgãos públicos e/ou privados, quanto aos 

débitos existentes, para possível encontro de contas, através de convênios firmados; 
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c) integrar as comissões para as negociações de renovação de contratos de 

concessões, para a exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotos 

sanitários; 

d) realizar, em conjunto com a Gerência de Controle de Produção e Qualidade, 

análises e controles dos mananciais; 

e) solicitar aquisição de combustível e controlar o fornecimento às demais áreas; 

f) providenciar junto ao órgão competente, a liberação de veículos apreendido; 

g) providenciar e controlar a aquisição e uso de peças e ferramentas;  

h) atender a chamados de emergência, dentro ou fora do expediente, procedendo 

levantamento de dados necessários a habilitação de processos, envolvendo veículos 

da Companhia em acidentes de trânsito; 

i) controlar o vencimento, providenciar o licenciamento, inclusive seguro obrigatório e 

emplacamento dos veículos da Companhia; 

j) fazer a triagem e seleção de multas de infração de trânsito dos veículos da 

Companhia, e identificação dos veículos infratores; 

k) conferir e certificar as contas de energia elétrica, telefone fixo e celular; 

l) levantar as necessidades e solicitar estudos para a implantação de melhorias 

operacionais e ampliações de redes de água e/ou esgotos sanitários; 

m) implementar as ações visando o combate de irregularidades; 

n) participar e orientar os trabalhos relacionados à proteção dos mananciais; 

o) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais e de negócios 

da Gerencia e das Unidades de Negócios; 

p) planejar, desenvolver e avaliar as atividades de atendimento aos clientes, tanto 

personalizado, quanto por meios eletrônicos, evitando-se assim, os deslocamentos 

desnecessários dos clientes à Companhia; 

q) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; 

r) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para o atendimento das solicitações 

dos clientes, quando da prestação de serviços; 

s) promover a utilização e/ou aplicação correta de parâmetros e normas de operação e 

desempenho dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

t) participar da elaboração do Planejamento Estratégico e Programação Orçamentária 

da Companhia; 
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u) elaborar relatórios de desempenho operacional; 

v) analisar o desempenho da Gerência, das Unidades de Negócios subordinadas e 

Divisão, com base nos índices da arrecadação; 

w) implementar políticas de melhorias no atendimento ao cliente; 

x) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência ao Regulamento de 

Pessoal e ao Regimento Interno da Companhia; 

y) participar do processo de recrutamento e seleção de pessoal, bem como colaborar 

na realização de cursos, palestras, voltadas aos programas de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal; 

z) acompanhar o suprimento de materiais, recursos humanos, financeiros e serviços 

gerais a nível setorial; 

a.a) propor e acompanhar os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

a.b) prestar apoio as Unidades de Negócios, na implantação de programas de 

benefícios, e, administrá-los, quando necessário; 

a.c) manter atualizado o controle administrativo de pessoal; 

a.d) elaborar e controlar a freqüência e os mapas de férias da Gerência; 

a.e) implantar Normas e programas específicos da área de Recursos Humanos; 

a.f) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas da área de Recursos 

Humanos; 

a.g) levantar as necessidades, distribuir e fiscalizar a utilização dos equipamentos de 

proteção individual (EPI´s) e coletivos (EPC´s); 

a.h) prestar os primeiros socorros aos servidores envolvidos em acidentes de trabalho, 

bem como, tomar as providências necessárias ao atendimento médico ou hospitalar e o 

devido registro da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT; 

a.i) executar as atividades contábeis, financeiras e administrativas em geral da 

Gerência de acordo com as orientações das respectivas áreas; 

a.j) realizar todas as atividades (elaboração do plano de aplicação, solicitação, 

aplicação e prestação de contas) do Suprimento de Fundos; 

a.k) realizar cotação, conforme estabelecido em Instrução Normativa, observando as 

Leis vigentes e orientação da Gerência de compras; 

a.l) prestar auxílio as Unidades Operacionais na elaboração do Orçamento Programa; 

a.m) implantar e avaliar Normas e programas da área financeira; 
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a.n) verificar o cumprimento das Normas, Regulamentos e Legislação financeira e 

fiscal; 

a.o) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas das áreas financeiras 

e contábil; 

a.p) pesquisar e selecionar fornecedores de materiais, atendendo solicitação da 

Gerência de Compras; 

a.q) efetuar compras de materiais, conforme Normas e Instruções específicas; 

a.r) verificar o cumprimento das Normas e Regulamentos para recebimento, 

estocagem, aplicação, consumo e movimentação de materiais; 

a.s) gerir o estoque mínimo de materiais local, armazenar adequadamente e controlar 

as movimentações; 

a.t) intermediar e controlar a locação de imóveis e contratação de serviços executados 

por obras certa; 

a.u) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais da Gerência; 

a.v) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens da 

Gerência; 

a.w) gerir, manter, controlar e programar a utilização os veículos próprios da 

Companhia ou alugados; 

a.x) proceder a distribuição de documentos nas áreas; 

a.y) inventariar materiais, de acordo com a programação ou quando necessário; 

a.z) desenvolver trabalhos, junto aos clientes que utilizam fonte alternativa, para que 

voltem a utilizar o produto e serviços oferecidos pela Companhia; 

b.a) representar a CAERD em eventos realizados no Município; e, 

b.b) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 
C) Compete a Seção Comercial: 

a) executar as atividades de atendimento comercial; 

b) emitir 2ª (segunda) via de conta de água; 

c) emitir histórico de leitura; 

d) participar das negociações com as Prefeituras, quanto aos débitos existentes; 

e) participar e acompanhar o desenvolvimento de novos sistemas comerciais; 
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f) apoiar a Divisão, as Unidades de Negócios e Unidades Operacionais, nas atividades 

de cadastramento e recadastramento comercial dos clientes; 

g) digitar as informações do cadastro comercial dos clientes; 

h) acompanhar a digitação das leituras dos hidrômetros e providenciar a correção das 

críticas; 

i) implantar e avaliar Normas e programas aplicáveis na área comercial, bem como 

verificar o cumprimento destes instrumentos; 

j) prestar colaboração a Divisão, as Unidades de Negócios e Unidades Operacionais, 

na elaboração dos planos e programas aplicáveis a área comercial; 

k) atender aos clientes e ao público em geral, nas solicitações ou serviços, podendo 

inclusive, informar sobre a estrutura tarifária e os índices de correções eventualmente 

aplicados; 

l) orientar os clientes sobre as técnicas de instalações prediais; 

m) recolher, junto às agências bancárias, os canhotos das contas de água pagas e o 

respectivo aviso de créditos, bem como conciliá-los, classificá-los e alimentar o sistema 

de arrecadação; 

n) efetuar as cobranças das contas em atraso, de acordo com a política adotada pela 

Companhia; 

o) elaborar e acompanhar o cronograma mensal de Aviso de Débito e de Corte do 

fornecimento de água, decorridos os prazos de tolerância estabelecidos; 

p) controlar as cobranças das contas, considerando os prazos, os parcelamentos de 

débitos, os cheques devolvidos e os valores recebidos indevidamente; 

q) prestar serviços de atendimento, personalizar e registrar as solicitações dos clientes, 

evitando-se o deslocamento desnecessário destes, a outras Unidades da Companhia; 

r) manter contato constante, com as demais áreas da Companhia, para obter 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

s) treinar e orientar os Agentes de Negócios, prestando as devidas informações para o 

desempenho de suas funções; 

t) acompanhar a qualidade da prestação de serviços de atendimento, oferecidos pela 

Companhia, através de seus Agentes de Negócios; 

u) analisar os relatórios de atendimento e, quando necessário, propor melhorias; 

v) aplicar a pesquisa de satisfação junto aos clientes; 
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w) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre Agentes de Negócios e clientes; 

x) acompanhar as atividades de medição e cadastro, cobrança, vistoria e fiscalização; 

y) participar na elaboração do planejamento anual das metas da Seção Comercial; 

z) analisar e atestar faturas dos prestadores de serviços da Seção Comercial; 

a.a) promover o treinamento e aperfeiçoamento de todos os empregados que lhes são 

subordinados; 

a.b) executar as atividades relacionadas ao cadastro comercial (inclusão/exclusão, 

revisão, recadastramento, análise, alteração de rotas e arquivo em geral); 

a.c) orientar os clientes sobre as técnicas e normas dos padrões de instalações 

estabelecidas no regulamento e norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

a.d) emitir e entregar notificações diversas aos clientes; 

a.e) providenciar a celebração de contratos de demanda junto aos clientes 

interessados; 

a.f) coordenar as atividades de clientes factíveis e reintegração dos clientes inativos; 

a.g) desenvolver as atividades de atendimento aos grandes clientes, via telefone e/ou 

personalizado, mantendo constantemente contatos, via mala direta, informando-os das 

principais atividades do processo de comercialização da Companhia; 

a.h) supervisionar as execuções dos processos de atendimento da Contratada no 

tocante a tele-atendimento: ativo, receptivo e informatizado/automatizado; 

a.i) apoiar à contratada no cumprimento de suas atribuições, relativo aos processos de 

atendimento que envolvam os sistemas operacionais da Companhia; 

a.j) supervisionar as execuções dos trabalhos, observando: os procedimentos adotados 

no atendimento, conduta dos Agentes de Negócios, via sistema (linguagem, 

conhecimento, objetivo), tempo médio de espera, tempo médio de escuta; 

a.k) manter todo material de pesquisa para o atendimento ao cliente 

(alteração/implantação de procedimentos comerciais, operacionais e reajustes 

tarifários); 

a.l) analisar os relatórios de atendimento emitido pelo sistema; 

a.m) verificar a exigência, quanto a realização de pesquisa de satisfação do cliente; 

a.n) prestar contas dos serviços executados, via relatório, a Coordenadoria de 

Comercialização e Relacionamento com Cliente; 
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a.o) atualizar o cadastro de clientes, quanto aos aspectos comerciais; 

a.p) fiscalizar  as atividades desenvolvida pela Seção; e, 

a.q) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 
D) Compete a Seção de Produção: 

a) controlar o processo da produção de água tratada; 

b) atualizar e manter o cadastro técnico do sistema de abastecimento de água e 

esgotos sanitários; 

c) avaliar as necessidades e propor a manutenção, implantação de laboratórios das 

