
-

tfî 4m

SMAS
sERVtÇOS M U N tCr PALTZADOS
DE ELETRICIDADE Ácun E SANEAMENTo

MAPA DE PESSOAL

NOVA MACROESTRUTURA

20.22



MAPA DE PESSOAL - NdVA MACROESTRUTURA

Legendai

ÞTN - Postos d. Trabalho Necesárlos
ÞTO- Þostos de Trabålho Odpados
ðl contr¿to d. trabalho em ñ¡nçõas prlbl¡ca3

bl necesldadc de com¡ssão de setvlço em catEo dltlgcnts

cl nec.sldãdê Þ.¡manente
dl comlsão de 3erviço por trabalh¿dor åÞosêntado por idade de 7o anos

Direção

oBs

b)ed)

ïotal de
Postos de

Trabalho

.t

Áre¿ de formação
académica e/ou

profisional .

Hab¡l¡taçåo adequada ao

nível de L¡cenc¡atura

Cargos/carreiras/categorias

Fi$al de
Serv¡ços de

Água e

5ãneamento

oo

Assistente

operacional

oo

Encarregado

operacional

o.o

Encarregado
geral

operacional

oo

Asistente
técnico

oo

Coordenador
técnico

o'ó

Técnico de
¡nformática

oo

Especialista de
¡nformát¡ca

oo

Técnico

superior

oo

chefe de
D¡v¡såo (Lei

49hO12,de29
de agosto)

oo

D¡retor de
Departamento

lLe¡ 49hO12,de

29 de agosto)

oo

Dirætor '
Delegado (Le¡

49t2ü2,de29
de agosto)

I

r

Unfdade
orgân¡cå

Direção

TOTÂL

ComÞetênclas/áct¡v¡dades 2)

Submeter ao Conælho de Adm¡n¡st¡ação dos SMEAS da Maia, dev¡dðmente insÙuídos e ¡nformados, G
assuntos que dependam da Ìespet¡va resoluçào; Fleceb€r e fazer distr¡bu¡r pelas un¡dades orgân¡cas a

respetiva correspondência; p¡opo¡ ao Condelho de Adm¡nistração tudo o que *ija do interesse dos
SMEAS da Maia; Colaborar na elaboraçào dos instrumentos de gestão prev¡sional e dos relatórios e

conta: Estudar os problemas que lhe æiam determinados pelo Conselho de Adm¡nilração e propoÌ
as æluçõçs ¡dequadas; Promovet a execução das decisões do Conselho de Adm¡nistração nas
malérias que importam; Definir formas de atuação, tendo em conta os objèt¡vos gera¡s estabelec¡dos;
Or¡entar,.controlar e avaliar o deæmpenho e a eflciênciô dot dME¡S d" M"i". .om vista à execução clos
planos de ativ¡dade5 s à prosæcução dos resultados obt¡dos e a alcançar; Ca¡ant¡r a coordenaçáo clas

at¡v¡dades e a qualidade técnfca da prestaçào dos ærv¡ços na tespetiva dependência; Cerir com ¡igor e
efic¡ènc¡a G recursos humanos, patrimon¡a¡s e tecnológicos, otimizando os meios e adotando medidas
que p€rmitâm simplif¡car e ace¡erar p¡ocedimentos. promovendo a aprox¡mação à æciedade e a

outros seruiços públicos; Assgu¡ai a qualidade técnica do trèbalho produzido e garant¡r o
cumprimento dos prazo6 adequados à ef¡caz prestação do ærv¡ço, tendo em conta a satisfação do
interese dos dest¡natários: Efetuar o acompanhamento prof¡$ional no local de trabalho, apoiando e
motivãndo os t¡abalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos profisionais
necessálios ao exercício da respetiw função, bem como os proced¡mentos mais adequados ao
incremento da qualidade do *ryiço a prestàr: Divulgar junto dos trabalhãdores os documentos
¡nternos e as normas de procedimento a adota¡ pelo ærviço, bem como debater e esclatecer as ações

a desenvolver para o cumpr¡mento doi objet¡vos do ærv¡ço. pot forma a garant¡r o empenho e a

a$unção dé responsabilidades por parte dos t¡abalhôdo¡s: Autor¡zar a pasgem de cenidòes de
documentos arquivados nos SM€AS da Maia, exceto quando contenharir matéria confidencial ou
reæruada; Coordenar. os process de planeâmento e Cestão, Dtenagem e Transporte ¿¿ Águas
Fìesiduais; Distribuição ds Água; Eqsip¡¡entos e lnfraestruturas: Estudos e Projetos; Tratamento de
Águas pss¡js¿¡5i Cestão de Obras: Ceståo Documental e de Melhoria. nô ãmb¡to do Sistema de Cestão

da Qualidade; Aprovar o Manual da Qual¡dade: Aprovar o Manual dos Process no âmb¡to do Scei
Aprovar os procedimentos do Sistema da Qual¡dade: Estabelecer os objet¡vos da qualidade; Aprovar os
indicado¡es de mon¡torização dos process e dos respetivos objet¡vos èstabelec¡dG pelos

coordenadores; Deæmpènhar a figura de "Rep¡eæntante da Cestão", nos termos referidos na norma
NP EN lSo gool:2015, asgurando que o ScQ é implementado, mantido e continuamente melhorado;
Promover a disponibil¡zação dos ¡ecursos nec6sá¡ios à implementação, manutenção e melhoria do
SCQ; Promover a consciencialização pafa com os requ¡sitos do cliente em toda a organ¡zaçåo: Realizar
e coordenàr as reun¡öes de aval¡ãdão do ScQ; Analier aa ¡ælamações recebidas'nos SMEAS da Ma¡a e
p.ov¡denciar ao respetivotratamento adequado.

Àtribuiçöês
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Lêgenda:

2l cäratêdzação dåi carêlt¡s geta¡+ nos termG do no 2 do artlEo 88' da LTFP. comÞêtêñclas do3 dir¡geñte& nos termos Þrêvlstos na Lel n" 2/2004 de 15 deJaneho, na atual redação
PTN - Postos ds Trabalho Næe3sáilos

ÞTO- Post6 deTrabalho Ocupados

al cont¡ato dê tråbalho em funçdes prlblicas

b) næèsldada de coml$ão de servlço em cargo d¡rlgènta

c) nåcessldade permanente

LGab¡nete de Apoio ê Assessoria

oBs

a)ec)

Tótal de
P6t6 de

i Trabalho

3

3

Areã de formação
académ¡c¿ e/ou

Þrofsional

l.

lu ano de esolaridade-

crau de compldidâdè 2
Es. Obrigatór¡ã -

Grau de complex¡dade l

cat gosl can eit asl categ or¡ a s

. Fisãl de
seru¡ç6 de

,Água e

Saneamento

Assistente

ope¡acional

I

Encarregado

operâcional

Encar¡egado
ge¡al

opeEc¡onal

Assistente
técnico

I

I

C@rdenador
técn¡co

ì

I

Técn¡co de
¡nfo.máti@

Éspecialista de
informát¡cô

Técnico

suÞer¡or

chefe de
D¡v¡sâo f Lei

49t20'12, de29
de ag6to)

Diretor de
Departamento

lLei 4eho12, de
29 de a96to)

Director -
Delegado (Lei

49hO12,dè29
de agosto)

