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Mapa de Pessoal - Macroestrutura Vigente

Legenda:

no 35/2014 de 20 de junho.

PTN - Postos de T¡abalho Necessárlos
PTO- Postos de Trabalho Ocupados
al contrâto de trabalho em funções públlcas
b) comlssão de seMço em carEo dirigente
c) necessidade permanente
d) Comissão de selviço por t¡abalhado¡ aposentado por ldade de 70 anos

oBs

d)

a) e

c)

Total de

Postos de

Trabalho

o

Área de formãção
académica e/ou

profiss¡onal.

Lic. em Engenharia

civil - 6rau de

complex¡dade 3

12'ano de

escolaridade- crau
de òomplexidade 2

Fiscal de
Servìços de

Água e

Saneamento

Assistente

operacional
Encarregado
operacional

Encarregado
geral

operac¡onal

Assistente
técnico

coordenador
técn¡co

Técnico de

informática

Espec¡alista

de
informática

lécn¡co

super¡or

Chefe de
Div¡são (Lei

49/2012, de

29 de

Cargos/ca rreiras/cate gorías

Delegado

lLei 49/2012,

de 29 de

Unidade
ot9ân¡ca

Direção

cab¡nete de

Apoio e

Assessoria

competências/actlvldâdes 2)

a deliberação do Conselho de Adm¡nistração dos SMAS, dev¡damente instruídos e ¡nformados,
que dependam da sua resolução: Receber e fazer distribuir pelas Divisóes a correspondência a

Þropor ao Conselho de Administração tudo o que seja do interesse dos SMAS; Colaborar na

dos ¡nstrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas; Estudar os problemas que lhe
sejam encarregados pelo Conselho de Admin¡stração e propor as soluçöes adequadas; Promover a execuçào

das dec¡sões do Conselho de Adm¡nistração nas matéÍiås que interesm aos SMAS; Def¡nir os object¡vos de
actuação dos sMAS, tendo em conta os objectivos gerais estabelecidos; Orientar, controlar e avaliar o

desempenho e a ef¡c¡ênciê dos SMAS, com v¡sta à execução dos planos de act¡vidades s à prossecução ¿e5

resultados obtidos e a alcança¡: Carant¡r a coordenação das actividades e a qUal¡dade técnica da prestação dos
seru¡ços na sua dependência; Cetir com r¡gor e eficiênc¡a os recursos humanos, patr¡moniais g tecnológicos

afectos aos SMAS, opt¡mizando os meios e adoptando medidas que permitam simplificar e acelerar
proced¡mentos, promovendo a aprox¡maçào à sociedade e a outros seruiços público$ Assegurar a qualidade
técnica do trabalho produzido pelos Slv'lAS e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação

do serviço, tendo em conta a satisfação do intergs5s ¿q5 destinatários; Efectuar o acomÞanhamento profiss¡onal

no local de trabalho, apoiando e mot¡vando os trabalhadores e proporcionandoJhes os adequados
conhecimentos prof¡ssionais necesár¡os ao exercício da respectiva função, 6s¡ como os procedimentos mais
adequados ao incremento da qualidade do seruiço a prestar; Divulgar junto dos trabalhadores os documentos
¡nternos e as normas de procedimento a adoptar pelo seIviço, bem como debater e esclarecer as acçöes a

desenvolver para o cumprimento dos objectivos do seryiço, por forma a g¿rantir o empenho e a a$unção de
responsabilidades por parte dos trabalhadores; Autor¡zar a pasagem de certidões de documentos atqu¡vados
nos SMAS. excerto quando contenham matér¡a confidencial ou reservada; Coordena¡ o proceso de
planeamento e Cestão, ¡e åmbito de S¡stema de Cestão da QUal¡dade:Aprovar o manual da qual¡dade;Aprova
o manual dos processos no ãmb¡to do ScQ; Aprovar os procedimentos do sistema da qual¡dade; Estabelecer
object¡vos da qualidade; Aprovar os indicadores de monitorização dos proce$os e dos respect¡vos

estabelecidos pelos coordenadores; Desempenhar a figura de "Representante da Cestão" nos tetmos referidos

na norma NÞ EN ISO atual, assegurando que o ScQ é ¡mplementado, mantido e continuamente
promover a d¡spon¡bil¡zação dos recursos necesár¡os à ¡mÞlementação, manutençáo e melhoria do
Promover å consciencialização para com os requ¡sitos do cliente em toda a organização; Real¡zar e Coordenar
reuniôes tr¡mestra¡s de avaliação do SCQ: Analisar as reclamaçöes receb¡das nos SMAS e providenciar o
tratamento €dequado.

Organizar e elaborar as agendas das reuniões do Conselho de Administração; Garant¡r o encaminhamento
procesos para os respect¡vos Departamentos, após del¡beraçào do Conselho de Admin¡stração e despacho
D¡rector-Delegado: Dact¡lografar todos os ofÍcios, despacho5, informaçÔes e documentos elaborados

Director-Delegado; Promover a recepção e d¡stribuição do expediente; Arquivar e manter devid

organizada toda a documentação e correspondência afecta âo D¡rector-Delegado; Asegurar o atendimento
encâminhamento do público em geral e de entidades nos seus contactos com o D¡rector-Delegado: Preparar

efectuar contactos externos, ¡e âmbito das competèncias do D¡rectol-Delegado; Efectuar os

proced¡mentos adm¡n¡strativos que lhe forem determinados pelo D¡recto¡-Delegado.

l¡Fr e âsoc¡ar consum¡dores com pedido de adesão ¿6 Balcão D¡g¡tal, e Fazer a art¡culação com o
(æruiços online): Apoiar a Divisão 4dmin¡strat¡va na ver¡ficação de se os prazos de pedidos de pagamentos em
prestações estão ¿ s¡ cumpridos: Apoiar a Secretária da D¡reção na aná¡ise e despacho de correspondència

receb¡da; Arqu¡var ofícios ds liquidação de faturas; Esclarecer dúvidas ¿65 consum¡dores em diversos assuntos:

Efetuar registos no ScA de ped¡dos de levantarÍìento de contador, débito direto, faturação eletrón¡ca,

morada; Fazer notas de Débito e Crédito e oficiar infratores em questão; Tramitação dos processs
de consumo elevado para apreciação da Direção; Secretar¡ar o Consultor Juridico na elaboração

Procesos-cr¡me e cível de notas de débito para apresntação em Tribunal.

Direcção ê cabinete de Apo¡o ê Assessoria

Atribuições



Mapa de Pessoal - Macroeslrutura Vigente

Legenda;

n" 35/2014 de 20 de junho.