Estações de Tratamento de Água - ETA’s, assim como, a reposição de equipamentos 

para os mesmos; 

d) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 

e) identificar e dimensionar as necessidades de execução de obras e serviços de 

ampliações e/ou melhorias dos sistemas de abastecimento de água; 

f) apoiar as equipes da produção, prestando-lhes informações adicionais necessárias à 

efetivação dos serviços programados, bem como, repassar-lhes as informações sobre 

os não programados; 

g) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de produção, visando o efetivo 

controle e fiscalização; 

h) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

i) participar da elaboração de diagnósticos operacionais, a partir de indicadores 

levantados pela Gerência de Desempenho Operacional; 

j) fiscalizar o cumprimento de contratos das empresas prestadoras de serviços; 

k) registrar os dados operacionais dos sistemas, analisando os indicadores de 

operação rotineira elaborando diagnóstico; 

l) analisar os indicadores de operação rotineira; 

m) controlar, supervisionar e promover o desenvolvimento e integração dos serviços; 

n) assegurar o apoio necessário para o desenvolvimento de suas atribuições; 

o) solicitar a contratação de serviços de manutenção por terceiros, de acordo com as 

Normas específicas; 

p) participar de estudos de setorização do sistema de abastecimento de água; 
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q) avaliar a capacidade hidráulica dos setores de abastecimento para fins de expansão 

ou remanejamento de redes; 

r) participar da pré-operação dos sistemas de captação, bombeamento, adução, 

reservação, tratamento e distribuição de água; 

s) emitir relatórios das atividades desenvolvidas na seção e encaminhar para a 

Gerência de Negócios. 

t) propor a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

u) informar a Gerencia de Negócios, sobre eventuais falhas no sistema, que impliquem 

em interrupções no fornecimento de água;  

v) efetuar levantamento pitométricos e da curva de consumo de sistemas; e, 

w) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
E) Compete a Seção de Distribuição e Manutenção: 

a) controlar o processo de distribuição de água tratada; 

b) desenvolver e atualizar as rotinas para manutenção dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotos sanitários; 

c) atualizar e manter o cadastro técnico do sistema de abastecimento de água e 

esgotos sanitários; 

d) atestar e analisar os serviços prestados por empreiteiras; 

e) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 

f) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de manutenção, visando o 

efetivo controle e fiscalização; 

g) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

h) participar da elaboração de diagnósticos operacionais, a partir de indicadores 

levantados pela Gerência de Desempenho Operacional; 

i) fiscalizar o cumprimento de contratos das empresas prestadoras de serviços; 

j) emitir relatórios das atividades desenvolvidas na Seção e encaminhar a Gerência de 

Negócios; 

k) propor a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

l) informar a Gerencia de Negócios sobre eventuais falhas no sistema, que impliquem 

em interrupções no fornecimento de água; 

m) executar pequenas extensões de rede; 
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n) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do cadastro 

comercial dos clientes; 

o) atender as solicitações para reparos e/ou desobstrução de redes de esgotos, de 

acordo com a programação, dando prioridade para casos mais graves; 

p) informar a Gerência de Negócios, sobre eventuais falhas no sistema de esgotos 

sanitários; 

q) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, em campo, bem como avaliá-los 

e controlá-los; 

r) proceder à fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

s) executar serviços simples, de manutenção corretiva, eletromecânica, mecânica e de 

instrumentação; 

t) participar do planejamento para aquisição de materiais de manutenção elétrica, 

eletrônica, mecânica e hidráulica; 

u) controlar e manter atualizado arquivo de informações técnicas e indicadores 

relativos à manutenção de equipamentos da Gerência Operacional; 

v) manter o controle de materiais e ferramentas da Gerência Operacional assegurando-

lhes a conservação e manuseio adequado; e, 

w) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
F) Compete a Seção de Esgotamento Sanitário: 

a) efetuar estudos e propor melhorias operacionais para os sistemas de esgotamento 

sanitários; 

b) atender as solicitações para reparos e/ou desobstrução de redes de esgotos, de 

acordo com a programação, dando prioridade para casos mais graves; 

c) informar a Gerência de Negócios sobre eventuais falhas no sistema de esgotos 

sanitários; 

d) programar e realizar desinfecções e limpeza regular das redes e ramais, 

interceptores, emissários e poços de visitas; 

e) manter equipe (s) de plantão, para o atendimento às solicitações de reparos e/ou 

desobstruções de rede de esgotos sanitários e correções de vazamentos de água, em 

casos de emergência; 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

f) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; 

g) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 

ATIVIDADES DAS DIVISÕES DE NEGÓCIOS: 

 

A) A finalidade das Divisões de Negócios é prestar atendimento aos clientes, quanto à 

comercialização dos produtos e serviços seguindo as normas de funcionamento do 

sistema de abastecimento de água e esgotos sanitários. 

B) Competem as Divisões de Negócios: 

a) Participar das negociações com os órgãos públicos e/ou privados, quanto aos 

débitos existentes, para possível encontro de contas, através de convênios firmados; 

b) integrar as comissões para as negociações de renovação de contratos para 

exploração dos serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

c) realizar, em conjunto com a Gerência de Controle de Qualidade, análises e controles 

dos mananciais; 

d) conferir e certificar as contas de energia elétrica e telefone fixo e celular; 

e) promover o controle, a entrada, circulação interna e saída de veículos, objetos e 

volumes nas dependências da Companhia;  

f) levantar as necessidades e solicitar estudos para a implantação de melhorias 

operacionais e ampliações de redes de água e/ou esgotos sanitários; 

g) solicitar aquisição de combustível e controlar o fornecimento às demais áreas; 

h) providenciar junto ao órgão competente, a liberação de veículos apreendido; 

i) providenciar e controlar a aquisição e uso de peças e ferramentas;  

j) atender a chamados de emergência, dentro ou fora do expediente, procedendo 

levantamento de dados necessários a habilitação de processos, envolvendo veículos 

da Companhia em acidentes de trânsito;  

k) controlar o vencimento, providenciar o licenciamento, inclusive seguro obrigatório e 

emplacamento dos veículos da Companhia;  

l) fazer a triagem e seleção de multas de infração de trânsito dos veículos da 

Companhia, e identificação dos veículos infratores;  
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m) implementar as ações visando o combate de irregularidades; 

n) participar e orientar dos trabalhos relacionados à proteção dos mananciais; 

o) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais da Divisão de 

Negócios; 

p) planejar, desenvolver e avaliar as atividades de atendimento aos clientes, tanto 

personalizado, como por telefone, evitando-se assim, os deslocamentos 

desnecessários dos clientes à Companhia; 

q) participar das negociações com os clientes, inclusive com ajuizamento e 

acompanhamento dos processos; 

r) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para o atendimento das solicitações 

dos clientes, quando da prestação de serviços; 

s) promover a utilização e/ou aplicação correta de parâmetros e normas de operação e 

desempenho dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

t) participar da elaboração do Planejamento Estratégico e Programação Orçamentária 

da Companhia; 

u) elaborar relatórios de desempenho operacional; 

v) analisar o desempenho da Divisão de Negócios e Unidade de Negócios, com base 

nos índices das arrecadações; 

w) implementar políticas de melhorias no atendimento ao cliente; 

x) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência do Regimento de 

Pessoal e Regimento Interno da Companhia; 

y) participar do processo de recrutamento e seleção de pessoal, bem como colaborar 

na realização de cursos, palestras, voltadas aos programas de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal; 

z) acompanhar o suprimento de materiais, recursos humanos, financeiros e serviços 

gerais a nível setorial; 

a.a) propor e acompanhar os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

a.b) prestar apoio as Unidades de Negócios, quando da implantação de programas de 

benefícios, e, administrá-los, quando necessário; 

a.c) manter atualizado o controle administrativo de pessoal; 

a.d) elaborar e controlar a freqüência e os mapas de férias da Divisão de Negócios; 

a.e) implantar normas e programas específicos da área de Recursos Humanos; 
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a.f) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas da área de Recursos 