Unldado
orgânlca

Cab¡nete de
AÞo¡o e

As$sþ¡ie

IOTAL

Competênclas/actMdades 2l

Acompanhar c procæ despachados pa¡a outros seru¡çc, de modo e podeÌ info¡mar a Direçãc

sbre o ponto de s¡tuação; Arquivar e manter deMdamente organizada toda a dæumentação e

cotrespondênc¡a afeta ao D¡retor-Delegado;45sêgq¡¿¡ 6 atendimento e enc"-¡n¡¿¡9¡¡6 ¿e públicc

em geral e de ent¡dades nG contaçtos com o O¡retor-Delegado: Aux¡liar na r6posta/ ¡eslução d€
ped¡dc efetuados em todas âs unidads otgân¡@s: ço¡166¡¿¡ 6 público interno e externo. no ænt¡do
de transT¡tir or¡entaçò€s e informações do Diretor-Delegado; Dig¡tar todG 6 ofíci6 despachoq
informaçõ€s e documentos elaboÞdos pelo D¡retor-Delegado; Efetua¡ a g6täo da caixa do correio do
D¡retor-Delegado; Efetuar. a gestão dæumental das apl¡câções AIRC,{MyDæ e ScA); carant¡r o

encaminhamento dos procffi para as ¡6pet¡vas un¡dadG orgân¡@s, após deliberação do Cônælho
de ,Administração e dsp¿cho do Diretor-Oelegado; organ¡zar a agenda do D¡tetor-Delegado,
efetuando a mar@ção de reun¡óes, entÍw¡stas e outrG compromisq tendo em ionta a duraçåo s
læalizeção, e procedel a æntuais alteraçõ6i Organ¡zâr e elaborar as agendas. atas, despachos,
fotocóp¡as e arquiw d¿S Ièun¡ões do Conælho de Adm¡nistrâção: Organ¡zar Þroce$os, efetuar
pêsqu¡ss e slæionar dæumentação útil â ped¡d6 êxternos e ¡nternc de informação; Organ¡zãr
¡euniões, elaborando l¡stas de participanteg conwcatórias, preparando dæumentação de apoio e

prov¡denciando pels disponibilização e preparação do læâl de reâl¡zação, incluindo o equipamento de
apoio; prepa¡ar e efetuar contactG externos, no âmb¡to das competèncias do D¡retor-Þelegado;
Promæt a receçâo e distr¡buição do exped¡ente; Efetuar os demais procedimentos adm¡n¡stratiG
que lhe forem determ¡nâdos pelo D¡retor-Delegado.

Atrlbulçõ.3
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Legenda;

de 20 de junho.

PTN - Postos de Ttabalho Necessários

PTO- Postos de Trabalho Ocupados

al contrato de ttabalho em funções públlcås

bl necess¡dôd€ de comissão de sery¡ço cm cargo dirlgente

cl necessldade petmanente

TGabinete da Qualidade

oBs

a)

Total de Postos
de Trêbalho

I

Área de formaçào académ¡ca

e/ou profissional

Lic. em Engenhar¡a de
segurança do Trabalho - crau

de complex¡dade 3

Cargos/carreiras/categorias

Fisal de
seru¡ços de

Água e

Saneamento

Assistente

operacional

Encarregado
operac¡onal

Encarregado
geral

operacional

Ass¡stente
técn¡co

Coordenador
técnico

Técnico de
informátÌca

Espec¡alista de
¡nformática

Técnico

superior

I

I

Chefe de
D¡v¡são (Lei

49/2012, de 29

de ãgosto)

Diretor de
Departamento

lLei 49/2012, de
29 de agosto)

D¡rector -

Delegado (Lei

49t20'12, de 29

de agosto)

Unidade
orgånica

cab¡nete da

Qualidade

TOTAL

Competênciâs/ac{ividades 2}

Assesorar o Diretor-Delegado nas suas funçðes de Representante da Cestão,

assegurando a coordenação e o controlo operacional da ¡mplementação,
manutenção e melhoria do sistema da qualidade; Coordenar o processo

"Melhoria'¡q âmbito do Sce; Cærdenar as ativ¡dades de monitorização da
sat¡sfação de clients; Controlar a ¡mplementação e avaliação ¿¡ eficácia das açòes

corretivai e prevent¡vas estabelec¡das; Coordenar a implementação do programa
anual de aud¡tor¡as da qual¡dade; Elaborar e rever o Manual de processos do SCQ|

Realizar e/ou çqq¡clq¡3¡ s5 reVisões necesiárias ¿q5 procedimentos, instruções de
trabalho e ¡mpresss do SCQ; Elaborar o "Relatório de Revisão do SCQ" para a

real¡zação da reun¡ão ¿s revisâo do SCe pela gestão: Compilar os registos das
reclamações efetuadas pelos clientes e tratar essa ¡nformação, nomeadamente:
anál¡Se da caus, da correção e das ações corret¡Vas desencadeadas, se

necessário: Coordenar e acompanhar as auditorias realizadas pela ent¡dade
cert¡ficadora; Promover a realìzãção das reuniòes de aval¡ação do SCe; partic¡par

nos processs de Melhoria e de cestão Documental, ¡e âmbito ¿e 569;
promover a ¡mplementação dos proced¡mentos do SCe aplicáve¡s nas respet¡vas

at¡v¡dades real¡zadas; Coordenar e a$egurar o preench¡mento anual dos
¡ndicadores da Qualidade dos Seryiços Prestêdos aos Utilizadores e proceder ao

respet¡vo envio para a ERSAFì; Coordenar e acompanhar a auditoria anual
realizada pela ERSAR, no ãmbito da Qualidade dos Serv¡ços Prestados aos

Ut¡l¡zadores; proceder ao reg¡sto anual no SILIAN¡B, dos resíduos produzidos nos

sMEAs da Ma¡a, especifc¿mente dos resultantes do ed¡fic¡o-sede, da
manutenção das ¡edes de água potável e de águas res¡duais, das oficinas e do
refeitório municipal.

At.ibu¡çõe!

rl
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LeEenda¡

PTN . Postos de Trabâlho Necesários

PIO- Þostos dê lrabalho Ocupãdos

àl coht.ato de trabalho eh funçöes Þúbl¡cas
b) nece$idade de comissão de seruiço em cargo dir¡geñte

c) necêss¡dadê pêrmahente

Gabínete do Amb¡ente e Estações Deputadoras

OBS

a)ec)

Tot¿l de Postos

de Trabalho

' Ffo

ì9

I9

2

2

Áree de formação académicð

e/ou profissional

Lic. em Engenhar¡a do
Ambiente/ Engenharia
Mecânica/ Engenh¿r¡a

Química/Cestão de

Market¡ng/B¡olog¡a - Crau de
Complexidðde 3;

ì2'ano de escolar¡dade - Crau

de Complexidade 2 e
Ésc- Obrigatória, acresc¡da de

formâção profissiohal adequada,
quando aplicável -

Crau de Complexidãde I

Cargos/ca¡reiras/categorias

F¡s.¿l de SÉru¡ços

deÁgu¿ e

frfo,Þlx ,

l3

t3

:: Prf¡

I

Encarrec¿dc

FD{

Encaregãdo
ger¿l cperac¡on¿l

Pf.q

I

Ccorden¿dcr

Þtfl

Esp€ci¿list¿ de
informãtacê

F¡O

5

s

I

I

Chefe de Di!¡s¿o

(Lei 49l2Oì2, de
29 de âgosto)

F¡O, ì

Diretor de

Departamento

lle¡ 19/2ci2, de

29 de agostol

iÈ!lô:

Dìr€ctor -

Delegado (Lei

4912012, de 29 de
ãgosto)

gfo

Unidade
or9ânicã

cab¡nete do
Ambiente e

Estaçóes

Depurâdoras

TOTAL

Cohpetêhclas/ad¡v¡dades 2)

lZelâr 
pe¡âs questöes relat¡vas às t.ês (3) Estações Depuradoras de Aguas Residuais do Município q ¿¿

lÉst¿cào 
de compostageh de Låmas de Paradê em todas as vertentes do respetivo funcionamento

lFiscàlizar a e¡ploràçáo cla Etàr de parad¿ e da Compostagem das Lamas de P¿rada; Cerir os processo!

lde t¡atåmento e a manutençào e conserv¿çäo de todos os equipàmenLos mecànrcos, elétriLos e

elelromecånrcos dè Etàr de Þonte de Moreira e dà Etar de Cambados; Controlar às águas resicluars

industilðis rejeit¿d¿s nos sistemas pÚblicos municipais, por foima å evitar descargas incomportáveis
com os þrocessos de tratâmento biológicos das Est¿ções de fratamento; lnformêr, estudar e Þropor
åo Drretor Delegado às atuåções e obras julgadas necessárias ao aumento da produt¡vidade e d3
rentâbilidâde dos serviços e ao clesenvolv¡mento, extensão e melhoria do serviço prestaclo âo públ¡co