PTN - Postos de Tlabalho Necessáríos
PTO- Postos de Trabalho Oqupados
å) contrato de trabalho em funções públ¡cas
b) comissão de seruiço em ca?go dirigente
cl necessidade permanente

'r_

Cabirletè da Qualidade e Segurançã do Trabalho

OBS

a)

Total de
Postos de
Trabalho

2o

Área de formaçâo
académica e/ou

profissional

Lic. em Êngenhar¡a
de Segurança do

Trabalho - crau de
Complexidade 3;

12" Ano de

Escolaridade com
formação profissional

adequada - Crau de
Complexidade 2

cargos/carreiras/categorias

Fiscal de
Sery¡ços de

Água e

Saneamento

Ass¡stente

oPerac¡onal
Encarregado
operac¡onal

Encarregado
geral

operac¡onal

Assistente
técnico

cootdenador
técn¡co

Técnico de

¡nformática

Espec¡alista

de
¡nformática

Técn¡co

superior

I

Chefe de
Div¡sào (Le¡

49/20-12, de

29 de agostoì

Director -

Delegado

lLei 49/2012,

de 29 de

aqostoì

Un¡dade
orgânica

cab¡nête da

Qualidade e
Segurança no

Trabalho

Competênclas/activ¡dades 2)

Estabelecer e manter as cond¡ções de trabalho que assegurem a ¡ntegridade física e mental dos
trabalhãdores dos SMAS da Maia; Desenvolver cond¡çòes e meios que assegurem ¿ informação g ¿ formação
dos func¡onários, prev¡sta no Artigo 227", da Lei n." 59/2ooa, de ll de Setembro; lnformar tecn¡camente, na fase
de projeto e na fase de execução, sobre as medidas de prevenção relativas às ¡nstalações, locais.
equipamentos e procesos de trabalho; ldentificar e avaliar os riscos para a segurança s saÚde ¡e5 locais de
trabalho e controlar period¡camente os r¡scos resultantes da exposiçáo a agentes químicos, fisicos e b¡ológ¡cos;

Planea¡ a prevençao, integrando, a todos os nÍveis e para o conjunto das atìvidades dos SMAS, a aval¡ação dos
riscos e as respet¡vas medidas de prevenção; Elaborar os programas de prevenção de riscos profiss¡onais:

Promover a V¡gilânc¡a da súde, bem como a organização e manutenção dos reg¡stos e outros elementos
informat¡vos relativos a cada trabalhador; lnformar e formar os trabalhadores do SMAS sobre os riscos para a
segurança e saúde, bem como sobre as medidas de proteção e prevenção; organizar os me¡os destinados à

prevenção e proteção, colet¡va e ¡nd¡v¡dual, e coordenar as medidas a adotar em caso de per¡go grave e

im¡nente; Def¡nir a s¡nalizaçáo de segurança a afixa¡ nos locais de trabalho; Realizar ¿ Coordenação de
Segurança e Saúde s5 ¡35. ¿e projeto e em fase de execução de obra, conforme o prev¡sto no Decreto de Le¡

n" 273/2OO3, de 29 de Outubro; Assessorar o Diretor-Delegado nas suas funções de Repreæntante dâ Cestão

assegurando a coordenação e o controlo operacional da ¡mplementação, manutençâo e melhoria do sistema
da qual¡dade; Coo¡denar o proce$o melhoria no âmb¡to do SCQ; Coordenar as atividades de monitorização
da satisfação do cliente; Controlar a ¡mplementação e avaliaçào da eficácia das açôes corretivas e preventivas
estabelecidas; Coordenar a ¡mplementação do programa anual de auditor¡as da qual¡dade ¡nternas; Elaborar
e rever o manual do SCQ: Realizar as revisòes necessárias ¿95 p¡qqe55qs e pròced¡mentos do SCe; Preparar o
relatório de rev¡são do SCQ; promover a real¡zaçåo das reunióes trimestra¡s de aval¡ação do SCe;

Desenvolver at¡Vidades de prevenção de riscos; Colaborar no planeamento e na implementação do s¡stema de
gestão de prevenção e aval¡ação de r¡scos profissionais; Desenvolver e ¡mplementar med¡das de prevenção e

de proteção; colaborar na conceção de loca¡s, postos e processos de trabalho; Cdlabora¡ no processo de
ut¡l¡zação de recursos extetnos nas atividades de prevenção e de proteção; Assegurar a organ¡zaçào da
documentação necesária ao desenvolvimento da prevençào; Colaborar nos processos de ¡nformação e
formação dos trabalhadores e demais interyenientes nos locais de trabalho; Colaborar na integrãção da
prevenção no sistema de comUn¡caçào dos serviços: Colaborar no desenvolv¡mento de processos de consulta
e de part¡cipação dos trabalhadores; Colaborar no desenvolvimento das relaçöes dos SMAS com os
organismos da rede de prevenção.

Atr¡bu¡ções

ì)



Mapa de Pessoal - Macroestrutura Vigente

Légenda:

aÉ" 29 da LTFP, aprovada pela Lel no 3S/2O14 de 20 dejunho.

PTN - Postos de Trâbalho Necessários
ÞTO- Postos de Trabalho Ocupados
a) contrâto de trâbalho êm tunções Þúblicas
bl comlssåo de serv¡ço em cargo dlr¡gente
cl necessldade permanente

---,

oBs

a)2

Total de

Postos de

Trabãlho

Área de formação
académica e/ou

profis¡onal

Lic. em
D¡re¡to/solicitador¡a

Grau de
Complexidade 3

Fiscal de
Serviços de

Água e

saneamento

Assistente

operacional
Encarregado
operac¡onal

Encarregado

geral

operacional

Assistente
técn¡co

CoordenadoÌ
técnico

Técn¡co de

¡nformática

Especialista

de
informát¡ca

2

Técnico

super¡or

Chefe de
Divisão (Lei

49/2012, de

29 de

agosto)

Cargos/carrelras/categorlas

D¡rector -

Delegado
(Lei 4912O't2,

de 29 de

agosto)

Unldade
orgânlca

Consultadoria
Ju¡ídica

sempÍe que solicitado pelo Conælho de Adm¡nistração ou pelo
lnformar e instluir os processs adm¡n¡strativos

ao funcionamento dos SMAS; Proinover a ¡nstrução de
disciplinares, de ¡nquér¡to, de sind¡cância s ¿s averiguações, ¿ qss
lugar; InteÌpor acções jud¡ciais. conforme deliberação do conselho

Proceder à repreæntação d6 SMAS, por ordem do
de Administração, em todos os actos que tenham ca¡ácter jud¡c¡al;

dos ut¡lizadores os Ìequisitos legais aplicáveis ident¡ficados: Carantir a
e revisão do manual de procedimentos de contratação.
funções consultivas, de estudo, planeamento, programação,

e apl¡cação de métodos e processs de natureza técnica s 6¡
cientifica, que fundamenlam e preparam a decisão. ldent¡ficar e
actual¡zada ¿ informação jurídica sbre os requisitos lega¡s aplicáve¡s
produtos, seruiços e atividades realizados pelos SMAS. lnformar e preparar
decisão dg procedimentos burocráticos relat¡vG a ligações de água
sneamento, aplicações de coimas por rejeição ¡ndevida de águas
em locais imprór¡os, poluiçào do meio ambiente, manipulações

jurídico ¡eDar apoio de tranversl, elaborando pareceres e

contadores de água e furtos de água.

At?lbu¡ções

r)

í'r . I l ,.



Mapa de Pessoal - Macroestrulura Mgente

Legenda:

Junho.

ÞTN - Postos de Trabalho Necessárlos
PTO- Postos d€ Trâbalho OcuÞados
a) contrato de trabalho em funções Þúbllcas
bl combs¡io dê serulço em cargo dltlgente
cl necessldade Þermanentê

R

f
oBs

a)ec)
I necessidade
permanente ã

preencher no âmb¡to do

desnvolv¡mento da
carreira não revista

{Espec¡alista de
lnformática, Crau 2), de

ãcordo com as regrâs
previstas na Lei ceral da
@rreira de lnformática

e

I necess¡dade
permanente -

Estagiário/Especial¡sta

de lnformática, crau
'llNivel2

3

Total de

Postc de
Tra¡rlho

Area de formação
académica e/ou

profisional

Lic. em lnformática
de Gestão/

Engenhar¡a de
lnformática

(Uc. adequada no
domínio da

informát¡ca);

Adequado curso
tecnológ¡co, curs

das escolas
profisionais ou curso

que confira
cert¡f¡cado de

qualificação de níwl
lll em áreas de
informática-

F¡sal de
serv¡çG de

Água e

Saneamento

As¡stente

operacional
Encarregado
op€racional

Encarregado
geral

operacional

A$istente
técnico

coordenador
técnico

Técn¡co de
informática

Espê.ial¡sta

de
informát¡ca

Técnico

superior

de ag6to)
4912012,de

chefe de
D¡visåo (Lei

D¡retor -

de agosto)