Humanos; 

a.g) levantar as necessidades, distribuir e fiscalizar a utilização dos equipamentos de 

proteção individual (EPI´s) e coletivos (EPC´s); 

a.h) prestar os primeiros socorros aos servidores envolvidos em acidentes de trabalho, 

bem como, tomar as providências necessárias ao atendimento médico ou hospitalar e o 

devido registro da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT; 

a.i) executar as atividades contábeis, financeiras e administrativas em geral da Divisão 

de Negócios de acordo com as orientações das respectivas áreas; 

a.j) realizar todas as atividades (elaboração do plano de aplicação, solicitação, 

aplicação e prestação de contas) do Suprimento de Fundos; 

a.k) realizar cotação, conforme estabelecido por Instrução Normativa, observando-se 

as Leis vigentes e orientação da Gerência de Compras; 

a.l) prestar auxílio as Unidades de Negócios na elaboração do Orçamento Programa; 

a.m) implantar e avaliar normas e programas da área financeira; 

a.n) verificar o cumprimento das normas, regulamentos e legislação financeira e fiscal; 

a.o) prestar colaboração na elaboração dos planos e programas das áreas financeiras 

e contábil; 

a.p) pesquisar e selecionar fornecedores de materiais, atendendo solicitação da 

Gerência de Compras; 

a.q) efetuar compras de materiais, conforme normas e instruções específicas; 

a.r) verificar o cumprimento das normas e regulamentos para recebimento, estocagem, 

aplicação, consumo e movimentação de materiais; 

a.s) gerir o estoque mínimo de materiais local, armazenar adequadamente e controlar 

as movimentações; 

a.t) intermediar e controlar a locação de imóveis e contratação de serviços executados 

por obras certa; 

a.u) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais da Divisão de Negócios; 

a.v) acompanhar e supervisionar as atividades de manutenção geral dos bens da 

Divisão de Negócios; 

a.w) gerir, manter, controlar e programar a utilização dos veículos próprios da 

Companhia ou alugados; 

a.x) proceder a distribuição de documentos nas áreas; 
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a.y) inventariar materiais, de acordo com a programação ou quando necessário; 

a.z) representar a CAERD em eventos realizados no Município; 

b.a) executar as atividades de atendimento comercial; 

b.b) emitir 2ª (segunda) via de conta de água; 

b.c) emitir histórico de leitura; 

b.d) participar das negociações com as Prefeituras, quanto aos débitos existentes; 

b.e) proceder as atividades de cadastramento e recadastramento comercial dos 

clientes; 

b.f) digitar as informações do cadastro comercial dos clientes; 

b.g) acompanhar a digitação das leituras dos hidrômetros e providenciar a correção 

das críticas; 

b.h) proceder a implantação e avaliação das Instruções Normativas e programas 

aplicáveis à área comercial, bem como verificar o cumprimento destes instrumentos; 

b.i) atender os clientes e ao público em geral, na solicitação ou serviços, podendo 

inclusive, informar sobre a estrutura tarifária e os índices de correções eventualmente 

aplicados; 

b.j) orientar os clientes sobre as técnicas de instalações prediais; 

b.k) havendo necessidade, recolher, junto as agências bancárias, os canhotos das 

contas de água pagas e os respectivos aviso de créditos, bem como conciliá-los, 

classificá-los e alimentar o sistema de arrecadação; 

b.l) efetuar as cobranças das contas em atraso, de acordo com a política adotada pela 

Companhia; 

b.m) acompanhar o cronograma mensal de Aviso de Débito e de Corte do fornecimento 

de água, decorridos os prazos de tolerância estabelecidos; 

b.n) controlar as cobranças das contas, considerando os prazos, os parcelamentos de 

débitos, os cheques devolvidos e os valores recebidos indevidamente; 

b.o) manter contato constante, com as demais áreas da Companhia, para obter 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

b.p) treinar e orientar os Agentes de Negócios, prestando as devidas informações para 

o desempenho de suas funções; 

b.q) acompanhar a qualidade da prestação de serviços de atendimento, oferecidos 

pela Companhia; 

b.r) analisar os relatórios de atendimento e, quando necessário, propor melhorias; 
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b.s) participar das pesquisas de satisfação junto aos clientes; 

b.t) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre os atendentes e clientes; 

b.u) acompanhar as atividades de medição e cadastro, cobrança, vistoria e 

fiscalização; 

b.v) participar na elaboração do planejamento anual das metas da Divisão e Unidades 

de Negócios; 

b.w) analisar e atestar faturas dos prestadores de serviços da Divisão de Negócios; 

b.x) promover o treinamento e aperfeiçoamento de todos os servidores que lhes são 

subordinados; 

b.y) executar as atividades relacionadas ao cadastro comercial (inclusão/exclusão, 

revisão, recadastramento, análise, alteração de rotas e arquivo em geral); 

b.z) orientar os clientes sobre as técnicas e normas dos padrões de instalações 

estabelecidas no regulamento e norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

c.a) emitir e entregar notificações diversas aos clientes; 

c.b) providenciar a celebração de contratos de demanda junto aos clientes 

interessados; 

c.c) coordenar as atividades de clientes factíveis e reintegração dos clientes inativos; 

c.d) desenvolver as atividades de atendimento aos grandes clientes mantendo 

constante contatos, informando-os sobre as principais atividades do processo de 

comercialização da Companhia; 

c.e) desenvolver trabalhos, junto aos clientes que utilizam fonte alternativa, para que 

voltem a utilizar o produto e serviços oferecidos pela Companhia; 

c.f) manter todo material de pesquisa para o atendimento ao cliente 

(alteração/implantação de procedimentos comerciais, operacionais e reajustes 

tarifários); 

c.g) analisar os relatórios de atendimento emitido pelo sistema; 

c.h) verificar a exigência, quanto a realização de pesquisa de satisfação do cliente; 

c.i) apoiar as Unidades de Negócios nas atividades de cadastramento e 

recadastramento comercial dos clientes; 

c.j) controlar o processo da produção, reservação e distribuição de água tratada; 
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c.k) desenvolver e atualizar as rotinas para manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água; 

c.l) atualizar e manter o cadastro técnico do sistema de abastecimento de água; 

c.m) atestar e analisar os serviços prestados por empreiteiras; 

c.n) avaliar as necessidades e propor a manutenção, implantação de laboratórios das 

Estações de Tratamento de Água - ETA’s, assim como, a reposição de equipamentos 

para os mesmos; 

c.o) implantar e coordenar as atividades de manutenções preventivas e corretivas; 

c.p) identificar as necessidades de execução de obras e serviços de ampliações e/ou 

melhorias dos sistemas de abastecimento de água; 

c.q) apoiar as equipes de manutenção, prestando-lhes informações adicionais 

necessárias à efetivação dos serviços programados, bem como, repassar-lhes as 

informações sobre os não programados; 

c.r) vistoriar os locais onde foram executados os serviços de manutenção, visando o 

efetivo controle e fiscalização; 

c.s) controlar, estatisticamente, os serviços realizados; 

c.t) participar da elaboração de diagnósticos operacionais, a partir de indicadores 

levantados pela Gerência de Desempenho Operacional; 

c.u) fiscalizar o cumprimento de contratos das empresas prestadoras de serviços; 

c.v) registrar os dados operacionais da Divisão e das Unidades de Negócios; 

c.w) analisar os indicadores de operação rotineira; 

c.x) controlar, supervisionar e promover o desenvolvimento e integração dos serviços; 

c.y) assegurar às áreas o apoio necessário para o desenvolvimento de suas 

atribuições; 

c.z) solicitar a contratação de serviços de manutenção por terceiros, de acordo com as 

normas específicas; 

d.a) participar de estudos de setorização do sistema de abastecimento de água; 

d.b) avaliar a capacidade hidráulica dos setores de abastecimento para fins de 

expansão ou remanejamento de redes; 

d.c) participar da pré-operação dos sistemas de captação, bombeamento, adução, 

reservação, tratamento e distribuição de água; 

d.d) informar a Gerência de Negócios, sobre eventuais falhas no sistema, que 

impliquem em interrupções no fornecimento de água; 
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d.e) proceder o tratamento da água bruta captada, envolvendo, de acordo com as 

condições específicas de cada manancial e sistema operado, as atividades adequadas 

ao tratamento; 

d.f) operar equipamentos necessários à produção de água tratada, de acordo com o 

porte e tecnologia definidos para cada Unidade de Negócios; 

d.g) controlar o volume/níveis de água bombeada para os Reservatórios de Água 

Tratada, de acordo com as necessidades das Unidades operadas; 

d.h) coletar água e enviar para análise, na Gerência de Controle de Qualidade; 

d.i) promover a manutenção dos sistemas de reservação, envolvendo a lavagem e 

desinfecção e a manutenção externa das edificações e jardins; 

d.j) manter o controle efetivo da qualidade da água tratada; 

d.k) informar à área de atendimento aos clientes, sobre eventuais falhas nos sistemas, 

que impliquem na interrupção da prestação dos serviços; 

d.l) elaborar e controlar as escalas de plantão dos operadores; 

d.m) programar os trabalhos de manutenção a serem executados, envolvendo o 

preenchimento de formulários com as informações cadastrais necessárias à execução; 

d.n) distribuir os trabalhos entre as equipes, de acordo com a natureza e complexidade 

dos serviços a serem executados; 

d.o) efetuar periodicamente, a manutenção dos equipamentos e edificações da Divisão 

e das Unidades de Negócios; 

d.p) suprimir as ligações de água de clientes inadimplentes, esgotados todos os prazos 

e formas de cobrança e de acordos de parcelamentos; 

d.q) executar e controlar as manobras de registros quando da execução dos serviços 

de manutenção; 

d.r) manter equipe(s) de plantão, para o atendimento às solicitações de vazamentos de 