Assegurar o adequado trat¡mento e destino final das águas res¡dua¡s urbanas no me¡o recetor
aquático, de ecordo com a legisl¿çào em vigor; Validar os programas de auto controlo da quatidade
das águas residua¡s, no âmbito da licença ¿s ut¡lização dos recursos hídricos: Val¡dar o plano de
coñt¡olo ahalÍtico (PCA): Elaborar pareceres sobre a análise de v¡ab¡l¡dade de ligaçòes de águas

residuâis industriais aos sistemas de d¡enagem e tratamento municipais; Avêl¡ar â conformidade dos
resultados do autocontrolo. estabelecidq5 ¡¿5 condiçôes específ¡cas dos "AcORDOS DE LICAç,Ão", das
ligâçöes de águas residua¡s provenientes de at¡vidades andustriais e comerc¡a¡s aos sistemãs de
drenagem e tratâmeñto municipèis; Propor medidas de ampl¡ação, remodelação e ou reconversào
dos s¡stemãs de elevação e tratamento de águas residuais ex¡stentes. sob responsabilidðde do Diretor
Delegado; Elâbor¿r pareceres sobre instalaçöes s sqsip¿6qntos, bem como preparar e superintender
â respet¡va construçào, montâgem, funcionamento, mônutenção e reparãçào dos êquipãmentos
eletromecânicos dos SMEAS dê lüaia; promover ¿ ¡mplementaçào dos procedimentos do SCe
aplicáveis ¡¿5 respet¡vês at¡vídades ; F¡scalizar â prestãçåo de seryiço de Exploração, Manutencão e
Conservaçào da Et¿¡ de parada, quer a nível do processo de tratamento, quer no que diz respeito às

componentes elétricês, mecánicãs e eletromecânicas; Superv¡sionar o cont¡olo do contrato de
manutençào dos eqUipamentos na ETAR de parada, Estação de Compostagem, Central de Cogeração
e posto de Transformaçåo, êdjudicado à empresa Þrest¿dora de serviços: Cerir o fuñc¡onam€nto
daqueles equipamentos, a todos os níveis; Proceder ao controlo de qualidade das águãs residuajs, ao
lohgo dos processos de tr¿tamento, de acordo coh as normas técnicâs e os procedimentos
estâbelecidos

ExerceÍ com autonomia e responsab¡lidade l'unçöes de estudo e inter¡¡gação técnica em projectos e
acçòes de natureza pluridisciplinar que exijam Uma intervencão no campo da biologìã; participar na
plan¡frcaçáo de progrãmas de sensibil¡zação, informação e educacáo amb¡ental e adequaçào do
conteúdo e desenvolvimehto dos mesmos a dife¡ehtes grUpos alvo, bem como em medidas e acçöes

de monitorizaçào, controle, gestào e protecção amb¡entâ|. nomeadamente no ãmbito das áreas

residuais e tratamento de lamas provenientes do processo.

Þromover e desenvolver os mecânismos necessários para expansào comercial dos coÛet¡vos
orgånìcos produzidos nos SMAS.

cãråntir o ãpo¡o administrativo ¡1¿ fiscaiizaçào 6¿ presL¿çìo de serviço.le Exploraçào, Nl¿nutenção e
Conservaçào dâ Etâr de Parada.

Assegurar a limpeza e conseryaçào das ¡nstålações.

Flepãrar ou subst¡tu¡r, soll orientacào, as anomalias detetâdâs nos equipamentos e sastemas de
potênc¡â. â fim de garantir os padröes de qualidade pretendidos.

Assegurar a manutenção e limpezå dos espaços internos e erternos das ETAR e optimizãr os
processos de tratâmento nelas exìstentes: Oper¿r as miquinas e os equipâmehtos d¿s ETAR . de
âco¡do com as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos. - Funçóes de reconhec¡do nivel
de insdlubt¡dade ou penosidade ba¡xq de ¿cordo com o Decteto-Le¡ n" 932O2t, de 9 de novembro.

Executar as análises de acordo com o plano de amostragem das águas res¡duais ¡ndustriais definido e,

proceder ao registo das ocorrências vef¡icadasi Cerar os equipamentos de monitor¡zaçào, mediçåo s
ensaio Ut¡lizâdos nã 5s¿ área. - Funçòes ¿le rcconhec¡do níVel de insalubt¡dade oú Þenos¡dade ba¡xq
de acordo com o Decreto,Le¡ nô 93/2021. de 9 de noveñbro.

Atr¡bu¡çôês

r)
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Legåndãr

ÞTO- Þostø de Tråb¡lho OdÞado3
al contrato d. trâbalho.m funçõas pl¡bllcas

bl necasldade dê @ml$ão da s€rylço am cårgo dhlgente

OBS

alebì2

'2

Total de Postc
de Trabalho

t-..

Área de formaçåo
académica e/ou

profi$¡onal

Habilitaçåo adequada ao

nÍvel de L¡cenc¡atura:

Lic. em D¡re¡to/
Sol¡citador¡a - crau de

complex¡dade 3

F¡s¿l.de s€ßiçc
de,Âgua e

gn€eh€hto

Asistanlê
opêraciohal

Encaregado
oÞerec¡onãl

Encarregado
ger¿l oÞerecional

Ass¡stente
técn¡co

cærdeñedor
técnico

Técn¡co de
infdmáti@

Espæ¡aliste de
lhformát¡ca

2

2

lécn¡co super¡or

I

Chele de Divisåo

de agosto)
lLei 49hO12,

Diretor de
Dep¿nðmento

49i2012. de
de ag6to)

Cargos/carreiras/cateEorlas

Directo¡ -
D€leg¿do lle¡

49hO1Z de 29 de
âgcto)

Unldade
orgånlca

Divisão lu¡idice
ede

Contencios.

ComÞetênclae/actMdãdes 2l

Dar apoio de carãcter Jurldlco ao Conælho de Adm¡n¡stração e ao Diretor-Þelegado, elaborando
pareceræ e informaçðes, tidas por convenientes ou quando ro¡¡q¡¡¿¿es ¡q åmbito do Direitoi lnformat
e ínstruir æ proceses admin¡stratiws relatircs ao funcionamento dæ SMEAS da Maia, el¡c¡tados pelo

Conælho de Admin¡st¡ação ou pelo Diretor-Delegado, no âmbito do direito: Promover a ¡nstrução de
præñs disiplinares, de inquéÌito, de sind¡cância e de aver¡guaçõ6, a que houver lugar, por
determ¡na€o do Conælho de Admin¡stração: lnterpor açöes judic¡a¡q conforme deliberaçåo do
Conælho de Administração; Þroceder à repræntação dG SMEAS da Maia, por ordem do Conslho de
Administraçâo, em todG os at6 de carácter judicial; Manter atualizada a informaçãojurídica æbre os

requ¡sitos legais aplicáveis a6 p¡odut6, æruiçø q ativ¡dades realizadas pelos SMEAS da Maia;

Un¡form¡zar as interpretaçðes jurfdicas: Difundir junto dos utilizadores os requ¡s¡tos legais aplicáveis
dent¡f¡cadG; Carantir a atualização e rryisåo do manual de proced¡mentos de contratação.
Deænrclvs funções consultivas, de 6tudq planeamento, programação, avaliação e aplicação de
métodø E præess de natureza técnica e ou cientffica, que fundamentam e preparam a decisão.

dent¡f¡car e manter actualizada a informação jurldicå sbre G ¡equisitos legais aplicáveis aæ
orcElutos, sry¡ços e at¡v¡dades ¡ealizados pelos SMAS. lnformar e preparar a decisão de
oræedimentos burocráticos relativos a ligações de água e sneamento, aplicações de coimas por
€jeição indevida de águas resjduais em læais imp¡óp¡¡os, poluição do meio ambiente, manipul¿çó6
'raudulentas de Sontador6 de água e furtos de água.

TOÎAL

Div¡são Jur¡d¡ca e de contenc¡oso

r)
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Legêndãi

Junho.

