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                                               LEI Nº 4.080, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 

Altera a Lei Municipal nº 3.277, de 04 de abril de 2012 – Plano de 
Carreira dos Servidores do SAAE de Três Pontas, e dá outras 
providências. 
 

  O Povo de Três Pontas-MG, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, 
Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica acrescido na Lei Municipal nº 3.277, de 04 de abril de 2012 – 

Plano de Carreira dos Servidores do SAAE do Município de Três Pontas – MG, o inciso VII do art. 66 e o 

art. 70-A, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 66 ..................................................................................... 

I - ............................................................................................. 

VII- Adicional de sobreaviso. 

Art. 70-A. Considera-se de sobreaviso o servidor efetivo, que permanecer em 

sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço.  

Parágrafo 1º -  O valor do adicional de sobreaviso será de R$ 200,00 mensais e 

será pago aos servidores que ficarem mais de 30 horas mensais aguardando o chamado. 

Parágrafo 2º -  Quando houver o chamado para o serviço, o adicional devido 

será de serviço extraordinário e o adicional noturno, caso o trabalho ocorra entre as 22 (vinte duas 

horas) de um dia a 05 (cinco) horas do dia seguinte. 

Parágrafo 3º - Será enviada mensalmente à Câmara Municipal, anexo ao 

balancete, relação dos servidores que obtiveram a vantagem pecuniária disciplinada neste artigo”. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
  

Três Pontas – MG, 01 de fevereiro de 2017. 
 

LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

YVES DUARTE TAVARES 
PROCURADOR-GERAL 

 
 

AFONSO JOSÉ DE CARVALHO FIGUEIREDO 
DIRETOR DO SAAE 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

Considerando que os serviços prestados pelo SAAE são considerados 

essenciais, previsto no art. 10, I da lei de greves (lei 7.783/89). 

Considerando que para satisfatória prestação dos serviços de abastecimento 

de água e coleta do esgoto é necessário o funcionamento da autarquia 24 horas por dia, atendendo aos 

pedidos para consertos de vazamentos e falta d’água. 

Considerando que a presença de uma equipe de plantão entre os horários de 

expediente, ou seja, entre as 16:30h e 7:00h oneraria em muito os cofres da autarquia com pagamento 

de horas extras.  

Considerando que o horário de pico de consumo de água e, 

consequentemente, de chamadas para a resolução de problemas se dá das 17:00h às 20:00h, não 

havendo demanda que justificasse a presença de uma equipe de plantão após este horário. 

                                               O SAAE, diante de toda situação posta, traz como solução o estabelecimento 

do adicional de sobreaviso no plano de cargos do SAAE para, assim, conciliar uma satisfatória 

prestação do serviço com um controle de gastos sobre a folha de pagamento. 

 
 

LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROCURADOR-GERAL 

 
 

AFONSO JOSÉ DE CARVALHO FIGUEIREDO 
DIRETOR DO SAAE 

 