água, em casos de emergência; 

d.s) prestar informações para atualização das plantas do cadastro técnico de redes e 

equipamentos; 

d.t) executar extensões de rede; 

d.u) efetuar levantamentos de dados cadastrais, em campo, para atualização do 

cadastro comercial dos clientes; 

d.v) fiscalizar a execução dos serviços de manutenção, bem como avaliá-los e 

controlá-los; 
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d.w) proceder a fiscalização na construção de instalações internas, verificando se as 

mesmas estão de acordo com os padrões exigidos pela Companhia; 

d.x) coordenar a realização de leituras e solicitar a reposição de hidrômetros; 

d.y) participar do planejamento para aquisição de materiais de manutenção elétrica, 

eletrônica, mecânica e hidráulica; 

d.z) controlar e manter atualizado arquivo de informações técnicas e indicadores 

relativos a manutenção de equipamentos da Companhia; 

e.a) manter o controle de materiais e ferramentas necessárias para manutenção de 

equipamentos, assegurando-lhes a conservação e manuseio adequado; 

e.b) emitir parecer técnico sobre a seleção, aquisição e especificação de 

equipamentos; 

e.c) efetuar os cálculos dos valores dos encargos sociais a serem recolhidos quando 

dos pagamentos de serviços por terceiros; 

e.d) proceder o registro, a investigação, a análise e caracterização de acidentes de 

trabalho, seguindo as normas estabelecidas pela Companhia; 

e.e) fiscalizar, permanentemente, as atividades dos servidores em condições 

insalubres; 

e.f) administrar o armazenamento e estocagem de material, com especial atenção aos 

produtos químicos e os materiais especiais a serem utilizados; 

e.g) controlar, fisicamente, os bens patrimoniais da Companhia; 

e.h) administrar os serviços de telefonia, vigilância, reprografia, recepção, limpeza, 

conservação e manutenção geral dos bens alocados ou da Companhia; 

e.i) realizar a limpeza e manutenção das unidades operacionais; 

e.j) controlar o consumo de combustível das viaturas da Divisão e das Unidades de 

Negócios; 

e.k) elaborar a programação anual de suas atividades e controlar a sua execução; 

e.l) prestar contas dos serviços executados, via relatório, a Gerencia de Negócios; 

e.m) representar a CAERD em eventos realizados no Município; e, 

e.n) coordenar o levantamento das necessidades, programar e monitorar, fisico-

financeiramente, a execução de estudos, projetos e obras relativas a implantação, 

ampliação e/ou melhorias dos sistemas de abastecimento de água e esgotos 

sanitários; 
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e.o) apoiar as demais Gerências de Negócios, nas atividades de cadastramento e 

recadastramento comercial dos clientes; 

e.p) executar as atividades do levantamento de demandas de serviços, visando a 

expansão da rede de distribuição; 

e.q) executar as atividades de prospecção e desenvolvimento de mercados, 

associados à prestação de serviços de águas e esgotos, visando o aumento da 

rentabilidade e o incremento dos negócios; 

e.r) articular e acompanhar as ações das entidades governamentais e/ou entidades 

privadas, nos processos de poluição, degradação e recuperação de mananciais, bem 

como, apoiá-las e influenciá-las na fiscalização e no estabelecimento de políticas e 

programas para a manutenção e recuperação da qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos destinados ao abastecimento público; 

e.s) desenvolver a gestão ambiental da Companhia, em conjunto e em cooperação 

com as Coordenadorias, Gerências e Gerência de Monitoramento Ambiental; 

e.t) prestar serviços de consultoria aos clientes da Companhia visando satisfazer as 

suas necessidades de comunicação, melhorar a qualidade dos serviços e identificar 

novos negócios; 

e.u) propor políticas que trata do relacionamento com os clientes; 

e.v) participar dos estudos referente a viabilidade de novos serviços; 

e.w) participar do planejamento e coordenação da implantação de novos serviços, sob 

o ponto de vista do mercado; 

e.x) consolidar e fornecer informações pertinentes a sua área quanto ao 

acompanhamento e providências relativas do estudo de mercado e meio ambiente; 

e.y) definir, submeter à aprovação superior e disseminar políticas e normas destinadas 

à preservação, conservação e recuperação da perenidade dos mananciais 

(revitalização) e a readequação do uso do solo em suas respectivas bacias 

hidrográficas, bem como, coordenar, supervisionar e inspecionar essas ações; 

e.z) trabalhar de forma integrada com as demais unidades da CAERD, promovendo a 

criação e manutenção de banco de dados para o efetivo controle de mananciais e/ou 

outros interesses da Companhia, junto aos seus clientes; 

f.a) representar e defender os interesses da Companhia, junto às comunidades e 

entidades oficiais e/ou privadas, em questões relativas a mananciais, participações em 

eventos, campanhas de proteção de mananciais, reuniões técnicas de alto nível, 
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conselhos de agrotóxicos e, ministrar palestras alusivas ao tema água/proteção de 

mananciais, de interesse da CAERD; 

f.b) promover o diagnóstico ambiental das bacias de abastecimento público, utilizados 

pela CAERD; 

f.c) controlar, fiscalizar e supervisionar as atividades voltadas para o controle da 

poluição e da degradação das bacias de abastecimento público, bem como, de sua 

recuperação; 

f.d) executar a avaliação ambiental, a orientação de processos e participação em 

projetos de proteção das bacias hidrográficas de abastecimento público; 

f.e) manter intercâmbio técnico com órgãos governamentais e/ou entidades privadas, 

no sentido de acompanhar convênios para o mapeamento do uso do solo nas bacias 

hidrográficas de interesse da CAERD; 

f.f) acompanhar e controlar os processos de outorgas dos mananciais de 

abastecimentos público, junto aos órgãos concedentes, mantendo cadastro atualizado 

das solicitações e das outorgas concedidas; 

f.g) disponibilizar ao público em geral as licenças de operação; 

f.h) promover a fiscalização de atividades poluidoras, dos recursos hídricos, nas bacias 

hidrográficas de interesse da CAERD; 

f.i) acompanhar e avaliar os processos de uso e ocupação das bacias hidrográficas, 

identificando e denunciando desvios em relação as normas aprovadas; 

f.j) orientar as atividades de vigilância das bacias da captação da Companhia; 

f.k) promover a manutenção da arborização em áreas de proteção ambiental dos 

mananciais de abastecimento; 

f.l) manter vigilância e controle das eventuais poluições dos mananciais efluentes, bem 

como, das erosões em sua margens; 

f.m representar e defender os interesses da Companhia, junto a comunidade e às 

entidades oficiais e/ou privadas, em questões relativas a qualidade da água captada, 

reservada, e distribuída à população, participar de eventos, campanhas, reuniões, 

conselhos de agrotóxicos e outros; 

f.n) desenvolver trabalhos, junto aos clientes que utilizam fonte alternativa, para que 

voltem a utilizar o produto e serviços oferecidos pela Companhia; 

f.o) analisar todas as pesquisas de satisfação dos clientes, promovendo melhorias no 

atendimento;  
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f.p) coordenar o levantamento das necessidades, programar e monitorar, fisico-

financeiramente, a execução de estudos, projetos e obras relativas a implantação, 

ampliação e/ou melhorias dos sistemas de abastecimento de água e esgotos 

sanitários; 

f.q) participar como membro dos comitês de bacias hidrográficas quando efetivados em 

sua área de atuação; 

f.r) executar as atividades do levantamento de demandas de serviços, visando a 

expansão da rede de distribuição; e, 

f.s) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de sua atividades. 
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DIRETORIA COMERCIAL E NEGÓCIOS – DCN – 40000 

 

A) A finalidade da Diretoria Comercial e Negócios – DCN é coordenar e supervisionar 

as políticas de gestão comerciais correlatas ao Cadastro, Faturamento, Arrecadação, 

Cobrança e Relacionamento com o Cliente.  

 

B) Compete a Diretoria Comercial e Negócios: 

a) normatizar e coordenar as atividades da área comercial da CAERD;  

b) elaborar mapas de controles e acompanhar, sistematicamente, o faturamento e a 

arrecadação; 

c) prestar apoio técnico na área comercial, a todos os sistemas da CAERD, visando 

melhorar a capacidade de faturamento e da arrecadação; 

d) realizar, sistematicamente, o acompanhamento de todas as atividades sob 

responsabilidade dos Sistemas de Abastecimento de Água;  

e)  diagnosticar e implantar políticas de melhoria do atendimento ao público  

f) desenvolver suas atividades em perfeita sintonia com todos os Sistemas da CAERD 

localizados no interior do Estado; 

g) dirigir, coordenar, supervisionar e estabelecer a orientação técnica e normativa às 

atividades relacionadas com a definição e o acompanhamento das ações setoriais 

preconizadas pelo planejamento técnico; 

h) definir o orçamento e realizar a programação, o acompanhamento e a avaliação dos 

programas, projetos e atividades desenvolvidas no âmbito do Comercial;  

i) desempenhar outras atividades compatíveis com a função 

j) assinar, conjuntamente com o Diretor Presidente documentos que formalizem direitos 

e obrigações, bem como cheques, ordens de movimento de contas bancárias, 

contratos e convênios de financiamentos e outros documentos afins, sendo-lhe 

facultado delegar tais poderes, em conjunto ou isoladamente;    
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C) Para desenvolver suas atribuições a Diretoria Comercial e Negócios dispõe das 

seguintes unidades organizacionais: 
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A) Atribuições do Assistente Executivo Comercial e Negócios: 

a) Assessorar o Diretor Comercial e Negócios na transmissão de ordens e execução de 

providências que lhe forem determinadas; 

b) participar de despachos e reuniões internas da Diretoria Comercial e Negócios 

inteirando-se dos assuntos e incumbindo-se do acompanhamento dos mesmos; 

c) coordenar e executar as atividades de apoio ao Diretor Comercial e de Negócios; 

d) instruir a pauta da Diretoria Comercial e Negócios para reuniões da Diretoria 

Colegiada; 

e) encaminhar as correspondências dirigidas ao Diretor Comercial e Negócios, 

completando-as com as informações e documentações requeridas pelos assuntos a 

serem tratados; 

f) coordenar as providências e informações de interesse do Diretor Comercial e de 

Negócios e que envolvam outras áreas da Companhia; 

g) representar o Diretor Comercial e de Negócios nos limites dos poderes que lhe 

forem expressamente conferidos; e, 

h) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribua para a eficiência 

de suas atividades. 