PTN - Postos de f.abalho Necessá¡ios
ÞTO- Þostos deTrabalho Ocupados

a) contrâto dê tÞbalho em funçöêr públic.s

b) nec.ss¡däde de comlssåo de seruiço eñ cargo d¡r¡gente

c) nece$¡dade perhãheht6

Dlvisão de lnformátlca

oBs

a), b) e cÌ
1 necess¡dade

permanente ê preencher
no ámbito do

desenvolvimento da
carreira não revista

{EsÞecialista de
lnformátice, Creu 2), de

acordo com as tegtas

Þrevistas na Lei Cerål da
carreira de lnformática

e

I necess¡dade
permânente -

Estãgiário/Especial¡sta de
lnformáticð, Crau l/N¡vel 2

lotal de Þoslos

de frâbâlho

33

Área de form¿ção académica

e/ou profissional

Hab¡litãçào ãdequadâ êo nível

de Licenc¡atura:

Lic. em lnformática de Gestäo/

Enqenh¿ria de lnformáticå
(Lic. adequade no domÍnio da

iñformática);
Adequado curso tecnológico,

curso dâs escolas profiss¡ona¡s

ou curso que conflra certif¡cado
de qual¡f¡cação de nível lll em

áreås de informática.

cargos/carreiras/catego¡¡as

Fiscal de Sed¡ços
oeÁgoa e

EncarregadoEnc¿rregêdo
cerêl cperac¡onal

Técn¡co de
informátic¿

l

Especi¿lisr¿ ie
informál¡ca

2

I

Chefe d€ Divisão

lLei 49þc12. ðe
29 de åqosto)

I

Diretor de

Departamen¡o

lLei 19hc12, de
29 de âgostc)

Dkector -
D€legado lLei

1912012, de 29 de
agosto)

uh¡dad!
orgånlca

Div¡são de
lnformátice

TOTÀL

ComÞetênc¡¡lad¡v¡dad.s 2)

lAærar os diferentes servjços na informâtização de áreâs de trabâlho da respeliva

lcompeténcia;455sgs¡¿¡ ¡ ef¡cácia dos seruiços de informat¡zação. com v¡stâ âo normal
funcionamento do serviço; Apo¡ar os tråbalhadores na utjl¡z¿ção do equipamento
¡nformático; promover o tratamento automátjco dð ¡nform3çào de acordo com as

propriedades definidâs; Elabor¿r propostas tendentes à adoção de ñovas solugöes
informálicas e desenvolver projetos que visem um melhor e mð¡s elicaz func¡onamento
das untd¿des organrcas; SUpervistonar tecn¡cåmente os processos de ¿qu¡sicào relativos
aos sistemas informáticog; ldentificar as anomalias dos s¡stemas informát¡cos e
desencadear as açôes de regularizâçào necessáriasi Coorclenar o processo "S¡stemas de
lnfo¡mação" ¡6 âmbito do SCe; promover a imÞlementaçào dos procedimentos do
SCQ, aplicáve¡s nas respet¡vas ativ¡dâdes realizadas; participãr no processo "Clientes" no
ámb¡to do SCQ; 

^ssegurâr 
ã aplicação dos mecan¡smos de segur¿nça, confidencialidede

e ¡ntegridade da informação arñazenede e processadã e transportada nos sistemas de
processamento de dados de redes de comun¡caçàoi colaborar na def¡ñ¡ção de polít¡cas

de deseñvolvimento e na contråtãçào de sistemas e tecnologias de ¡nformaçào. na
modelização de testes, na avaliação de protótipos e na re¿l¡zâção de atividades de
consultãdor¡a e aud¡toria espec¡âlizãda; Colaborar na divulgaçào de norñas de utilização

e promover a forñaçào e o apoio a ut¡lizedores acerca dos s¡stemãs de informaçáo
instalados ou projetêdos; Conceber e desenvolver a arqu¡tetura e ôcompânhar a

implementaçào dos s¡stem¿s e tecnologi¿s de ¡nformação, assegUrando e sUa gestào e
continUada ãdequação aos objet¡vos da or9ãhiz¿çào; Configurar e instalar os s¡StemaS
operat¡vos e ut¡litários âssociados, os sistemas de gestào de redes ¡nformáticês, de base
de dados, e todas as apl¡câçòes e produtos de uso geral, assegurando a respetiva gestào

e operâcionalidade; Configurar, ger¡r e administrar os recu¡sos dos sistemas físicos e
âÞl¡cac¡oneis instalados. por forma a otimjzar a utilizaçào e Þartilhê das câpacid¿des
existentes e a ¡esolver os ¡ncidentes de exploraçào: Def¡nir e desenvolve. as medid¿s
necessár¡as à segurança e ¡ntegridade dâ informaçåo e esp€cif¡càr ãs normas de
salvagua¡da e de recuperaçào da ¡nformaçào; Definir os padrôes de qual¡dade e avaliar
os impactos, organ¡zâc¡onal e tecnológ¡co, dos sistemas de informaçào, gârantindo a

normêl¡zêçào e fiabil¡dade da informåçàoì pârtic¡par no planeamento e no cohtrolo de
p¡ojetos informát¡cos: Þlanear e desenvolver projetos de ¡nfr¿estruturas tecnológ¡cas,

englobando, eñtre outros, sistemas servidores de dados, de ãplicaçòes e de recursos,
redes e controladores cle comunìcaçòes e dispositivos cle seguranca das instalaçòes,

assegurando a respet¡va gestào e mahutenção; Realizèr estudos técn¡co-financeiros

com vista à seleçào e aqu¡siçào de equipamentos informát¡cos, sistemas de
comunicacào e peças do suporte lógrco de base; Fleal¡z¿r os estudos de suporte às

dêcisões de ¡mplementaçào de processos e sistemas informáticos e à especìf¡cação e
contratãção de tecnologiâs de jnformêçào s comunicaçáo fflc) e de empresâs de
prestâção de serviços de informáticâ; Apotår tecnrcàmente o sistemà de gestào

documental;
Configurar e par¿metrizar componentes de hardv/ere e software, orientando os

utilizadores nes espec¡f¡câçöes e comandos necessá¡ios para sua util¡Zação; Monitorizar
e identif¡car problemås ¡ecorrentes nos computâdores e na rede informáticå; Proceder à

månutehção corretiva e preventivå dos equipamentos ¡nformáticos; Rececionar,
inventariar e armazenar o material ¡nformát¡co; controlar os procedimentos regulares
de salvãguardâ da ¡nformaçãoì Desenvolver websites. Efetuar o registo de consum¡do.es
online; Efetuar a normalização de entidadês; Criar processos para os consumidores no
MCD; Mon¡tor¡zâr os pedido do serviço HelpDesk Colaboràr na colocação¡evantamento
de material informát¡co nos pôstos de trabâlho.

r)



MAPA DE PESSOAL. NOVA MACROESTRUTURA

L€E.ndð:

ÞTO- Þøtot daTlåbalho Ocupado¡
.l contnto dê tEbrlho êm tunçõê¡ públlø¡
bl ñ.cè$ldrd. d. comlsråo da sarvlço om algo dhlgcmê
cl ncc.¡sld.dè ÞÊh.nentc

I
oBs

aleb)3

3

Totel de Postos

deTrabalho
I

Área de formação acâdémica

e/ou profissional

Hab¡l¡tação adequada ao nfwl

Bach. Engênhar¡a Química -

crau de complexidade 3 e
Es, obrigatória.

c¡au de complex¡dãde I

de L¡cenc¡âtu¡a:

Fiselde 9iliçc
deAgua e

Saneâmento

2

2a

Assistenþ
opefacioñal

Encailegado
opefacional

¿+,Il$l

Encårreg¿do
gerðl ope¡acional

Asistenb
técñico

cærdenãdd
técnìco

Técn¡code
informática

Ëspêc¡âlista de
¡nformátlc¿

,|

I

Técn¡cosuper¡or
Chele de Dlvlsão

(Lel .19¿orA de
29 de ag6to)

D¡¡etor de
DeÈrt¿mento

{Lel 49¿ol¿ de
29de ag6to)'

cargolcarrêlrålcatêgotl.s

Dir*tor-
Delegado lLe¡

49t2o12,de29 óe

.g6b)

Unldåd.
orgånl€

D¡visão de

controlo de

Qual¡dade da
Água de

Abastec¡mento

Comp€tâncla3/ac.tlvldrdês 2l

€laborar € submeter e ðptryaçao cla autoridade competente (ERSAR), o programa anual de controlo
da qualidade da água F,ara consumo humaño (pceAl do Concelho da Ma¡a. dentro d6 prazG
prdistG na Lei; Ëlaborar o p¡og¡ama de controlo operacional lÞCOl do concelho da Maia:

c) Elaboiar, em c@rdenação com a Autor¡dade concelhia de Sarlde e ERS"AR, o 'Plano de Avaliação d€