49/2012,de

Þelegado
Unldâde
orgânlca

comÞetêncf aslatlvldades 2l

G diferentes ærv¡ços na informatização de áleas de trabalho da respet¡Va competência; Asægurår a
eficácia dos æÌv¡çc de ¡nformat¡zação, para o æu regular funcionamento e exploração; Apoiar os
¡¿ utilização ¿6s squipamentos e aplicaçôes informáticag p¡omover o tratamento automático da informação
de acordo com as Þropriedades definidas; Elaborar propostas tendentes à adoção de novas
¡nformáticas e desnvolv¡mento de projetos, visndo um melhor e mais eficaz func¡onamento de todas as

Un¡dades orgånicas: Superuis¡onar tecnicamente os processG de aquis¡ção relativc aos s¡stemas
informáticos; ldent¡ficar as ãnomal¡as dos sistemas informáticG e desncadear as ações de regularização
necesárias: Cootdenar os sistemas de ¡nformação ¡e âmbito do Sce; promove¡ ¿ implementação
p¡oced¡ment6 do SCQ apl¡cáveis nas respetivas at¡vidades realizadas.

tecn¡camente o s¡stema de gestão documental; Superu¡sionar e promover o trâtamento de dados e
a informação proveniente do sistema de Telelê¡tura g clg Telegestão e Mon¡torizaçåo das

ds água g s¡s¿rnentoi Proceder âo tratamento de dadæ e de toda a ¡nfotmação proveniente

e instalar todo o tipo de æftware, designadamente, os sistemas operativæ e util¡tários
sistemas de geståo de redes informáticasi de baæ de dados, e todas as aplicaçôes s p¡6dgtos de us

a respetiw gestão e operacionalidade; Colaborar ¡¿ divulgação de normas de ut¡lização

¿ formação e o ãpo¡o a utilizador6 sbre G sistemas de informação instaladG ou
e manter d¡sponíveis 9s ¡sgg¡9s informát¡cos da organizaçåo s 6¿¡n¡r as noÌmas de aces e

confidencialidade da informaçåo; conf¡gurar, gerir e adm¡nistrar os ÌecursG de hardware e
de forma a otim¡zar a ut¡lizâção e part¡lhã dos mesmos, elaborar as normas e a

a que devâ obedecer a respetiva operação; lnstalar, conf¡gurar e asgutaf a integração e teste
programas e produtos aplicacionais, definindo as rGpet¡vas regras de ægurança

e parametrizar componentes de hardware e sftware, or¡entando os utiliiadores
e comandos necessáriæ para sua utiliz¿ção; Mon¡torizar e identif¡car problemas

computadores e na rede ¡nformática; præeder à manutenção coffet¡va e preventiva d6
FleCecionar, inventariar e armazenar.o material informáticoi Conttolar os

laræ de ælvaguardå da informação; Desnvolver websitG
Efetuar o reg¡sto de consumidores online; Efetuar a normalização de entidades; Criar proc$s Þara
consum¡dores no McD; Monltor¡zar os pedido do ærv¡ço HelpDesk; Colaborar na colocaçåo¡evantamento
matefial informático næ postos de tråbalho.

de Teleleitura.

e os manua¡s de utilização.

Atrlbulções



Mapa de Pessoal - Macroestrutura V¡gente

LeEenda:

Juñho.

PTO- Postos de Ttab¡lho OcuÞados
al contrato de trabalho em funções prfbllcas

b) comlssão de sèru|ço em catgo dltlgente

cl necesldade petmanente

Amblênte

oBs

a) ec)

Total de

PGt6de
rTrabalho

22

Área de formação

académica e/ou

profissional

Lic. em Engenharia
do Ambiente/
Engenharia
Mecânica/

ÊngenhaÍ¡a

Química/cestão de

Marketing/B¡olog¡a -

crau de
complexidade 3;

Bach. Engenharia
Qurimicã - crau de

Complexidãde3; 12"

ano de esolaridade -

Grau de
complexidade 2 e
E*. Obrigatória,

acresida.de
formaçåo prof¡ss¡onal

adequada, quando
aplicável -
crau de

complexidade.l

Cargos/carreiras/categorías

Firalde
serviços de

Água e

Saneamento

Assistente

opefac¡onal

ls

Encarregãdo
operacional

Encarregado
geral

operacionâl

Assistente
técnico

I

cærdenador
técnico

Técnico de
¡nformát¡ca

Especialista

de
informática

Técnico

super¡or

6

chefe de
Div¡são (Lei

49l2O12,de2f,

de agGto)

D¡rector -

Delegado (Lei

4912012,de29

de agosto)

Unldade
or9ânlca

Amb¡ente

Competênclas/actlvldâdês 2l

Elaborar e fazef cumpr¡r o plano de controlo da qualidade da água de abastecimento para consumo humano;
Asgurar que a água distr¡buída etisfaz as exigênc¡as de potabil¡dade definidas na Lei; Elaborar os
prpgramas de controlo de qualidade da água; lnformar as eñtidad6 competentes acetca d6 resultados da
qualidade da águà e propor as medidas para o æu testabelec¡mento erÍ eventuais situações de
¡ncumprimento; lnformar, estudar e propor ao Director-Delegado as atuações e obrasjulgaclas necesárias ao

aumento da produtiv¡dade e da rentab¡lidãde dos srv¡ç6 a seu cargo e ao deænvolv¡mento, extensão e
melhor¡a do serviço prestado ao ptlblico-

Asegurar o adequado tÍãtamentô e dest¡no f¡nal das águas resiclua¡s urbanas no meio receÞtor aquát¡co, de
acordo com æ wlores llmite f¡xados; promover a implementação dos proced¡mentos do ScQ aplicáveis ¡¿5
respectivas activ¡dades realizadas Participar na ¡dent¡ficação de necessidades de formação nos SMAS.

Licenciar e controlar ¿s ligações de águas residuais ¡ndustriãis aos s¡stemas de drenagem e tratâmento
munic¡pais; proÞor medidas de ampl¡ação, remodelação e ou reconversåo dG s¡stemâs de elevaçåo €
tratamento de águas rsiduãis existentes, æb respon*bilidade do sector.

Acompanhar e ver¡ficar o programa de manutenção dos equ¡pamentos e consruação das instalações, de
forma a manter em bom estãdo de func¡onamento e conæryação os slstemas de elewção q ttatamento de
águãs res¡duâ¡s e ss si5¡s¡¿5 elétricos e eletromecånicc ex¡stentes nos SMAS; Fi$alizar obras enquadradas
na respectiva act¡vidade e estabelecer est¡mativas de custos, orçamentos, planos de t¡abalhos e especificaçöes

de ob,as: Explorar e cærdenar o s¡stema de cogeração da Estação de TÌatamento 6e,Aguas Residuais de
Parada.

Exercer com autonomia e responsabil¡dade funçôes de estudo e ¡nteIl¡gação técn¡ca em projecto; e acções de

natureza plur¡disiplina¡ que ex¡jam uma intervençåo no campo da b¡olog¡a: part¡c¡par na planiñcação de

Þrogramas de ænsib¡lizaçåo, ¡nformação g educação ¿mbiental e adequaçåo do conteúdo e deænvolvimento
dc mesmos a diferentes grupos alvo, bem como em med¡das e acçõ6 de monitorizãção, controle, gestão e
protecção amb¡ental, nomeadamente no âmbito das áreas tesiduais e tratamento de lamas provenientes do
præes.
Promover e deænvolver G mecan¡smG necesgários para expansão comercial dos corret¡vG orgânicos
produzidos nos SMAS.

carantir o apoio administrat¡vo na fiæalização da prestaçäo de seruiço de Exploração, Manutençåo e
Conærvação da Etar de Parada.