 

COORDENADORIA DE FATURAMENTO – CFAT – 46000 

A)  A Coordenadoria de Faturamento desenvolverá suas atividades específicas através 

das Gerências Estratégicas de: Cadastro, Faturamento e Micromedição. 

 

B) Compete a Coordenadoria de Faturamento: 

a) Elaborar, em conjunto com a Assessoria de Planejamento e Orçamento – APO e a 

Gerência de Faturamento, os “Estudos Tarifários” da Companhia para propor os 

índices de reajuste, conforme a Política Interna, observando os preceitos legais; 

b) Desenvolver procedimentos e solicitar a elaboração de Instruções Normativas – IN 

necessárias para o desenvolvimento do Sistema Comercial, com relação ao 

faturamento; 

c) Acompanhar, avaliar, analisar e participar da contratação de serviços de terceiros 

que geram receitas, propondo alterações quando necessárias, relacionadas ao 

Cadastro, Faturamento e Micromedição; 
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d) Elaborar em conjunto com as áreas envolvidas, as tabelas de tarifas de águas, de 

acordo com orientações e estudos pertinentes; 

e) Acompanhar as variações dos valores faturados em conta e orientar ações para 

manutenção do equilíbrio; 

f) Atender as Gerências de Negócios/Seções Comerciais, orientando quanto aos 

procedimentos a serem adotados; 

g) Elaborar e analisar os contratos de fornecimento de água; 

h) Coordenar a entrada de dados referentes a Cadastro, faturamento e Micromedição; 

i) Coordenar os contratos de demanda. 

 

C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria de Faturamento dispõe das 

seguintes unidades organizacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÊNCIA DE FATURAMENTO – GFAT – 46100 

 

A) finalidade da Gerência de Faturamento é planejar, executar e controlar atividades 

voltadas para ao Faturamento da Companhia. 

 
B) Compete a Gerência de Faturamento: 

a) A pedido da Coordenadoria, propor os índices de reajuste, conforme a Política 

Interna observada os preceitos legais; 

b) controlar, analisar e avaliar os resultados/indicadores do faturamento das Gerências 

de Negócios/Seções Comerciais; 
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c) desenvolver estudos junto à área envolvida, para aprimoramento e manutenção do 

Sistema de Faturamento; 

d) desenvolver procedimentos e solicitar a elaboração de Instruções Normativas- IN 

necessárias para o desenvolvimento do Sistema de Faturamento; 

e) analisar os contratos de terceiros que geram receitas, propondo alterações quando 

necessárias, relacionadas ao Sistema de Faturamento; 

f) elaborar em conjunto com a área envolvida, as tabelas de tarifas de águas, de 

acordo com orientações e estudos pertinentes; 

g) desenvolver estudos junto à área envolvida, para aprimoramento e manutenção do 

sistema de faturamento; 

h) elaborar correspondências comerciais; 

i) atender as Gerências de Negócios/Seções Comerciais, orientando quanto aos 

procedimentos a serem adotados; 

j) Executar, elaborar, submeter á aprovação superior, implantar, acompanhar e avaliar 

a execução do cronograma de faturamento;  

k) Elaborar as rotas de leitura e definição dos grupos de faturamento; 

l) autorizar a área envolvida à geração das contas de água; 

m) elaborar demonstrativos de faturamentos com as respectivas análises das 

variações; 

n) manter atualizadas as tabelas utilizadas no Sistema de Faturamento; 

o) analisar e controlar, junto às áreas envolvidas, a recuperação dos valores não 

faturados, estabelecendo providências para seu imediato faturamento; 

p) controlar o Sistema de Faturamento, coordenando e executando a entrada de 

dados, fixando cronogramas, fazendo cumprir os prazos estabelecidos e controlando 

os resultados referentes à cobrança; 

q) proceder ao cancelamento de contas de águas faturadas indevidamente, com base 

nas análises das áreas envolvidas; 

r) executar os procedimentos de emissão de faturas, relativos aos serviços prestados; 

s) Tramitar informações e enviar arquivos processados; 

t) acompanhar e analisar as variações dos valores faturados em conta; 

u) analisar os relatórios com isenção de serviços de Faturamento, indicando e 

controlando as alterações no cadastro; 
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v) conferir os relatórios de fechamento de cada módulo do Sistema de Faturamento, 

comparando-os com os demonstrativos dos valores a serem faturados; 

w) analisar, por amostragem, as contas emitidas controlando os seus dados financeiros 

com os das tabelas de faturamento; 

x) elaborar relatórios de atividades do Faturamento; 

y) solicitar a Gerência de Cadastro a inclusão e/ou alteração dos dados cadastrais dos 

usuários, mantidos em arquivo, suspenso no Faturamento; 

z) analisar e criticar as consistências de leituras, da Relação de Contas Bloqueadas, 

sendo encaminhadas as localidades para correção; 

a.a) efetuar cancelamento de Faturamento de localidades quando indevido ou 

autorizado; 

a.b) gerar relatórios diversos de faturamento, inconsistências, contas retidas, estouros 

de faturamento, e encaminhar às Gerências de Negócios/Seções Comerciais para 

correção; 

a.c) disponibilizar às Gerências de Negócios/Seções Comerciais os relatórios de 

faturamento e ocorrências de leituras; 

a.d) manter intercâmbio CAERD e prestador de serviços de Leitura e entrega; 

a.e) analisar, fazer o fechamento e autorizar a emissão e distribuição das faturas 

(contas) de águas; 

a.f) analisar, quando das alterações, o processamento das faturas (contas) refaturadas; 

a.g) emitir, analisar e distribuir os relatórios diversos do processamento comercial; 

a.h) encaminhar as Faturas e Notas Fiscais/contas de água, para os clientes de acordo 

com os cronogramas pré-estabelecidos; 

a.i) analisar relatórios da área de Faturamento; 

a.j) realizar digitação das alterações, cancelamentos, parcelamentos, abertura de 

processos; 

a.k) Analisar, aprovar e implantar a tarifa social de cliente de baixa renda; 

a.l) Gerenciar os contratos de demanda. 

a.m) Alimentar o Sistema Comercial com as informações da qualidade da água, 

fornecidas pelo Setor de Qualidade; 
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SEÇÃO DE FATURAMENTO DE GRANDES CONSUMIDORES – SFGC – 46101 
 
A) Compete a Seção de Faturamento de Grandes Consumidores: 

a) solicitar a realização de vistorias nas instalações internas dos Órgãos Públicos; 

b) fazer leituras, consistência, faturamento e entrega das faturas nos órgãos da Capital; 

c) conferir e enviar as faturas dos órgãos públicos para as Gerências de 

Negócios/Seções Comerciais no interior do Estado; 

d) analisar, controlar e avaliar os relatórios e gráficos diversos do processamento das 

contas públicas; 

e) proceder estudos, visando alterações e/ou inclusões nos grupos de faturamento que 

afetam a arrecadação das contas públicas; 

f) levantar dados, analisar, planejar, providenciar a aprovação, implantar, avaliar os 

diversos projetos e programas das contas públicas; 

g) Emitir correspondências diversas para Órgãos Públicos. 

h) Analisar relatórios de consumos para definir os grandes consumidores; 

i) Estabelecer contato com o cliente, a fim de equacionar elevação do volume faturado; 

j) Abrir ordens de serviço para fiscalização de consumos fora de faixa de grandes 

consumidores; 

l) Propor à Gerência de Micromedição a instalação e/ou substituição e aferição de 

hidrômetros; 

m) Promover estudo e orientar os clientes quanto a individualização das ligações em 

condomínios; 

n) Auxiliar atividades de micromedição para coleta de informações de campo; 

o) Acompanhar o faturamento dos Contratos de Demanda. 

 

GERÊNCIA DE MICROMEDIÇÃO – GEMM – 46200 

 
A) A finalidade da Gerência de Micromedição é planejar, executar e controlar atividades 

voltadas para a micromedição da Companhia. 

B) Compete a Gerência de Micromedição: 

a) Acompanhar e analisar as ocorrências de leituras; 

b) avaliar histogramas de consumo; 
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c) definir a vida útil de hidrômetros; 

d) analisar o índice de micromedição x índice de hidrometração; 

e) realizar pesquisa para determinação da parcela de perda por submedição; 

f)  proceder a classificação dos Clientes quanto à categoria e faixa de consumo; 

g) Controlar estoque, distribuição, manutenção e recuperação de hidrômetros; 

h)  Gerenciar a oficina de hidrômetros; 

i)  Dimensionar hidrômetros de acordo com a necessidade do cliente; 

j) Acompanhar a retirada para aferição e reinstalação de hidrômetro, a pedido da 

justiça e/ou cliente.  

k) Realizar levantamento das necessidades para aquisição de hidrômetros, conforme 

plano de hidrometração definido pela Diretoria. 