Riæ6 para âs Águas de Ab¿stecimento": Præeder à elaboração e implementação do "plano dê

Purgas para o sistema Públ¡co de Abãstecimento-; Proceder à elabo¡açåo, e posterior implemêntaçåo
do "Plano dÞ comunic¿ção de situações de emergênc¡a na qualidade da água"; Þ166¿¿¡ à elaboraçáq

e pctetior implementação, do "plano de comun¡cação e resposta a situaçðes de eme.gência de
ewnt6 relacionados com o te[orismo e wndalismo"; Præeder å implementação dos proced¡ment6
que suportam o'Plano de Avaliação de Ri*e para as Á9uas de Abastecimento"; lmplementãr, e dar
cumpr¡mento aos programas em vigor, de modo â conf¡rmar que a água d¡str¡buída stisfaz as
exigènc¡as de qual¡dade delTnidas por Lei; proceder à ¡ecolha de amosras de água pÊra consumo
humano; lnformar å Autor¡dade concelhia de SåÚde dc resultados da wrificação da qualidade da
água; Dar conhecimento às autor¡dadG lDelegação Concelhia de Saúde e ERSARI das situaçðes de
¡ncumpÌimento detetadas no âmb¡to dð verificaçåo do PCQAi Aver¡guar ås causs dos
incumpr¡mentos de modo a serem implementadas as ações @rrêt¡vas apl¡cáve¡q Ger¡r G
equ¡pâmentos de monitorização, medição e ensio, procedendo à respetiva verificação e calibr¿ção,
asffiadG às ágUas de abastecimento: Þãrt¡c¡par no p¡oces de D¡str¡bU¡ção de Água, no àmbito do
SGQ; Promær a implementação dos præed¡mentos do ScQ aplicáveis nas rBpetivas atividads
real¡zadas.

Efetuãr as colheites de amostrås na rede de d¡stribuíção do S¡stema Abastec¡mento públ¡cq de
acordo com o Prcgrama de controlo de Qualidade da Água em v¡gor.

TOTAL

Dlvlsão de Controlo de Qualldade da ,Ág¡¡a då Abasteclmento

rl



Depanamento Económ¡co e Financeiro

OBS

b)

aleb)

a), bl e c)

a)

â)ec)
2 Açsiçtentes

técnicos

ocupados em

mob¡lidade

intercarreirås

ê)

Total de

Postos de

2

2

2

3

6

6

l','

l9

fll

I

I

ì

I

2

2

1

6

Área de formaçào ãcadém¡c¿

e/ou profìssional

Hâllilitaçào adequâda ao nível

de Licenciatura;

Lic. em Economia - Crau de

complex¡dãde 3

Lic em Economi¿/ Cestão

Financeirå e F¡scal /cestão de

Empresas Crau de

comple¡idâde 3

ì2" ano de escolarid¿de - crâu

de complexidade 2;

'12'ano de escolaridade - crau

deComplexidade2; Esc.

Obr¡gatória - Crãu de

complex¡dade I

'12'ano de escolar¡dade - crâu
deComplexidade2; Esc.

obrigatór¡â - crau de

Complexidade ì

Cargos/carreiras/categor¡as

Fisc¿l de Se^iços
de Ásua e

FÌOFil- Ffo

2

2

4

1

Et¡a

Encarr€g¿do

.. sfô

EncãrreE¿do
geral cperacional

'Pfo.pÎìt

técn¡co

Þfo

2

2

3

7

7

Ffl[

2

2

2

Coo¡den¿dor

2

1

4

'.:Fllt'

Técnicc de

P¡Eùtl

Especral¡stå de

Þ10.sn{FÏO.

2

2

2

2

4

ì

I
I

chefe ie D \;são

lLe¡ 49Þoì2. ce

29 de âqosto)

FftF'l

I

I

l

I

2

Direto¡ de
D€partamerto
lLei 49Þa12, öe
29 de êgosto)

FfoPtl.

I

I

Dir€clor -

Del€g¿do lLei
19/2ot2, ¿e 29 de

¿gosto)

gfa:Pna

un¡dade
orgânicã

DepåÍtamenlo
Económico e

Financeiro

Subtotal

D¡visào

Económica

Subtotal

Divìsão

f:inánceira

Subtotal

TOTAL

Competências/¿d¡vidðdes 2)

Assegurar os prcced¡mentos contabilísticos e m€didas de controlo interno, a regulâridâde financeira
na realiz¿çào da despesa e supe¡visào do cumprimento das norñas de contabilidade e fiscalidade
aplicáVeis, cumprimento atempado as ob¡¡gaçóes fisca¡s e parafiscãis; Assegurår o reporte periód¡co

de informação pârâ organisnìos do estado e 9ar¿nt¡r o dever de informaçào e publicitaçåo. e;(¡gidos
pela legislaçào em vigor: Mânter o cadastro e inventariacào sistemática do påtrimónio dos SMÊAS da

Maìa. Elaborar o orcåmento e execução orçãmental dos SNlEAS da I'laia; proceder aos reg;stos
contabilísticos dos movìmentos inerentes aos recebìmehtos e pagamentos efetuados, ¿ssegurâôdo a

respetiva conciliação com os cor.espondentes movimentos re¿l¡?ados pela contabilidade; Proceder ao
cálculo, mon¡tor¡zacáo e reporte mens¿l dos Fundos Disponíve¡s; Assegurar os proced¡mentos pré,

contratuais de aquisicão de serviços e de empreitadas, em colabor¿çào com os diferentes serviços;

cerir, financeiramente, todo o procedimento pré-contratual até à sua âdjud¡cação; prepåràr e

elaboraçào dos documentos dê preslâçào de contas: Coorden¿r e dirigir as atividades relacionadas
com as unìdâdes orgán¡cas flexíveis na sua depéndênc¡a, dispondo, para tal, dàs competenoås
defìnidas pa¡a as respetivas unid¿des orgãnicàs e o erercicio. em ger¿|, de competênc¡as que a Leì

ãtribUa oU venha a âtr¡bUir aos Setviços MUnicipali?ados, relacionadas com ð nâtureza das ðtr¡buicoes
que lhe estáo cometidas.

Assegurar o reporte periódico de informação para org¿n¡smos do estado e garantir o dever de
nformaçào e public¡tâção exigidôs na legislaçåo s6 vtgor; Elaborar o c¿dåstro e invenLariaçåc
sistemática de todo o património municipal: Carantir a manutencão da estÍutura cohtabilística dos

St\4EAS dâ Maia, bem como todas as alter¿côes que possam surgir por ¡mperatavo legal; Estudar
eveñtuais futurãs necessidades, com v¡sta a elâborar um adequado plano ¿nual de comprãs; preperar

as necessárias alterações e revisôes orçament¿¡s; Organizãr os documentos f¡n¿¡s de prestêção d€

contas e Þrep¿rar os elementos indispensáveis à elâbor¿çào do relêtório anual de atividades e report€
ås ent¡dãdes a que os S¡,1ÊAS da Maia estào obr¡gados; Estudar e propor medidês que obstem e

desèquilíbrlos negativos na execuçào do Orç¿mento; Organ¡z¿r os processos relativos à execução dc
crçamento ênUâl dã receatâ, d¿ despesa e d¿s COp dos St\lEAS da Nlar¿; Þromover a el¿borêçâo dc
Orçamento Anual de receita e despesa dos SMEAS da Ma¡a.

Promover o cumÞr¡mento atemp¿do das oÞ¡tgaçoes f¡sca¡s e paraf¡sca¡s; Desenvo¡ver um sistema de

:ontab¡lidade de gestão e garantir ¿ s¡6 otimização; Manter atualizâdo o ficheiro cle fornecedores
procedendo à respetiva avaliðçào; Controlar o movimento de verbas e controlar o saldo das diversãs

:ontaï Manter organizada e atualizâda a contab¡lidade dos SMEAS da Maia.