Asegurar a limpeza e conservação das instalaçõ6
Efetuar as colhe¡tas de am6trãs na rede de d¡stribuição do Sistema Abastecimento Priblico, de acordo com o
Programa de Controlo de Qualidade da Água em vigor.

F¡eparar ou subst¡tuir, sb orientaçåo, as anomalias detetadas nG equ¡pamentG e sistemas de p;tència, a fim
de garantir os padröes de qualidade pretendidos.

Asgurar a manutençåo e l¡mpeza dos espaçG internos e externos das ETAFì e optim¡zar os process de
tratamento nelas existentes; Operar as máquinãs e G equipamentos das ETAR, de acordo com as normas
técnicas e os ptoced¡mentos estabelecidæ- - Funçôes de ræonhæ¡do niwl de ¡nsalubr¡dade ou penæ¡dade
baixq de acødo æm o Decreto-Le¡ n" 9y2o2l de 9 de nowmbro-

Executar âs anál¡ses de acordo com o plano de amostragem das águas residuais industtia¡s definido e,

proceder ao registo das ocorrências verif¡cadas: cer¡r os equipamentos de mon¡torização, medição s s¡e¡e
utilizados na sua árca. - Funçôæ de ræonhæ¡êlo níre| de inelubrìdade ou penBtdade ba¡xo, de acordo com
o Decreto-Le¡ n" 932021, de 9 de nowmbra

At.lbulções

rl



Mapa de Pessoal - Macroestrutura Vigente

Legenda:

35/20t4 de 20 dejunho.

PTN - Þostos de Ttabalho Necessál¡os
PTO- Postos de Trabalho Ocupados
a) contrðto de trabalho em funçóes públlcas
b) com¡ssão de serv¡ço em cargo d¡rigente
c) necessidade permanente
dI necessidade cargo d¡r¡gente

æreÉ*.=

oBs

a)ecÌ

a)ec)

mobilidðde
ocupados

2 Assistentes
técnicôs

â)

pto

4

ì5

6

FTN

Total de
Þostos de
T¡abalho

Área de formaçåo
¿c¿démica e/ou

profiss¡onal

Lic. em Economia/
Cêstão Financeira e

Fiscal/cestão de

Empresas - Crau de
complexidade 3

12" ano de

escolaridade - Crau

de complÊxidade 2;

Esc. obrigatória -

Crau de
Conìplexidade l

ano

escolar¡dade - Crau

de Complexidade 2l

Esc. Obr¡gatória -

Fiscal de
Serviços de

Água e

Sâneamentô

o

4

2

operacion¿l
Ass¡stenteEnca rreg ado

operaci on a I

Encarregado
geral

operacional

Assistente
técnico

2

2

Coordenador
técnico

Técnico de
informática

Especialista

de
¡n formá tica

o

ÞTO

4

I

Técnico

supefior

I

de agosto)

49/2012,de

Chefe de
Div¡sào (Lei

ÞINÞ1()

Cargos/carreiras/categorias

de agosto)

de 29

D¡retor -

Delegado flei

FÍII

Un¡dade
orgånica

Divìsão

Económica e

Fiñ ahcei ra

Divisào

Económic¿ e

F¡nance¡ra

Div¡são

Económica e

Financeira

Subtotâl

Competênc¡as/at¡v¡dades 2)

Administração: Assegur¿r os recuasos f¡nanceiros com v¡sta âo cumprimento dos pl¿ños de põgamehto
tarefas em execução e executadas; Carantir a manutencão da estrutura contabilistjca dos SN,AS bem
todas ês alteraçòes que possam surgir por impe¡âtivo legâl; preparar todo o tipo de mapas
exigidos por Lei, ou fundamentais ao bom funcionamento do serviço: Mànter atualizado o fìcheiro
fornecedores, procedendo à suâ avaliaçào; Centralizar todos os pedidos de materiais dos diferentes
com v¡stà à respetiva aqu¡sicão. e submetê-los a autorizacão superior; Assegurar o fornec¡mento regular
þs¡5 indispensáveiS ao bom fUncìonamento dos serviçoS; Estudâr eventUais fUturas necess¡dades, com V¡sta
a elaborar um adequado plano anual de compras; Promover a elaboração do Orcamento Anuã¡ de recejta
despesa dos SMAS; Organizar os processos relativos à execução dãquele orçãmeñto anual da ¡ece¡ta e da
despesa dos SMAS: Preparar as necessár¡as alteracóes e rev¡sóes orcamentais: Orqanizar as contas
gerência e preparar os elementos indispensáveis à elaborâcào do relatório anuâl de atividades:
balancetes semênais; Controlar o movimento de verbas e controlar o saldo das dive¡sas contãs; lVanter

izada e ¿tualizada a contabil¡dade dos SMAS; preparar e facultar um contÍnuo conhec¡mento da
económica e flnanceira; Estúdar e propor medidas que obstem a desequilÍbrios negativos na
do orçamento; Enviar, trimestrêlmente, para a Cámara Municipal da Maia, o dossier para

do Endividamento Munic¡pal, para cumprimento da Lei das Financas Loca¡s. dossier esse que é

por Balancete AnalÍtico Individual, Balanço s Demonstr¿ção de Resultados, Contas Correntes com
Cåmara N4unicipal da Maia, Mapa de Ativos e Passivos Financeiros, f4apa de End¡vidamento de médio e

prazo, Mapa de Apuramento da Dív¡d¿ O¡çamental, e Mêpa de Operaçòes de Tesouranê; promover ã
dos procedimentos do SCQ aplicáveis nas respet¡vas atividades real¡zadas.

relatórios periódicos da at¡v¡dade financeirâ e fisca¡; organizâr e ¡nformar cs processcs ¡elativos à

contrataçåo de empréstimos e cle locaçào financeira; ¿companhar a evoluçåo d¿ capacidade de
endividamento e da performance fìnanceir¿ dos SMAS; o¡gan¡zar e atuêlìzår o dossiê financei¡o relativo ås

comparticipâçôes obtidas através de protocolos, cont¡¿tos-proqrama ou fundos comunitários.
Desempenhar fUnções consultivas, de estUdo, planeamento, programacào. avaliacão e aplicaçào de
e processos, na tramitaçâo de todos os procedimenLos de gestão afetos à unidade orqânica.

Carantir o bom funcionamento da e finañcei¡a dos SMAS, defin¡da pelo Conselhc de

sector comercial, contabil¡dade e Tesourar¡a
Comercial - Carantir uma corretâ gestão de stocks através da prev¡sào de aquisicào de bens de
Conferir e reg¡star entradas e saídas de materiais e produtos, veriflcando quantidades e solicitando. a

de direito, a comprovâçào da qualidade e das característ¡cas técnicas; provjdenciar à arrumâçào cu¡dada
mater¡ais, segundo ¡ndjcações dos códigos e referências existentes, e manténdo-os em boas cond¡çòes
conservôção: Proceder à inventariaçåo pe¡manente do armãzém e respetivos balanços de
garantindo a constante atualização do fìcheiro de inventãríação de art¡gos e fornecedores; Satisfazer
ped¡dos dos mater¡a¡s e produtos em stock, após a necessária autorizaçào, e sempre apos ê apresentacåo
requisição; M¿nter atual¡zado o registo de contadores de água e o arquivo d¿s Compras; proceder ao
de mercado de bens e serviços e organizar os respet¡vos processos de fornecimento. após a devida
necessária ãuto¡izaçåo; Efetuar a gestão dos equipamentos de monitor¡zação, med¡çåo e ensaio utilizados na
sua áreâ;

Exercer as tarefâs que garantam o suporte contab¡lÍstico e patr¡monial dos S¡.44S e Þroceder
escrituracão dos livros de contab¡lidade; processar e registar o¡dens de pagamento e escriturar ês contas

com empreiteiros e fornecedores; Mãnter toda a documentação necessá¡ia ârquivada e

Assegurar a arrecadação de todas as receitâs dos serviços, emit¡r cheques e efetuar, depôis de
dev¡damente autor¡zadãs, o pagamento de todas as despesas; Elâborar mapas periódicos das situaçóes
bancárias, designadâmeñte de balancetes: proceder. diariameñte, ¿65 depósitos de valores monetários, em
nome dos SMAS, nas instítuiçöes bancárias prev¡amente def¡nidâs.