 

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE HIDROMETROS – SMHD – 46201 

 

A) Compete a Seção de Manutenção de Hidrômetros:   

a) executar a manutenção e recuperação dos hidrômetros; 

b) realizar aferições de hidrômetros in loco ou em banca de aferição; 

c) utilizar as normas da ABNT com critérios para aferição; 

d) receber e avaliar as conformidades ou irregularidades dos lotes de hidrômetros, kits 

cavaletes, tubetes ou qualquer outro material inerente a oficina de hidrômetros; 

e) auxiliar a Gerência de Micromedição no estoque e distribuição de hidrômetros; 

f) gerenciar a oficina de hidrômetros; 

g) realizar o estudo de dimensionamento de hidrômetros; 

h) controlar os hidrômetros que foram disponibilizados como inservíveis. 

i) fornecer relatórios e ter controle rigoroso sobre o quantitativo de hidrômetros 

inservíveis por tipo, diâmetros, classe, data de fabricação para a Gerência de 

micromedição. 
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GERÊNCIA DE CADASTRO – GCAD – 46300 

 A finalidade da Gerência de Cadastro é organizar, ordenar, e executar as tarefas de 

cadastro técnico e comercial, e acompanhar as ações de cadastramento e 

recadastramento em todas as localidades atendidas pela Companhia; 

B) Compete a Gerencia de Cadastro: 

a) Atualizar as bases cartográficas da CAERD, através do sistema de cadastro, com 

informações referentes a localidades, bairros, logradouros e outros; 

b) Emitir Boletins Cadastrais e Ordens de Vistorias em imóveis para atualização 

cadastral em grande escala; 

c) Dar suporte as Gerências de Negócios e seus setores na regularização do cadastro; 

d) Confeccionar overlays e mapas setoriais; 

e) Atualizar o cadastro de clientes, quanto aos aspectos comerciais; 

f) Fiscalizar e diagnosticar cada serviço realizado de competência da gerência; 

g)  Lavrar auto de infração e notificação de irregularidades verificadas durante as 

execuções dos serviços; 

h) Prestar contas dos serviços executados via relatório, a Coordenadoria de 

Faturamento; 

i) Executar atividades de manutenção dos cadastros geográficos e redes, como: 

consolidar a atualização dos cadastros através de dados oriundos das áreas 

operacional e comercial; 

j) Levantar informações de expansão de redes, crescimento vegetativo, substituição de 

redes de água e redes de esgoto e unidades operacionais de Rondônia; 

k) Validar os dados existentes nos cadastros; elaborar relatórios específicos dos 

cadastros; 

l) Elaborar mapas temáticos e croquis através do sistema de Geoprocessamento; 

m) Elaborar e executar roteiros de serviços; gerar impressões e cópias de mapas para 

atendimento às áreas clientes; 

n) Auxiliar as áreas interessadas (engenharia, operação e manutenção, etc..) com 

mapas para servirem de base para projetos. 

o) Desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades; 
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p) Acompanhar as atividades de medição inerentes ao cadastro; 

q) Consolidar as pesquisas de campo para subsidiar a implantação do plano de 

recadastramento de clientes e da rede de distribuição. 

 

                 COODENADORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS – CGCR – 47000 

 

A) A finalidade da Coordenadoria de Gestão de Créditos Cobrança – CGCR é planejar, 

coordenar, organizar e controlar as atividades inerentes ao sistema de suporte à 

política de arrecadação, cobrança e fiscalização da CAERD. A Coordenadoria 

desenvolverá suas atividades específicas através da Gerência de Arrecadação, 

Gerencia de Cobrança Administrativa e Extrajudicial, Gerência Comercial e de Apoio 

Jurídico e da Gerência de Fiscalização.  

 

B) Compete a Coordenadoria de Gestão de Crédito: 

a) analisar, interpretar, esclarecer dúvidas e zelar pela obediência ao Regulamento de 

pessoal e ao Regimento Interno da Companhia; 

b) desenvolver procedimentos e solicitar a elaboração de Instruções Normativas – IN 

necessárias para o desenvolvimento do sistema de arrecadação, cobrança e 

fiscalização; 

c) participar da elaboração do Planejamento Estratégico e Programação Orçamentária 

da Companhia; 

d) participar do planejamento e coordenação da implantação de novos serviços, sob o 

ponto de vista do mercado; 

e) participar das negociações junto aos órgãos públicos, quanto aos débitos existentes;  

f) efetuar as cobranças das contas em atraso, de acordo com a política adotada por 

esta Coordenadoria com base nas diretrizes traçadas pela Diretoria Comercial e 

Negócios; 

g) acompanhar a evolução da estratégia dos consumidores inadimplentes, planejando 

ações em conjunto com a Diretoria Comercial e Negócios; 

h) elaborar relatórios de contas a receber dos consumidores ativos e inativos da 

Companhia; 
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i) elaborar e implementar os contratos formados com advogados para execução de 

cobrança administrativa e judicial; 

j) orientar os usuários dos sistemas de informação quanto aos procedimentos corretos 

de parcelamentos, acordos, refaturamentos e cancelamento de débitos, obedecendo as 

Instruções Normativas vigentes na Companhia; 

k) desenvolver projetos e atividades para a recuperação de usuários inativos; 

l) controlar, analisar e avaliar os resultados/indicadores de inadimplência e cobrança 

das seções comerciais; 

m) analisar o contas a receber da Companhia referente aos consumidores com faturas 

vencidas; 

n) desenvolver, submeter à aprovação superior, implantar e avaliar a política especifica 

de cobrança, aplicáveis as contas públicas; 

o) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

p) a pedido da Diretoria Comercial e Negócios, propor índice de reajuste, conforme 

política interna, observado os preceitos legais; 

q propor estudos para a implantação de melhorias da gerência. 

r) acompanhar o cumprimento da política dos procedimentos comerciais.  

s) analisar o desempenho das Gerências de negócios/Seções Comerciais com base 

nos índices de arrecadações; 

t) implementar e desenvolver novos sistemas comerciais na arrecadação, quando 

necessário; 

u) implantar e avaliar Normas e programas aplicáveis na área de arrecadação, bem 

como verificar o cumprimento destes instrumentos; 

v) manter contato constante, com as demais áreas da Companhia, para obter 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

w) acompanhar o andamento da Arrecadação; 
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C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria de Gestão de Créditos dispõe 

das seguintes unidades organizacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO – GARR – 47100  

A) A finalidade da Gerência de arrecadação é organizar, ordenar, coordenar e executar 

as tarefas voltadas para a arrecadação/ receita da companhia. 

 

B) Compete a Gerência de Arrecadação – GARR: 

a) controlar, analisar e avaliar os resultados/indicadores da arrecadação das Gerências 

de Negócios/Seções Comerciais; 

b) analisar os contratos de terceiros que geram receitas, propondo alterações quando 

necessárias, relacionadas ao Sistema de Arrecadação; 

c) desenvolver estudos junto à área envolvida, para aprimoramento e manutenção do 

sistema de arrecadação; 

d) elaborar correspondências comerciais; 

e) atender as Gerências de Negócios/Seções Comerciais, orientando quanto aos 

procedimentos pertinentes à arrecadação a serem adotados pelos mesmos; 

f) acompanhar em audiência (preposto), em ações inerentes á Gerencia de 

Arrecadação 

g) elaborar relatórios de atividades de arrecadação; 

h) manter intercâmbio CAERD/ bancos; 

i) analisar relatórios da área de arrecadação; 
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j) analisar e corrigir as críticas das baixas e registrar as diferenças encontradas (via 

FEBRABAN); 

k) analisar e controlar a arrecadação geral, bem como os valores arrecadados; 

l) verificar diferença que eventualmente possam ocorrer nos Agentes Arrecadadores; 

m) receber e analisar para possível devolução, pagamento de cliente que tenha sido 

realizado em duplicidade ou em excesso, através de processo ou crédito na fatura 

subseqüente; 

n) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

           
 SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE GRANDES CONSUMIDORES – SAGC – 47101 

A) Compete a seção de Arrecadação de Grandes Consumidores: 

a) controlar e dar baixa na arrecadação; 

b) receber diariamente das agências bancárias, os arquivos FEBRABAM das contas de 

água e esgoto pagas, bem como conciliá-los e alimentar o sistema de arrecadação; 

c) analisar e corrigir as críticas das baixas e registrar as diferenças encontradas (via 

FEBRABAN); 

d) analisar e controlar a arrecadação geral, bem como os valores arrecadados; 

e) analisar e encaminhar os relatórios e as relações de baixas, às empresas 

responsáveis (PROGENGE/ FEBRABAN); 

f) verificar diferença que eventualmente possam ocorrer nos Agentes Arrecadadores; 

g) conciliar diariamente a arrecadação junto com o financeiro; 

h) analisar RA’s referente às solicitações de devolução, pagamento a maior ou menor; 

i) emitir parecer de encerramento da execução dos serviços; 

j) levantar e analisar para posterior visita aos clientes, grandes devedores. 