Elaborêr relatór¡os periódicos då ãt¡/idåde financeira e f¡scal; organizar e informã. os processo!

relati'¡os à contratacão de empréstimos e de locação fln¿nceira; acomp¿nhar a evolução d¿

:apacidade de endìvid¿mento e da performance financeira dos SI¡AS; organ¡zâr e atual¡zar o doss¡é

Inancejro relativo às comparticipacões obtidas através de protocolos, contrêtos-programa oU fUndos
:omunitáilos.
DesemÞenhar funçòes consultivas, de estúdo, planeamento, programaçiio, âvaliaçào e aplicação de
1étodos e processos. na tram¡taçào de todos os procedimentos de gestão-

Contab¡lídade
Exercer ås tãref¿s que garãntam o supofte contabilíst¡co e patr¡mon¡al dos S¡/EAS dâ Maiâ e proceder

à escrituraçåo dos livros de contab¡lidade; processâr e regastâr ordeñs de pagamento e escriturar as

contas correntes dos fornecedo¡es; Nlanter ¡oda a <locumentação necessária arquiv¿da e

dev¡damente orgånizada; Proceder à reconciliação dos documentos de receita; ¡,lahter toda a

documentâção necessárja arquivada e devidamente orqãnizada.

Tesouf¡rl¡
A3segurar a ârrecadâCào de todas ås receitas dos setuiços, emitir cheques e efetúar, depoj3 de

dev¡damente autorizadc, o pagamento de toCas as despesasi El¿borar mapa diário das situãçõet
bàncáraàs, designadâmente o chanìâdo "ResUmo Diário de Tesourâr¡4"; p.oceder. diaÍiâmente. aos
depósitos de vàlore5 monetário'. em nome dos SMEAS da Maiã, no Homg Deposit. ¡nstalado nà
própria Tesouraria e nàs inst¡tuiçòes bàncária5 prev¡amente d?finidas.
DèÞehdêhcia dê AEUàs Santas

Receber ¡mportàncias fâturadas; Receber e encam¡nhãr as sol¡citaçöes de ligaçõgs domicìlìárias de
água e de sane¿mento, inclu¡ndo å respetiva orçamentaçåo; Efetuâr âlteraçöes de titulares de
contratos de fornecimento de água e de recolha de ágU¿s residUàis; EfetUar cessação de contratos de
fornecimento de água e de recolha de águas res¡dua¡s; Efetuar depós¡tos bancários de verbas
recebidâs.

r)

,Ë<MAPA DE PESSOAL. NOVA MACROESTRUTURA

ÞTN - Postos de Trabalho Necessár¡os

PTO- Postos de Trâbälho OcuÞâdos

a) contrãto de trabalho em tunções públ¡cas

b) necess¡dade de comlssåo de sery¡ço em carEo d¡rlgente

c) necêssld¡dê pêrmanênte
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Departamento Adm¡nlstrativo

oBs

a)eb)

a), b) e c)

â)

al

â)

Total de
Postos de

Trabalho

Ffo

I

a

I

5

1?

Pltt

I

I

5

Ár€a de fcrmâção ¿cadémÌcã e,/ou

profisslonài

Habilitação adequad3 ao nível

de Licenc¡atura:

L¡c. em Economia - Crau de

complexidade 3

Habilitacào àdequada ao nivel

de Licenciatura;

Lrc. em Cestáo - CraU.jê
complex¡dade 3.

l2'ano de escolðr¡dade --:Qrau oe Lomplexroâoe z e

Esc. obrigãtór¡a -

Cråu de Complexidade l

l2'ano cle escolariclâde -

creu de Complexidàde 2

12" âno de escolaridade -

crau de complexidade 2 e

Ésc. obrigatória -

crau de complexidade ì

12" ano de escolaridade -

Crau de Complexidâde 2 e

Eçc. Obrigatór¡a -

Crau de Complex¡dade I

Cargos/carreiras/categorias

Fiscal de
serv¡ços de

Água e

Sañeamento

Ffo

Assistente
operacicnal

. Pfo

2

I

t4

Þir¡

Encarr€g¿do

ope¡acícnâl

Pto

Encarregedo
geral

operãcionãl

úõ' rÍt*

Assistente
técnico

' 9fo

4

s

4

2

P¡I¡

4

Coordenãdor
técnico

Fto '

3

FfL

Técnico de
informática

rom

Especialistà de
iÞformática

ÍoPIN

Técnico

superior

Chefe de
D¡v¡sào (Lei

49/2012, de 29

de agosto)

FiúEfrl

Diretor de
Departamento
(Lei 4-al2ot2, de
29 de agosto)

t¡ùfttn

t

I

Director -

De¡egado {Lei
49/2012, de 29

de agostol

fiopfil.

Unidade
olgân¡câ

Depàttâmento
Administrativo

Subtotal

Div¡sào

Admin¡strativa e

comercial

Atr¡bu¡çôes Cohpetêhci¿s/actividades 2)

Desenvolver os procedimentos administrat¡vos relativos âo âbãstecimento de á9ua à recolha drenagem
e tretamento de águas residuais, para ãssegutar um adequado funcronamento do servrco, com
preocupaçöes de rigor e eficiéncia; Cgrir todos os procedimentos administ.ãtivo9 referentes aos pedido!
de l¡gaçòes dom¡ciliári¿s de águ¿ e de saneamento, bem como a respet¡va suspensão, interrupçàc
devido a falta de pagamento ou oùtros; Coordenar a emlssão e a cobrðñca dos documentos de fâturåçåo

Ir¿nsmítir à Divisão Técnica toda e quðlquer situaçào anómalã, com vista a detetar eventuais at¡tudes
fraudulentas; Prestâr informaçóes à Direção sobre número cle consumtdoies. vålor dås emissòes dãs

fatu¡ãs de água, perdas de água, perdas por atribuição de terifários sociais, e outros; Caråntir a

operacionalidade do sistema de teleleitura; Coordenar os processos de Clientes e de Aqu¡sição de Bens e
Serviços e pârticipar no processo de Equipãmentos e tnfraestruturas, no åmbito do sce; promover a

mplementaçào dos procedimentos do SCe aplicáve¡s nas respetivas atividãdes realizad¿s; Coordenar €

Cirig¡r as êtividades relacionadas com as unidâdes orgánicas flexíveis na sua dependência, clisÞondo. para

tal, clà9 competéncias deftnidås pa¡à às respet'v¿s untd¿des orgänicas e o erercícro, em ger¿1, de
:ompetêncie! que a Lei atribua ou venha atribuir aos Serviços Municipålizados. relacionadas com a

natureza dês ãtr¡buições que lhe estào cometidas.

Assegur¿r a ¡ormallzacão ¡nformãtlca dos novos consumidores de água e dos novos utentes da rede cle

seneamento: Assegurar a contabilizaçào dos consumos de todos os prédios ligados aos sistemâs de
abastecimento de á9ua e de drenagem de águas residua¡s do MUn¡cipro: Tr¿nsmitir ¿os leilores de
consumos a ¡nformaçào necessária para ao planeêmento do respetivo trabalho, nas áreâs que lhes são

distribuíd¿s; El¿borar pl¿nos prestacioña¡s e retiticação de faturâs, sempre que necessário, Carånttr,
entre outros, â inform¿câo sob¡e o número dc consumidores, o v¿lo¡ das emissðes dês fêturês de água,

as perdas de água e as perdês Þor ¿tr¡buição de tarifário social: Acompâhh¿r e apoiar a imÞlementaçào

de projetos - pAYI (Maiambientel. SlC, Fâturaçáo âo dia; Anålisar as leituras importadas do programa de
teleleitura Þara o SCA, comun¡car e retificar eventuais erros, elaborar list¿s de consumidores para recolha
de leituras pelos leitores de consumos e efetuêr o lançamento manual de leiturês no sistemaì Execùtar
tarefas de apoio ao n¡/el de Balcâo Digital, Notas de Débito, Cestào dos planos de p¿gamento, e outras;
Þesquisâr e analasar cohsùmidores no âmbito do programa Mun¡cipal de Emergênciâ sociali P¡ocessâr å
emissão cle "Ofícios Av¡sos de Corte; Elabo.ar Notas de Débito no SCF; Organìzår processos par¿ fins
judic¡âisì Cðrânt¡r a correta gestäo de stocks atràvés da previsão de aqursiçao de bens de consumo;
Conferir e reg¡star entradas e sâídas de materiais e produtos. verificando quantidades e solicitando, ã