Arquivar documentação em geral; Atendimeôto âo público, presenc¡al, telefónico e por e-mail.
com o pagamento de forôecimento de água. saneamento e prestaçóes de serviços em gerà|.
de guias de receita emitidas pelos vár¡os serviços; Devolução de estornos: Red¡gir ofícios; proceder
recebimento dos valores resultãntês da actividade do Refeitório N4unicipal, bem como recebimeñto

mente organ¡zada:

Alteraçòês de titulares de contratos de fornecimento de á9ua e recolha de águas residuais: Efetuar
de contratos de fornecimento ¿s água g de recolha de águas residuais; Efetuar Depósìtos bancários

recebidas; Receber e encaminhãr as sol¡c¡tâçöes de ligaçoes domic¡liári¿s de água e de sa

e respet¡vo balanceteiSector da de Santas -EfetuaraConta

incluindo a respetiva orçamentação.

Divisåo Eqonómica e F¡nance¡ra

Atr¡bu¡çõe5

r)



Mapa de Pessoal - Macroestrutura Vigente

Legenda:

3Y2ot4 de 20 de junho.

PTN - Þostos de Trabalho Necessários
PTO- Postos de Tnbalho Ocupados
a) contnto de tnbalho em funçóes públlcas
b) comissão de seruiço em cargo dlrlgente
c) necess¡dade pemanente

OBS

a), b)

ec)

a)

a)

a)

a

21

Total de

Postos de

Trabalho

I

o

o

o

12'ano de

escolaridade -

Grau de
complex¡dade 2 e

Esc. Obrigatória -

'l2" ano de

escolaridade -

crau de

Complexidade 2 e
Esc. Obrigatór¡a -

crau de
complexidade l

Área de formação
académica e/ou

profissional

Lic. em Econom¡a/
Cestão - Gtau de

complex¡dade 3 e
l2o ano de

escolaridade -

Crau de
Complex¡dade 2

l2'ano de

escolar¡dade -

crau de

complexidade 2

Fiscal de
Seruiços de

.Água e

Saneamento

14

Ass¡stente

operãcional

Encarregado
operacional

Encarregado
geral

operacional

5

4

5

Ass¡stente
técnico

4

4

3

2

coordenador
técnico

Técnico de

informát¡ca

Especialista

de
¡nformáticã

Técnico

superior

o

de agosto)

de

chefe de
D¡v¡sâo (Lei

Cargos/carrei ras/categori as

de agosto)

49/2012, de

Director
Delegado

Unidade
orgân¡ca

Divieo
Adm¡nistrât¡vã

Divisào

Administrativa

D¡visão

Adm¡nistrat¡va

Subtotal

Div¡são

Adm¡nistrãtivã

competênc¡as/act¡vidades 2)

Executar todos os pÍocedimentos administrat¡vos referentes aos ped¡dos de l¡gações dom¡c¡liár¡as de água

saneamento, bem como a respect¡va suspensão, interrupção de fornec¡mento de água -cortes- dev¡do
de pagamento ou outÍos; Assegurar ¿ formalização informática dos novos consumidores de água e

novos utentes da rede de saneamento; Assegurar a contabilização dos consumos de ¡eie5 e5 prédios

s¡stemas de abastecimento de água e de drenagem de águas res¡dua¡s do MUn¡cípio: Providenc¡ar
em material admin¡strat¡vo e equipamento, de todas as secções dos SMAS; Fornecer aos leitores a

necesária para o planeamento do respectivo trabalho nas áreas que lhes são

a emissão de documentos de facturação e rec¡bos: Transm¡t¡r à D¡Visão Técnica toda e qualq
anómala. com v¡sta a detectar eventua¡s at¡tudes fraudulentas.

Desempenhar funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação s aplicação de
processos, na tramitação de todos os proced¡mentos de gestão afetos à unidade orgânica.

Desempenhar funçöes de natureza execut¡va, em colaboração transversal na tram¡tação dos

administrativos, tendo em conta as atribuições ptoferidas na D¡v¡são Adm¡n¡strativa,
do Regulamento Organizacionaldos Serviços Municipalizados da Maia.

da Secretarla - Registar os pedidos de ligações dom¡ciliár¡as provisórias; Registar os ped¡dos

de água e saneamento a préd¡os novos e a prédiosjá ex¡stentes; Orçamentar os pedidos de

Emitir faturas e recibos relac¡onados com o estabelec¡mento e a ¡nstalação de rama¡s de água e

vistorias e outros trabalhos execútados peläs SMAS: Efetu¿r alteração de t¡tulares de
cessaçåo de contratos de água, inscrição de pichele¡ros; Reg¡star a entrada de

propostas de concursos públicos, pedidos de vistoria e levantamento de contadores.

com elementos essenciais ao conhec¡mento dos novos consumidores: Rececionar as indicaçöes

e subst¡tuiçôes de contadores; Atualizar o fìcheÌro manual; Elaborar mapas para a D¡g¡tação;

ras emitidas e conferência dos consumos dos contadores totalizadores, Efetuar o atendimento do

da e Consumo - Recec¡onar as de novos consumidores;para

esclarecimentos, etc.).

Sectot de Registo de Dados fDigitação) - Proceder à lnscrição de novos consùmidores; Proceder

de leituras recolhidas pelos Leitores; Atual¡zar o ficheiro informát¡co: Alterar nomes e moradas; Reg¡star
pagamentos através de t¡ansferênc¡a bancária; Controlar os contadores substituÍdos; Registar os cortes
fornec¡mento de água; corrig¡r Ieituras no f¡nal de cada emissão; Progrãmar terminais dos Leitores.

Asegurar os serviços adm¡nistrat¡vos relacionados com a ¡nterrução do abastecimento de água.

Assegurar a contabilização dos consumos de todos os préd¡os ligados aos s¡stemas de abastecimento
água.

Análise e gestão do s¡stema de telele¡tUra atenta à deteção de erros e respetiva correção, deteção de fugas de
água, manipulação de módulos e outras anomal¡as.

istrativaDivisão

Atribuições



Mapa de Pessoal - Macroestrutura Vigente

oBs

a), b) e cl

1 lécnico
Superior
(Direito)

ocupado em
mobilidade

¡ntercarre¡rãs

a)

a)

a)

2

7

5

6

Total de

Postos de

T¡abalho

2

o

o

o

Área de formação
académica e/ou

profiss¡onal 
.