K) analisar as ordens bancárias e proceder ao acompanhamento dos processos junto 

aos órgãos para baixa de arrecadação; 

l) levantar dados, analisar, planejar, providenciar a aprovação, implantar, avaliar os 

diversos projetos e programas das contas públicas; 

m) analisar, controlar e avaliar os relatórios e gráficos diversos do processamento das 

contas públicas; 

n) analisar e controlar a arrecadação das contas públicas; 
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o) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 

 
  GERÊNCIA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E EXTRAJUDICIAL – GCAE – 

47200 

A) A finalidade da Gerência de Cobrança Administrativa é organizar, ordenar, 

coordenar e executar as atividades pertinentes a cobrança administrativa e extrajudicial 

da companhia. 

 
B) Compete a Gerência de Cobrança Administrativa e Extrajudicial – GCAE: 

a) executar os procedimentos de emissão de Avisos de Débitos, Notificações de 

Débitos, Ordens de Cortes e Relatórios para as seções comerciais; 

b) elaborar e acompanhar o cronograma mensal de notificação de Débito e de Corte do 

fornecimento de água, decorridos os prazos de tolerância estabelecidos; 

c) acompanhar o cumprimento da política e procedimentos comerciais das seções 

comerciais; 

d) acompanhar as atividades de medição dos contratos sob sua responsabilidade;  

e) propor ações para redução de inadimplência, de acordo com os indicadores; 

f) analisar o desempenho das seções comerciais com base nos índices de 

arrecadações; 

g) Controlar cortes: emitir ordem de corte via sistema GCS / GSAN; parametrizar dados 

no sistema, emitir relatórios e repassar para seções comerciais; 

h) Identificar através de relatórios usuários cortados e inativos; 

i) enviar arquivos de inclusão e exclusão de clientes, usuários e responsáveis, 

diariamente ao SERASA; 

j) fazer acompanhamento do cronograma de faturamento para controlar o fluxo das 

ordens de corte; 

k) retirar do SERASA CPF, a pedido judicial; 

l) fazer análise e comparativo dos usuários no SERASA; 

m) comprovar e estratificar os valores do SERASA; 

n) orientar as seções comerciais sobre a política de corte/ cobrança administrativa; 

o) acompanhar e representar a CAERD quando designada em ações judiciais 

relacionadas a cobrança; 
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p) propor ações para redução de inadimplência, de acordo com os indicadores; 

q) analisar o desempenho das seções comerciais com relação aos parcelamentos, 

confissão de dívida e notificação extrajudicial; 

r) acompanhar e representar a CAERD quando designada em ações judiciais 

relacionadas a cobrança; 

s) orientar as seções comerciais quanto ao uso das ferramentas de cobrança: SERASA 

e Cartório; 

t) controlar parcelamentos pendentes e débitos prescritos; 

u) gerar relatórios de débitos pendentes no GCS/ GCR; 

v) controlar débitos oriundos de transferências judiciais e administrativas; 

w) elaborar projeto de cobrança e controlar os ciclos de cobrança, via banco; 

x) emitir aviso de débito, carta de cobrança extrajudicial e cobrança via boleto; 

y) emitir cobrança para protesto com registro de título; 

z) elaborar ação de cobrança via cartório; 

a.a) gerar relatórios de controle de ações monitórias; 

a.b) controlar a emissão de A.R. (correios); 

a.c) gerar relatório junto a procenge referente a parcelamento pendente; 

a.d) acompanhar em audiência (preposto), em ações inerentes á Cobrança 

Administrativa e Extrajudicial. 

a.e) acompanhar as atividades de medição dos contratos sob sua responsabilidade;  

a.f) manter contato com cliente via email, telefone, visita in loco e torpedo; 

a.g) controlar as cobranças das contas, considerando os prazos, os parcelamentos de 

débitos; 

a.h) acompanhar os indicadores e a evolução dos consumidores inadimplentes (ativos 

e inativos), planejando ações em conjunto com as Gerências envolvidas; 

a.i) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a 

eficiência de suas atividades. 
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GERÊNCIA JUDICIAL E SUPORTE COMERCIAL – GJSC – 47300 

A) A finalidade da Gerência Judicial e Suporte Comercial – GJSC é organizar, ordenar, 

coordenar e executar as tarefas de cobrança jurídica e de apoio comercial da 

companhia. 

 
B) Compete a Gerência Judicial e Suporte Comercial: 

a) gerenciar os contratos formados com advogados para execução de cobrança 

administrativa e judicial; 

b) gerenciar os contratos formados com advogados para execução de cobrança 

administrativa e judicial; 

c) definir critérios cobrança e propor ações para redução de inadimplência, de acordo 

com os indicadores; 

d) analisar e elaborar parecer jurídico nos processos relacionados à Diretoria 

Comercial e Negócios; 

e) Subsidiar a elaboração de convênios junto aos bancos; 

f)elaborar relatórios jurídicos, termos de referência quando for o caso, pertinente a 

Coordenadoria de Cobrança; 

g) elaborar estratégias de cobrança para evitar prescrição; 

h) elaborar demonstrativos e gerar dados, a partir do GCS/ GSAN para medir 

desempenho l) acompanhar e representar a CAERD quando designada em ações 

judiciais relacionadas a cobrança; 

i)designar preposto para representar a CAERD perante o Ministério Público, PROCON, 

Delegacia do Consumidor e as Comarcas; 

j) acompanhar as ocorrências e infrações ocorridas na área comercial junto às 

delegacias; 

l) acompanhar as atividades de medição dos contratos sob sua responsabilidade;  

m)gerenciar os contratos formados com advogados para execução de cobrança 

administrativa e judicial; 

n) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 
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GERÊNCIA DE CORTE E FISCALIZAÇÃO – GCFI – 47400 

A) A finalidade da Gerência de Corte e Fiscalização – GCFI é organizar, ordenar, 

coordenar e executar as tarefas de fiscalização da companhia. 

 
B) compete a Gerência de Corte e Fiscalização: 

a) analisar auto de infração e notificação de irregularidades lavradas por ocasião da 

fiscalização; 

b) fiscalizar e acompanhar o serviço de caça fraudes com a devida abertura de Boletim 

de Ocorrência junto a autoridade policial apropriada; 

c) implementar as ações visando o combate de irregularidades nas ligações de água; 

d) propor ações para redução de inadimplência, de acordo com os indicadores; 

e) propor programa de corte e fiscalização;  

f) analisar o desempenho das seções comerciais com base nos índices de 

arrecadações; 

g) elaborar projeto caça-fraude; 

h) emitir ordens de fiscalização de irregularidades: ligações clandestinas, fraudes, by-

pass, auto-religadas, fraudes em hidrômetros que venham a provocar prejuízo e ferir as 

regras da CAERD; 

i) elaborar relatórios gerenciais para acompanhamento e avaliação das ações; 

j)Instalar e acompanhar P. A (Processo Administrativo) de combate anti-fraude 

(irregularidade); 

k) acompanhar e representar a CAERD quando designada em ações judiciais 

relacionadas a cobrança; 

l) acompanhar as atividades de medição dos contratos sob sua responsabilidade;  

m) propor programa de corte e fiscalização;  

n) acompanhar e aferir os serviços das terceirizadas; 

o) analisar auto de infração e notificação de irregularidades lavradas por ocasião da 

fiscalização; 

p) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades; 
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COORDENADORIA DE COMERCIALIZAÇÃO E RELACIONAMENTO COM 

CLIENTES CCRC – 48000 

 
A) A finalidade da Coordenadoria Comercial de Relacionamento com o Cliente é 

planejar, coordenar, organizar e controlar as atividades inerentes ao sistema de suporte 

à política de relacionamento com o cliente da CAERD. A Coordenadoria desenvolverá 

suas atividades específicas através das Gerências: Gerência de Treinamento 

Comercial e Gerência de Atendimento Comercial.  

 
B) Compete a Coordenadoria de Comercialização e Relacionamento com o 

Cliente: 

a) analisar, controlar e avaliar os relatórios e gráficos diversos do faturamento e 

micromedição, visando o aperfeiçoamento do sistema de processamento do 

atendimento ao cliente; 

b)definir, em parceria com Coordenadoria de Cobrança, as diretrizes para as 

negociações com os clientes; 

c) participar na elaboração do planejamento anual das metas da área comercial; 

d) exigir das Unidades de relacionamento com o cliente o rigoroso cumprimento das 

políticas de atendimento; 

e)planejar, desenvolver e aperfeiçoar as atividades de atendimento aos clientes, tanto 

personalizado, quanto dos serviços de 0800 6471950; 

f) aplicar e avaliar os índices de desempenho comercial das Gerencias de 

Negócios/Seções Comerciais e distritos, bem como, o desempenho operacional da 

própria gerência; 

g) assessorar, por delegação as seções comerciais, em assuntos afetos à 

Coordenadoria de Gestão; 

h) emitir relatórios de atendimento, para avaliação dos serviços prestados por terceiros, 

à área comercial; 

i) aplicar e avaliar os indicadores de desempenho do atendimento ao cliente; 

j) desenvolver pesquisa de avaliação da satisfação dos clientes e imagem institucional 

da empresa; 

k) atuar como gestor dos contratos relativo ao atendimento - personalizado e/ou 0800; 

l) supervisionar as execuções dos processos de atendimento próprio ou contratado no 