quem de dire¡to, a comprovação da qualidade e das característ¡cas técnrcãs, prov¡denci¿¡ à arrumação

cu¡dãda dos materiais, segundo indicaçòes dos códigos e referênc¡as ex¡stentes, mântendo-os em boas
condiçòes de conseruãçào; proceder à inventar¡ação permanente do armåzém e respet¡vos balanços de
verificacào, garantindo a constante atualiZaçåo do ficheiro de inveñtariação de artigos e fornecedoÍes;
Sàtisfazer os pediclos dos materiais e produtos em stock, âpós å necessária autorizacão, e sempre após a

apresent¿cåo de requisição; N4anter âtualiz¿do o reg¡sto de contadores de ágUa e o arqui!,o das compràs;
Ptoceder ao estudo de mercado cie bens e serviços e org¿nizãr os respetivos processos de fornecimento,
após a dev¡da e necessária åutorizaçào: Definir uma metodolog¡a de qualificåcão e proceder à aval¡acão

contínua de fornecedores; Efetúar a geståo dos equipamentos de monitor¡zacão, medição e ensaio
utilizêdos; Part¡c¡pår no Þrocesso de aquisição de bens e serviços ¡6 âmbito do SCQ; Assegurar o serviço
de economato em todas as unidâdes orgãnicas dos SMEAS da t4aia

Desempenhãr funcões de natureza executiva, em colaboração transversål na tramitação dos respectivos
procedimentos edm¡nistrativos, tendo em conta as atribuiçoes Þrofeídas na Divisão Administråtivâ, nos
termos do Regulamento Organ¡zacional dos Serviços Municipalizados da Ma¡a.

Secretar¡a

Registar a entrada e saídâ da correspondéncia d¡recionacla ¿os SMEAS da Nlaiã; Assegurar o ateñdimentc
presgncial e telefónico refe¡ente ao: as'untos afetos ao Sector: Assegutat os serviços admtntstrattvo!
relacionados com o fo¡necimento e cess¡ção de contratos de água; Proceder a alteraçoes contratUlis €

re¡nstàlâçoes de contêdores; Emitir guias de receita relac¡onadas com a inslalâção de ramaas de água e

de sàneamento.3lteraçóes contratuàis. reinstalâções e restabelecimentos; lnformar o Sector de
Faturação e Consumo då conclusão de todaa as ¡igaçõe5: Proceder à lnscrição de picheleiros e emitir ê

respetiva guia de receitå: Efetuâr orçâmentos dos pedidos de ligaçào; Registar liqaçöes domiciliár¡a:
provisór¡as; Efetuar o registo d05 pedidos de ligaçôei domicil¡ária3 de água e de saneamento.

Facturâção e Consumo

Assegurar os serviçôs administrativos relacionados com registo e alual¡zação da ¡nformacão relevante
Íeferente âos consumìdores. Assegúrâr o atendimento presencial e telefónico referente àos assuntos
afetos ao Sector;Oer¡r a t.oca de correspondencia que lhe é exig¡da ou necessárla; Em¡trr fåturas parâ

em¡grêntes: Recec¡onar pedidos de cancelamento de contratos e de substituiçöes de cont¿dores
gerindo as respetivâs leituràs e todo o processo; Rececionar e registâr. no s¡stema, as leituras
transm¡tidas por cadã consum¡dor; Recec¡onår os contråtos de fornecimento de áEuâ / saneâmento para
'cr¡ação' de novos clientes; Retificar faturas em¡t¡das com eventuàis eÍos, e confer¡r 05 consumos dos
contadores totali2âdores.

ReE¡sto de Dâdos
Registar e manter informação referente aos clentes no s¡stema informático; Anular dados de
consumidorês por levantamento de contådor ou por alteração contratual; At¡vàr clientes de ligaçóes

nrrvas, de alteràçòes contratuais ou de reinst¿laçöes de contâdores: Ativar ou cancelar o pagamento
através de débito direto; Efetuar a Vâlidaçào de leiturês, antes då emrssão de fatUras; Efetuar o

tratamento das le¡turas comunicadas via Balcão Digital ou lìnha telefónica aútomática; Procede. a

alteraçào de "moradas de env¡o de coa¡espondênc¡a": Progrâmar. e recolher e tråtàr os dados dos
terminais de le¡tura usadog pelos Leitores de consumos.

r)
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Lêgandå:

PTN . Poetor dâ Trabalho Ncccasárlo!
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bl n.ccsldadc dc coml$åo do srulço eh c.rgo dlilEêntc
sl næ$ddad. p.rmanant

tll;h-L

oBs

a)eb))

Totâl de
Þostc de
Trabalho

Árce de toræçåo æadémica e/ou

Prollslo¡al

\

l? ana dè solaridade -
Grãu de ComPlex¡dade 2

Hab¡lltação adequada ao nlwl
de Licenciatura;

'l? ano de æolar¡dade -

crau de complexidade 2

F¡sl de
sêrviç6 de

Água e

Sâñêemento

Áslstente
opefâcional

Encarregado

operac¡onal

Enca¡regado
geral

ope¡acionål

Ass¡stente
técn¡co

C@rdenedor
técn¡@

Téchico de

ínformát¡€
de

informát¡ca

Téch¡co

superio¡

chefe de
Divisão (Lei

49ho12,de29
de ag6to)

Dirctor de
D;partamento
(Lei 49201¿ de
2ft de agostol

cargos/carrclralcatêgorlas

Dirdor -
Delegado lLe¡
49l2o1àdeæ

de ag6to)

Unldadc
otEânlc.

DMsåÒ

Admin¡strat¡w e

comercial

D¡v¡são de Apoio
â cliêñtes

6 sry¡ços adm¡nistrat¡Ws relacionadc com a ¡nterrupçåo do abðstæ¡mento de água

¡ncumprimento de pagamentos; Awriguer s¡tuações de iraeEuleridade de titular¡dade de
El¿borar l¡stagem de cort6 a efetua¡, de aco¡do com as normas deñnidas: Elaborar p¡æes
¡nterrupçãa de fotnecimento de água; Elabora¡ d¡ariamente e meñslmente relatór¡G de s¡tuaçðes
¡nte¡rupção de tornecimento de água (cortes); Prestaf apo¡o ¡nfofmatiw aos dema¡s Sectores, em

co¡ies e mudança d9 titularidade de contratos; Recolher, analisr e ælæionar a
pelc CTT; Registar, diariamente, os cortes no programa G6tão de Cortes. bem como

programa SCA Registar diafiamente, no SCA ¿ conclusão das ordens de æryiço d6

Cdæ

água, e as rffi¡söes de contrato.

de cl¡entes, nomeedamente leitures anómalâs, deteçåo de ftãUds, fisalízação de consumos
de água nas red6 p¡ed¡¿i+ Anal¡$¡ e gerir o sistema de teleleitura. detetar err6 e

fugas de água, manipulação de módul6 e outras anomalias Av¡er c clientes
é copnstatada Uma fuga na tede Þ¡edial de água: R6ponde¡ às reclamaçðæ e a Þedid6

Elaborar 6tudc de caráter æonóm¡co-financeiro com V¡sta à apræntação de ptopGta
dos æry¡çG pJgtadc pel6 SMEAS da Ma¡a:Asgurar a const.uçåo, execução e manutenção

mapås de controlo de gestào¡ Análisr, p¡opor e conclet¡zar suEestð6 de melhor¡a apresentadðs

Planear, erecutar e control¿r todas as que tenham uma repercussfu económica e

TOIAL
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'l-a¡¡r-

a)

à)

a)

oBs

b)

I Técnico

Superìor (Direito)

ccupado em
mobil¡dade

¡ntercarreilas

a). b) e cl

Þtô

2

7

1A

ì

3

1

Total de Postos

de Trab¿lho

t

Áre¿ de fcrm¿çäo ac¿dém¡cã e/ou

prcfission¿l

Habilitåção adequada ao nível d€

Licenciatu¡a;

Habilitação ådequadâ ao níve¡ de

Licenciatura;

Lìc Ciências Scciail Dìreito -

Cr¿u de comÞlex¡dade 3 e

12" ano de escolarìdade

Crau de comÞlexidade 2

Lic. em Ciénc¡as Históricas

crâu de complexidade 3 e
l2'aho de escolar¡dade

Crâu de complexidade 2

'12'ano de e{oìarìdade -

Crau de comple¡idade 2 e Esc.