Lic. em
Administração

Autárquica/ Recursos

Humanos/ ciênc¡as

sociail Dire¡to - crau
de Complexidade 3 e

12" åno de

êscolâridãdê

crâu dê

complexidade 2

L¡c. em c¡ências

Histór¡cas - crau de

Complexidade 3 e
12'ano de

escolar¡dade

Grau de

complexidade 2

ano

escolaridade -

crau de

complexidade 2 e

Esc. obrigatór¡a -

Orau de

Esc. obr¡9atória

crau de

complexidade I

Fiscal de
serv¡ços de

Água e

Saneamento

6

5

Ass¡stente

operacìonal
Encarregado
operacional

Enca¡regado

geral

operacional

2

Ass¡stente
técnico

coordenador
técnico

Técn¡co de
info¡mática

Espec¡alista de
¡nformátice

2

Técnico

super¡or

Chefe de
Divisão (Le¡

19t2o12, de 29

de agosto)

Cargos/carreiras/cateEot¡âs

Director -
Delegado (Le¡

49120ì2,de29

de agostoì

Unidade
orgân¡ca

D¡v¡são de

Recursos

Humanos

Divisão de

Recursos

Humanos

D¡v¡são de

Flecursos

Humanos

Divisão de

Recursos

Humanos

Competênclasþctlvidades 2)

os proced¡mentos técn¡cos e admin¡strat¡vos referentes
e contratação de pessoal; Coordenaf o processo Ceståo de Recursos Humanos no âmbito

SCQ; Coordenar toda a tramitação do processo de aval¡ação de desempenho (SIADAP), bem como garantir
as orientaçôes e info¡maçöes relevantes sobre a matéria; Elaborar do plano de formação; Estudar

promover as medidas tendentes à elaboração/ alteração do mapa de pessoal; carantir o sistema
¡nformações necessário à gestão de recUrsos hUmanos; Cerir as carre¡ras, promovendo a mob¡l¡dade interna

externa; Assegurar todas as tarefas inerentes dos contratos emp¡ego de inserção ou outros projetos de

borar na elaboração/alteração ¿e5 66cumentos: Manual de FUnções, Delegação de Funções e Manual de
tendo em consideração q ¡¿pa de pessoal e as competênc¡as def¡n¡das nos termos do SIADAp;

Paft¡c¡par na tramitação adm¡n¡strat¡va dos proced¡mentos referentes ao recrutamento e contratação de
Configurar e proceder à manutenção dos Equipamentos de Dados Biométricos; Efetuar a

de reg¡stos da formação realizadã pelos colaboradores; El¿borar diversas estatísticas; Elaborar o
Bãlanço soc¡al e proceder ao respetivo env¡o para as entidades competentes; Env¡ar o reporte ds informação

SIIAL para a DGAL (eldo inicial; pessoal ao serv¡ço trimestÌal e semestral, e outros) e outras ent¡dades;
o diagnóst¡co das necess¡dades de formação prof¡sional.

funçöes çq¡5gl¡¡y¿s, de estudo, planeamento, programação, aval¡âção e apl¡cação de métodos
processos, com v¡sta à preparação e fundamentação de decisões relativas às atribuiçöes cometidas à

funçòes consultivas, de estudo, planeamento, programação, aval¡ação e elaboração de
com v¡sta à preparação e fundamentaçâo de decisôes, no âmbito de atuação da Divisão.

toda a documentaçâo referente a cada funcionário, ou a ent¡dades relacionadas com a Divisão;

o controlo de assidu¡dade e cumprimento do horáÌ¡o de trabalho: Entregar cópia 6¿ p¡ç¡¿ ¿q Aptidào
o Trabalho a cadã t¡abalhador após a realização de exames médicos de medic¡na no trabalho; Informar o

de QSI da adm¡$ão de um t¡abalhador; lnformar o super¡or hierárquico do trabalhador sobre
a que este esteja sujeito após avaliação pelo médico do trabalho; lnstru¡r todos os procesæs

às prestações socia¡s dos trabalhadores: proceder à recolha dos mapas de horas extraord¡nár¡as e

o respet¡vo processamento; Proceder e controlar os descontos jud¡ciais por ordem dos Tr¡bunais;
os vencimentos de todos os trabalhadores; Tratar das aposentaçoes, dem¡$ðes, licenças q

de Recursos Humanos.

de pessoal.

e tecrutamento

soc¡al promov¡dos pelo IEFP ou outra entidade.

processos remetidos pelos d¡ferentes seruiços, promovendo o seu arqu¡vamento, segundo regras definid
na Lei.

Coordenar o process gestão documental no âmbito do ScQ; Desempenhar a representação da f¡gura
¡nterlocutora entre os SMAS e a EAD; Prestar toda a informação solic¡tada pelos d¡versos sery¡ços,

a toda a documentação ¿¡qsiysj¿; Promover a implementação dos procedimentos do SCQ aplicáveis

respetivas atividades realizadas.

de todos osede Assuntos Gera¡s - Executãr as tarefas de

Sector de ao¿s

Qegistar o movimento de chamadas e ãnotar. sempre que necessár¡o, as mensagens relativas a assuntos

dentro do sêude telefone- Þ.estarde Apoio - A$egurar o

transmitindo-as por escrito ou oralmente.

Sector de

Divisão Recursos Humanos

Atribu¡çöeg

r)

Legendâ:

junho.

PTN - Postos de Trabalho Necessários

PTO- Postos de Trabalho Ocupados
a) contralo de ûabalho em funçöês prlbl¡cas

b) comissão de sery¡ço em cargo dlrlgente

cl necess¡dade pemanente
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Div¡são fécnica

OBS

a)eb)

a) ec)

ì Técnico

Superior

(CeografÌa) e I

Assistente
técnico (área

de desenho)

ocupados em
mobilidade

¡ntêrcarrêirâç

a)

Total de

Postos de
Tra ba lho

flTo

5

s

5

R:

ì

PTN

o

3

I

o

Área de formação
académica e/ou

profissional

Lic. em Engenharia

civ¡l / Engenhar¡a
B¡ológica - crau de

complexidade 3 e

ì2" ano de

escolaridade

Crau de

Complexidade 2

Lic. em Engenharia
civ¡l/ oeográfica ou

ceoespac¡al/ Lic. em
ceografia - crau de

complexidðde 3;

ì2'Ano de

Escola ridade,

âcre(idâ de
formação profÌssional

adequada - crau de
complex¡dade 2 e
Esc. Obrigatória -

crau de

complex¡dade I

¡:rr {-:::

12'ano de

escolaridade -

crau de

complexidade 2

Cargos/carrei¡as/categorias
Fiscal de

Serviços de

Água e

Þfo

o

o

FTN

o

¡o;

Assistente

operacional

pl.o

2

t

o

o:

Encarregado

operacional

o

ù-

'i'or

PTPTN

Encarregado

geral

operacional

Þrro

o

:..:õt.,',.

PTN

o

..d':

i''ôi,'

Assistente
técnico

ÞTO

I

I

1

"l

','ù,

PTII

d

I

1

:,-o :¡

coordenador
técnico

Pfo

I

t

.._, ô .

I

PTR

o

d.

.,q,'

Técnico de

¡n formá tica

PTc,

o

... ¡t

o-

PTN

o

o

jr,(}for

Espec¡alista de
informática

PTO

o

ô

,,o '

PTN

o

ô

O:.

Técnico

su per¡or

Plo

2

2

2

,..