                                                                                                                                                    

 
   
  

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046   
FAX (0XX69) 3216-1745 – TELEFONE (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 

Site: www.CAERD-ro.com.br  
Email:pre@caerd-ro.com.br 

tocante a tele-atendimento: ativo, receptivo e informatizado/automatizado. 

m) supervisionar as execuções dos trabalhos, observando: os procedimentos adotados 

no atendimento, conduta dos atendentes via sistema (linguagem, conhecimento, 

objetivo), tempo médio de espera, tempo médio de atendimento; 

n)coordenar e fazer cumprir as diretrizes para as negociações com os clientes; 

o) coordenar e fazer cumprir os prazos estabelecidos, para o atendimento das 

solicitações dos clientes, quando da prestação de serviços; 

p) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades 

q) participar na elaboração de termos de referência para licitação de serviços, avaliar 

os diversos contratos da área comercial, bem como atuar juntamente com o Gestor no 

sentido de otimizar a execução destes; 

r) elaborar relatórios; 

s) controlar os serviços terceirizados, avaliando o desempenho e os resultados 

alcançados na área comercial; 

t) participar do desenvolvimento e implantação de novos projetos e soluções 

alternativas; 

u)desenvolver a normalização dos procedimentos, para a elaboração do relatório que 

contenha indicadores para gerenciamento dos atendimentos dos clientes; 

v) estabelecer e submeter á aprovação superior, a política de atendimento aos 

usuários, e de comercialização dos serviços da Empresa, bem como, implantá-las. 
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C) Para desenvolver suas atribuições a Coordenadoria de Comercialização e 

Relacionamento com Cliente dispõe das seguintes unidades organizacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO COMERCIAL – GACM – 48100 

 
A) A finalidade da Gerência de Atendimento Comercial – GACM é organizar, ordenar, 

coordenar e executar as tarefas de atendimento comercial da Companhia. 

 
B) Compete a Gerência de Atendimento Comercial – GACM:  

a) acompanhar os serviços de atendimento, personalizar e registrar as solicitações dos 

clientes, evitando-se o deslocamento desnecessário destes, a outras unidades da 

Empresa; 
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b)buscar constante contato com as diferentes áreas da Empresa, para obtenção de 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

c) analisar os relatórios de atendimento e, quando necessário, propor melhorias; 

d) promover as pesquisas de satisfação junto aos clientes; 

e)disponibilizar todo o material de pesquisa para o atendimento ao cliente 

(alteração/implantação de procedimentos comerciais, operacionais e reajustes 

tarifários); 

f) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre os atendentes e clientes;  

g) fiscalizar e atestar os serviços de terceiros na área de atendimento 

h) coordenar e fazer cumprir as diretrizes para as negociações com os clientes 

i) desempenhar outras atividades, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas funções ou atividades. 

j) promover pesquisa de satisfação com os clientes internos sobre a área de 

atendimento; 

k) participar na elaboração do planejamento anual das metas das Seções Comerciais; 

l) executar as atividades relacionadas ao cadastro comercial (inclusão/exclusão, 

revisão, recadastramento, análise, alteração de rotas e arquivo em geral); 

m) emitir e entregar notificações diversas aos clientes; 

n) buscar melhorar as atividades de clientes factíveis e reintegração dos clientes 

inativos; 

o) supervisionar as execuções dos processos de atendimento da Contratada no 

tocante a tele-atendimento: ativo, receptivo e informatizado/automatizado; 

p) apoiar à contratada no cumprimento de suas atribuições, relativo aos processos de 

atendimento que envolva as Seções Comerciais da Companhia; 

q) supervisionar as execuções dos trabalhos, observando: os procedimentos adotados 

no atendimento, conduta dos atendentes, via sistema (linguagem, conhecimento, 

objetivo), tempo médio de espera, tempo médio de escuta. 

 
SEÇÃO DE SUPORTE COMERCIAL – SSCM – 48101 

A) participar na Elaboração dos termos de referência para licitação de serviços, avaliar 

os diversos contratos da área comercial, bem como atuar juntamente com o Gestor no 

sentido de otimizar a execução destes; 
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b)desenvolver a normalização dos procedimentos, para a elaboração do relatório que 

contenha indicadores para gerenciamento das atividades; 

c)administrar verbas de suprimentos de fundos, realizando todas as atividades 

pertinentes ao processo; 

d)realizar atividades pertinentes as áreas administrativas da Coordenadoria e 

Gerência; 

e)emitir relatórios de avaliação dos indicadores de resultados, relacionados as 

atividades de atendimento aos clientes; 

f)participar do desenvolvimento e implantação de novos projetos e soluções alternativa; 

g)desenvolver, implantar e manter o sistema de informações gerenciais, que permita 

consultas, emissão de relatórios e visualização gráfica das Gerências de negócios da 

empresa, referente a atendimento dos clientes;  

h)levantar dados, analisar, planejar, providenciar a aprovação, implantar, avaliar os 

diversos projetos e programa de desenvolvimento das atividades comerciais; 

i)analisar, controlar e avaliar os relatórios e gráficos diversos do processamento 

comercial, visando o aperfeiçoamento do sistema de processamento do atendimento 

ao usuário e subsidiar estudos futuros; 

j)definir, implantar, acompanhar e avaliar normas, manuais e padrões operacionais 

relativos ás atividades de atendimento aos usuários. 

 
 GERÊNCIA COMERCIAL DE PORTO VELHO – GCPV – 48200 

A)  A finalidade da Gerência Comercial de Porto Velho – GCPV é organizar, ordenar, 

coordenar e executar as tarefas de Comercialização e Relacionamento condizentes 

com a área comercial e negócios da Companhia em Porto Velho. 

B) Compete a Gerência Comercial de Porto Velho – GCPV: 

a) treinar e orientar todos os atendentes, prestando as devidas informações (RD’s, IN’s 

e Cronogramas) para o desempenho de suas funções, estabelecendo feedback com a 

Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas; 

b) acompanhar a qualidade da prestação de serviços de atendimento, oferecidos pela 

Empresa, através dos atendentes aos clientes; 

c) analisar os relatórios de atendimento e, quando necessário, propor melhorias; 

d)manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento do atendimento ao cliente; 
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e) analisar os relatórios de atendimento emitido pelo sistema; 

f) verificar a exigência, quanto a realização de pesquisa de satisfação do cliente; 

g) prestar contas dos serviços executados, via relatório a Gerência;  

h) fiscalizar as atividades desenvolvidas nas Seções Comerciais; e,  

i) desempenhar outras atribuições, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas atividades. 

 
SEÇÃO COMERCIAL CENTRO/NORTE – SCCN – 48201 
 
A) Compete a Seção Comercial de Centro/Norte: 

a) prestar os serviços de atendimento, personalizar e registrar as solicitações dos 

clientes, evitando-se o deslocamento desnecessário destes, a outras unidades da 

Empresa; 

b) manter constante contato com as diferentes áreas da Empresa, para obtenção de 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

c) treinar e orientar os atendentes, prestando as devidas informações (Normas e 

Cronogramas) para o desempenho de suas funções; 

d) acompanhar a qualidade da prestação de serviços de atendimento, oferecidos pela 

Empresa, através dos atendentes aos clientes; 

e) analisar relatórios de atendimento e, quando necessário, propor melhorias; 

f) promover pesquisa de satisfação junto aos clientes; 

g) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre os atendentes e clientes, e; 

h) desempenhar outras atividades, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas funções. 

 
SEÇÃO COMERCIAL LESTE – SCLE – 48202 

 
A) Compete a Seção Comercial Leste: 

a) prestar os serviços de atendimento, personalizar e registrar as solicitações dos 

clientes, evitando-se o deslocamento desnecessário destes, a outras unidades da 

Empresa; 

b) manter constante contato com as diferentes áreas da Empresa, para obtenção de 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 
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c) treinar e orientar os atendentes, prestando as devidas informações (Normas e 

Cronogramas) para o desempenho de suas funções; 

d) acompanhar a qualidade da prestação de serviços de atendimento, oferecidos pela 

Empresa, através dos atendentes ao clientes; 

e) analisar relatórios de atendimento e, quando necessário, propor melhorias; 

f) promover pesquisa de satisfação junto aos clientes; 

g) manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre os atendentes e clientes, e; 

h)desempenhar outras atividades, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas funções. 

 
SEÇÃO COMERCIAL SUL – SCSU – 48203 

A) Compete a Seção Comercial Sul: 

a)prestar os serviços de atendimento, personalizar e registrar as solicitações dos 

clientes, evitando-se o deslocamento desnecessário destes, a outras unidades da 

Empresa; 

b)manter constante contato com as diferentes áreas da Empresa, para obtenção de 

informações necessárias à execução de serviços solicitados pelos clientes; 

c)treinar e orientar os atendentes, prestando as devidas informações (Normas e 

Cronogramas) para o desempenho de suas funções; 

d)acompanhar a qualidade da prestação de serviços de atendimento, oferecidos pela 

Empresa, através dos atendentes ao clientes; 

e)analisar relatórios de atendimento e, quando necessário, propor melhorias; 

f)promover pesquisa de satisfação junto aos clientes; 

g)manter o ambiente de trabalho de forma adequada, inclusive observando o 

relacionamento entre os atendentes e clientes, e; 

h)desempenhar outras atividades, eventuais ou não, que contribuam para a eficiência 

de suas funções. 

 

 

 

 