PTN

o

2

a

.q"

Chele de
Div¡são (Lei

49/2012, de 29

ÞTO

I

\'oii'

P'fN

o

ulreclor -

Delegado (Lei

49/2012, de 29

de eooqtol
PTO

ô

,:Oi'ìj

;,.; ql

PTiT

^

'r'b;'

Un¡dade
organlçã

Divisão Técnìca

Subtotãl

D¡visâo Técnìca

Subtôtãl

Divisão Técnica

Subtotãl

competènc¡as/activ¡dades 2)

Promover e realizar estudos, planos, programas, projectos e obras, com vista ao desenvolvimento e gestão, nê

sua componente técnica. dos sistemas públicos de abastecimento de água e de saneamento de águas

residuais; Colaborar com ¿ Divisào Económica e Financeira e com a Divisão Adm¡nistrat¡va, na elaboração dos
processos de concurso de empre¡tadas de obras públicas s aquisição qg locaçâo de bens e serv¡ços, no que

respeitð à componente técnica; Coordenar os processos Estudos e Projectos, Cestáo de Obras e Distr¡bu¡çãc

6s Água, ¡e âmbito do SCe part¡c¡par na identifìcação de necessidades de formaçào nos SMAS: participar na
avaliaçào da eficácia das acçòes 6s formaçòes realizadas; lmplementar os procedimentos do SCe aplicáveìs

nas respect¡vas act¡vidades realizadas; Elaborar os processos de concurso, quer se trate de concursos públicos

quer de concursos limitados, nomeadamente dos projectos, programa de concurso, caderno de encargos e

anúncio ¿g abertura de procedimento; Cerir os equipamentos de monitorização, medição e ensaio ut¡lizados
na Sua área; lnformar, estudar e propor ao Director-delegado as actuaçòes e obras jUlgadas necessáriaS ¿q
serviço a seu cargo e ao desenvolvimento, extensão e melhoria do serviço prestado ao público; Executar €

faZer executar as deliberaçóes e ordens sUperiores, oS regUlamentos e as leis Vigentes telat¡Vas ao servrço de
exploração; coordenar e superintender no funcionamento e produtividade dos trabalhadores a seu cargoi
Coordenar a drenagem e transporte de águas residuais, no åmbito do SCQ.

Anal¡sar as necess¡dades de contratacão pública dos SMAS da Maia, apresentar propostas de alteração/revisào

dos procedimentos e respetivas peças, na pe¡spetiva de obter a melhor relação qualidade do serviço
prestado/preço em cada caso e o melhor acompanhamento da execuçào de Cada contrato, programar a

abertura atempada dos procedimentos de contratação pÚblica ¿s forma a assegurar que os selviços e

fornecimentos correntes estão permanentemente garantidos e acompanhar os proce5595 até à celebraçäo do
respetivo contrato; planear e propor a execuçào ¿s açòes necessárias à gestào da eficìência hídrica çi¿ ¡6fç dç
abastecimento de água no Município da Maia.

Apoio na elaboraçào das peças do procedimento dos processos das contrataçòes realizadas pelos SMAS da
Maia; Assegurar a comunicaçào da chefia com ìnterlocutores, internos e externos.

Colaborar na elaboraçào de projetos de eXecUCào, efetuando desenhos de pormenor, de esquemas e de
mapas de informação técnica, tendo em conta as especificações arquitetónicas, técnicas e as normas de
construção pré-definidas, adotando escalas e simbologia adequadas.

Sector de Þlaneamento - Promover e colaborar com a realização de esludos, planos e programas, na sua

componente técnica, ¿çs¡ç¿ dos sistemas públicos ¿s abastecimento de água e drenagem e tratamento de
águas residua¡s, com vista ao planêamento e gestão; Anal¡sar todos os assuntos e problemas de natureza
técnica relativos à concepção dos sistemas públjcos de abastec¡mento de água e ¿¡s¡¿gs¡ e tratamento de
águas residuais; Manter actual¡zado o cadastro cartográfico dos sistemas públicos de abastecimento de água

e drenagem e tratamento de águas residuais; Þrestar as informações de cadastro solic¡tadas e relativas aos

5¡5¡s6¿5 pÚblicos de abastec¡mento iq á9ua q i¡q¡¿gem e tratamento de águas residuais; Zelar pelo arquivo
das telas fìnais das obras, após a devida ver¡ficacão e aprovaçào por parte da fiscal¡zaçào das empreitadas;
Promover e colaborar nas iniciativas nece$árias à telegestào. na Sua componente técn¡ca, com Vista a
¡mplementar q6¿ telegestão. dos s¡stemas públicos ¿s abastecimento de agua e drenagem e tratamento de
á9Uas residuais, operante e eficaz, Realizar projetos de execução de obras ¿s hidráulica: redes de água

{incluindo depós¡tos, condutas adutoras, estaçôes elevatór¡as e centra¡s de pressurizaçào) e redes de
drenagem de águas residuais (incluindo emissários, estaçóes elevatór¡as e sifôes ¡nvertidos), de estruturas: de
betão ¿¡¡¿¿e, metálicas e de outras áreas ¿¿ Engenhafla Civ¡|, inclu¡ndo as peças escr¡tas (memór¡as

descrit¡vas e justificat¡vas, cond¡çóes técnicas de execuçào, mapas de mediçào, mapas de trabalhos e
quantidades, orçamentos, etc.) e as peças desenhadas.

Desenvolver competèñcìas, na concepção, Coordenaçáo e execuçåo de projectos ¡¿5 áreas de Sistemas de
lnformação Ceográfica (SlC), Cartografia, Ceodesia, Cadastro Predial, entre outras, em estreita articulaçào com
os colegas que aprovam as redes de abastecimento de água e saneamento quer de obras part¡culares quer
de obras públicas.

Desempenhar funçòes consult¡vas, de estudo, planeamento, programação, avsliação e elaboração de
projetos, com vista à preparação e fundamentaçào de decisoes relativas às atribuiçóes cometidas à unidade
orgânica. Participar na elaboraçào do cadastro da rede de distribuiçào de água e do cadastro da rede de

sanea mento.
Colaborar na elaboração de projetos de execução, efetuando levantamentos topográficos e o respetivo

tratamento de dados a fim de permitir o cálculo e d¡mens¡onamento do projeto e a execução das resÞetivas
peças desenhadas, tendo em conta as normas regUlamentares em vigor e as espec¡flcaçõeS e oS métodos de
construção pré-def¡n¡dos, adotando as técnicas e os processos adequados.

Colaborar na elaboração de projetos de execuçao, efetuando desenhos de pormenor. de esquemas e de
mapas de ¡nformaçao técnica, tendo em conta as especif¡caçÕes arquitetón¡cas, técn¡cas e as normas de
construção pré-definidas, adotando escalas e simbologia adequadas.

Sector de Obtas Part¡culares - Analisar os projectos das redes ¡nternas de água e de saneamento de cada
construção oU loteamento e emit¡r os mesmos a devida informação; Efectuar o acompanhamento das oblas
com vista a certificar-se do cumpr¡mento dos projectos; Efectuar as v¡stor¡as fìna¡s com vista à emissão da
cert¡dão de habitabilidade ou de ocupação, por parte da Câmara Municipal da Ma¡a; Proceder às recepçòes
provisórias e definitìVas das infraestruturas realizadas em loteamentos part¡culares, ¡ncluindo a emissão dos
respectivos autos de recepção.

r)
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Un¡dade
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qrhtôtâl

Competências/activ¡dades 2)

Sector de Obtas pot empre¡tada - Planear, gerir. coordenar e f¡scal¡zar as empreitadas de obras públicas

adjudicadas pelos SMAS, desde a respecl¡va cons¡gnaçao ãté à recepção def¡nitiva, ¡ncluindo a elaboraçao dos

autos de mediçào, e exelcer um permanente controlo físico e financeiro dos trabalhos; lnformar e propor
super¡ormente a adopção de medidas adequadas, nomeadamente nas questões que digam respeito a

trabalhos a mais, prorrogações de prazos, revisôes de preços e outras. sempre qUe se VerifiqUe a ocorrenc¡a de
desajustes significativos entre o programa de trabalho e a efectiva execução desses mesmos trabalhosì
Assegurar. juntamente com o sector de Higiene e Segurança no Trabalho, o cumprimento de toda a

leg¡slação em vigor Iespeitante a Higiene e Segurança no Trabalho, durante a execução das empreitadas.

sectoi de Exploração - Distribuir o pessoal conforme as necessidades do seruiço; Coordenar as escalas;

A$egUraI o controlo e fiscalizaçào do parque de contadores; Assegurar a conseryação e reparaçào das redes
js água e ¿s 5¿¡qamento, bem como os ramais domic¡liários; Coordenar a execução de ¡¿¡¿¡5 domiciliários,

coÍtes e reparação de aVarias; Manter em bom estado de conservaçãO s manUtenção ¿5 qs¡¡¡¿i5 eleVatórias s
h¡drantes: carantir o correto funcionamento de todos os s¡stemas de abastecimento de água e de drenaqem
de águas res¡duais, assegurando a sua gestào e manutenção: Verificar e analisar os nÍveis dos reservatór¡os e
pressões da rede.

Part¡c¡par na elaboração de relatór¡os e no projeto do Plano plurianual de lnvest¡mentos; Acompanhar os
processos de requisìção de água e de saneamento com vista à orçamentåção e poster¡or execuçào por
empreitada; Colaborar na el¿boração do Manual de Processos relat¡vos aos processos de d¡str¡buiçào de água

e drenagem e transporte de águas residua¡s; Colaborar com o Técnico Super¡or de Segurança em obra no
exercÍc¡o das suas funçoes.

Elaborar e manter atualizado o cadastro de v¡aturas e equipamentos; Manter em condiçoes de
operacionalidade as v¡aturas e máquinas da frota, executando tarefas de controlo e conseryação: Proceder à

gestão do parqUe aUtomóVel, distribUindo cada viatura confo¡me as necessidades do se¡v¡ço e ordens
'suPeriores.

Efetuar a construçào e ou aplicação de estruturas metálicas ligeiras.

Executar a instalação e a manutenção de ¡nstalaçóes elétr¡cas de ba¡xa tensão; Ut¡lizar as técnicas s q5

procedimentos de sUbst¡tuição e reparação de componentes de c¡rcu¡tos e eqUipamentos de instalações de
máqu¡nas elétr¡cas. - Funçòes de reconhec¡do nivel de ¡nsalubildade oU penos¡dade ba¡xq de acordo com o
Decreto-Le¡ n" 932021, de 9 de novembro.

Conduçäo de viaturas lige¡ras, Þesadas de carga e máqu¡nas, procedendo ao transporte de pessoas, mater¡ais
e mercadorias. - Funções de reconhec¡do nivel de ¡nsalulzr¡dade ou penosidade baixo, de acordo com o
Decreto-Le¡ no 932021, de 9 de novembro.
proceder à manutenção e reparação das redes de d¡str¡buição de água e de saneamento. bem como os

ramais domiciliários; Colocar, levantar e subst¡tu¡r contadores; Efetuar cortes de á9ua; Monitor¡zar e controlar
as centra¡s elevatór¡as de água e sneamento e os reseryatórios do Munic¡pio da Maia. - Funções de
reconhec¡do ntivel de insalubridade ou penos¡dade médìq de acordo com o Decreto-Le¡ n" g3/2o21, de g de
novembro.
Medir os rama¡s domiciliár¡os de água s ¿q saneamento: ptestar apoio técnico aos munícipes na vertente de

ligações dom¡c¡l¡árias, de água e de saneamento. - Funções de reconhec¡do ntiel de insalubr¡Clade oU
penos¡dade méd¡q de acordo com o Decreto-Leì n" 93/202L de g de novembra
Executar tarefas de desobstrução, limpeza de coletores e ca¡xas de v¡s¡ta, util¡zando ferramentas adequadas,

Executar ramais de saneamento; Reparar coletores de saneamento e outras reparações na área da construção
civil. - Funções de reconhæ¡do nível de ¡nsalubr¡dade ou penos¡dade méd¡o. de acordo com o Decreto-Lei n"
93/2021, de 9 de novembro.

'r)

Legenda:

de 20 de Junho.
2) Canterização das carreins genis, nos lemos do no 2 do artigo 88o da LTFP. Competênc¡as dos dlrlgenles, nos temos prev¡stos na Lel no 2l2oo4, de l5 de ¡anelro, na atual redação
PTN - Postos de Trab¡lho Necessários

PTO- Postos de Trabalho Ocupados

a) contrato de tnbalho em funçöes públicas

b) comissåo dè seruiço em cargo dlrlgente

c) necessidade pemanente
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Mapâ Resumo dos Postos dè Trabalho - 2022

22178Total d€ Lugares

Legenda:
PTN - Postos de Tnbalho Necessárlos
PTO- Postos de Tmbalho Ocupados
a) cantrato de trâbàlho em funções públicas
b) comlssão de seru¡ço em cargo d¡rigente
cl necessidade Þehanente
dl comissão de servlço por trabalhadot aÞosentado por idade de 70 anos

observaçõe3
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a)eb)

bì

a)ec)

a)ec)
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Com¡ssão de serviço pot trabalhador aposentado por idade de 70 anos

Obseruaçöes
Em Com¡ssão de Seru¡ço para o exerc¡cio de Carqos D¡r¡qentes

N" postos de trabalho
'|

cargo/ca rre¡ra/cateqoria
Diretor-Deleoado

Mãpa de trabalhadores peÉencentes ãos SMAS, em Comissão de Serulço no exerclcio de Ca¡gos Diligentes nos SMAS

Obseruações

Em ComÌssão de Seru¡ço para o exe¡c¡c¡o de Cargos Dir¡gentes

No postos de trabalho

2

cargo/carreira/categoria

Técn¡co Super¡oÌ

MaÞa de trabalhadotes pèrtencentes a outra ent¡dade, em Com¡ssão de Seruiço no exerclc¡o dè Cargos Dirigentes nos SMAS

Obseruações

Em comissão de Seruiço para o exercicio de cargos D¡r¡gentes

N" postos de trabalho

'Ì

Cargo/ca rreira/categoria

Técniço Superior

Mãpa de Trabalhado¡es em Llcença sem remuneração super¡or a I ano

Observaçöes

Licença {remuneraçào

L¡cença lremuneração

N" postos de trabalho

I
,|

Ca rgo/ca rreira/categoria

Assistente Técn¡co

Assistente Operacional

Mapa de Trabalhadores em Licença sem remuneração ¡nfer¡or a I ano

Obseruações

L¡cença lremuneração

No postos de trabalho

2

Cargo/ca rrei¡a/categoria

Ass¡stente Operacional

Mapa de Trabalhadores em ¡eg¡me de mobilidade interna (nos SMAS de outras entidades)

Observaçoes

Mob¡lidade na categor¡a

No postos de trabalho

I

cargo/ca rre¡ra/categoria

Técnico superior

MaÞa de Trabalhadores em reg¡me de mob¡l¡dade interna (dos sMAs nout?as €ntldadesl

obseruações

Mobil¡dade na categor¡a

N4obil¡dade na categor¡a

No postos de trabalho

I

I

Cargo/carreira/categoria

Ass¡stente Técnico

Assistente Operacional

Mapa de Trabalhadores em reg¡me de mobilidade intercarreirâs (na Þrópria entidadel

Observações

fécn¡co Super¡or

Ass¡stente Técnico

N'postos de trabalho

2

3

Cargo/ca rreira/categoria

Ass¡stente OpeÍacional

A$¡stente Operacionãl

Mapa de T¡abalhadoies em reg¡me de per¡odo exper¡mental fdos SMAS noutra entidade)

Obseryaçöes

Per¡odo experimental na æquència de procedimento concursl

N" postos de trabalho

2

Ca rgo/carreira/categoria

^ssistênte 
Técn¡co
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