Obr¡gatóriå - Crau de

Complexidade l

Esc. Obriga!óriã - Crau de

complexìdadeì

Fisc¡l de
serviçôs de

-Âgua e

Saneamento

l

s

l2

:'.EfX,

Ass¡stente

operacìon¿l

- 
ÉftÌ,ì,

Encarregado
operacional

,:priÈ--,

Encarregacjo

geral

operacional

t'ntl

2

1

Assistente

FÎt.- irfo

Cærdehãdcr
técnico

ÊÍo.'

Técnico de
informática

Pf¡{¡f10

Espec¡alista de
ínfcrñát¡ca

PnfPro

2

Em'.

lécnico
super¡or

: stô.

cheFe de
Divisào fLeì

49/2012. de 29

de agosto)

I

D¡retor de
Depêftamento

{Le¡ 49l2or2. de
29 de agostol

I

ì

t

tro

Cargos/carreiras/cate gorias

Directo¡ -
Delegådo (Lei

49/2ot2, de 29

de agosto)

..P.n¡

Uñ¡dade orEånica

Departamento de
Recursos Humånos

e Serviço5

Partilh¿dos

subtotal

Divisão de Recursos

Subtotål

Competêhc¡as/adiv¡dades 2)

promover, desenlolver e ¿ssegu¡aÍ a gestào integrad¿ dos recur.os humanos, formacão e condicões de

trabalho; Apoiêr o relacionamento com as estruturas repregentativ¿s dos tråb¿lhado¡es. al¡nhãr âs
polificas de Recursos Humaños com as estretégias d¿ orgàn¡2açào; Coordenar o præesso de Ceståo de
Recursos Humanos no ãmbito do SCQ; Promover â imÞlement¿cão dos procedimentos do SCe
aplicéveis ¡¿s ¡g5ps¡ivas atividades: Superuisionar os pr@edimentos e os meios destinados à prevenção

e proteção cla segurança e saúde dos trabalhadores; Coordenãr e djrigir as atividades relacionâdas com
as uñidades orgânicas flexiveis n¿ sua dependênciê, dispondo, para tal, dâs competènc¡as defin¡das para

as respetivas un¡dades orgânicâs e o exercíc¡o. em geral, de competênciâs que a Lei etribua ou venha
âtribuir âos Serviços MUnicipâlizãdôs relâcionâdãs coñ a naturez¿ das atribuiçoes qL¡e lhe estào

cometidas.

Atualizar, period¡camente, a plåtãformã rnformát¡ca cle Cestão de pessoal, bem como organi2ar e

manter atualizados os præessos individu¿is; Cerir o sistema de assiduidade; Recolher e tratar dados
parâ fihs estàtÍsticos e de gestão, designâdâmente quanto ã assaduidade. trabålho suplementar, ajudas

de custo e comp¿rticip¿çäo na doença; Þroceder à gestào dos pedidos de colocaçào g estágios, bem
como qualquer contrâtaçåo de pessoas que nào impl¡que vínculo de emp¡ego públ¡co: proceder à

geståo dos Þedidos de acumulâção de funçóes: Cer¡r a codificaçào, inserção e conferénçiå dos recibos
médicos entregues pelos fu¡cionários. inscriçöes na ADSE (online) e ðlterâçòes de dados pessoars de
funcionários na ADSE e outras âtividades reìacionadas com a mesmâ; Rececionâr a prevjsào de t.abalho
suplementar, do trabâlho ñotúrno, das folgas gozadas e â gozar e ¡nserçào c¡ðs horas no sistema
informát¡co; ln6erir tc<jo o tipo de faltas no sistema ¡nformáticô, conferência de assiduidade mensål do
Relógio de ponto, receçào e tramitação de pæidos de alteraçåo do horário de trabalho e tramitåcão do
processo Ce Licençâ parental: lnscrever e gerir ¿ desvinculaçåo de Sócios ños Sind¡catos. CCD e outrås
ent¡d¿des:lramitarprocessosdepenhoras eejuajasdecusto;Efetuaroprocess¿mentodevencimeñtos:
lnstruir e trêm¡t¿r os processos de aposentação: O19¿n¡zâr e tramitar os mapas de fér¡ås do pessoêl de
câdâ unidade orgánica: Cerir o arquavo do Departãmento: Assegur¿r B gestào ca carreirâ dcs
trabalhadores com relaçäojUrídica de emprego público: Estudar e promoveÍ ¿s medadas tendent€s à

atUalizaçào do mapA cje pessoal; AssegUrâr o SiStemã de recrUtamento e seleção ao níVel dos recUr!os
humanos necessários à enÌidade, bem cOmO o processo de recrutamento e selecào de cãrgos
dìrigentes; Desenvolver e ¿ssegurar e adequ¿da avaliação dos períodos experimentaivperiodo de
estágio dos novo5 traballìadores, nos termos da Le¡; Desenvolver e acompanhar o processo de
integrâção e acolh¡mento dos novos trãb¿lhâdores; Assegur¿r a gestào dos processos de mobil¡dade de
ûabalhadores de out.ãs entidades parå os SMEAS da Ma¡a e vice-vere, bem como desenvolver e

assegurar o desenvolv¡mento de præessos de mob¡l¡dåde intercår¡eiras ou de mobilidade
intercategorias; Ceri¡ processos relativos a pedidos de l¡cehças sem remuneraçào: Cerir processos de
cessaçåo do vinculo de emprego público por iniciâtiva do empreg¿dor ou por ¡niciativa do trabalhador.

Desempenhår funçòes cohsultivas, de estudo, planeamento, progrâmaçåo, avaliàçäo e aplicaçäo de
métodos e processos, com vist¿ à preparaçào e fundâmentâção de decisòes relativas ås atribuiçòes
:ometidas à Divisáo de Recursos Humânos.

Desempenhâr funçóes consultivas, de estudo, plåneðmento. programâção. avaliaçåo e el¿boråção de
pârecerescomvistaàprepãraçãoefundament¿çãodedecisòes, noâmbitodestu¡çãodaDivisào.

tusuntos cerâ¡s
Assegurar as operações técn¡cas de avãliâcáo, conseruação e preserv¿çåo da documentaçào em arquivo
recebidâ pelas vár¡3s unidades orgânic¿5, enquâdradas nas normãs ISAD lGl e/ou ISAAR (CPFI: Pãrticìpa'
no processo de Cestào Documental. no âmbito dô SCQ.

Anal¡sar'e reg¡stãr todos documento; que dão entrada no Arqu¡vo e colabor¿r nas atividades d€

Àrqu¡vo: tr¿tamento. acondicionamento e recuperaçåo dedocumentos.

Serulços Soci¡is

Oaràñtk todas as tàrefas inerentes âo tuncionåmento do Refeirório Mun¡cioàl

Seruiços de AÞo¡o
Asregurar o çeruico de atendimento telefónico dos SÀlEAS da Maia.

Departamento de Recu¡sos Humanos e Serviços Partilhados

Atr¡bu¡ções

u
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Lcacnd.!

2l ca.atcrläçåo das €rr.lns g6ral$ nos tsrmos do ì" 2 do a.ügo aa" d. LTFÞ. comÞGtôndåÊ dos dlrlgêntG, nos tcrmos prcvl*os na Lel n.2/¡oo4, dr 15 d.Jrnêl?o, na atual red.ção
PTN - Postor drTrabalho Noce3tárlor
PTG Postø d. Trôbalho ocupåd€

b) necældrd. d. @m139åo d. s..v¡ço am €rgo dlr¡gante
cl nc€carldadê Þdmånêntê

-
oBs

a), b) e c)2

Total de Postos

¡re Ttabalho

Área de tdmação acãdémlca €/ou

profisionel

Hâbil¡tação adequada æ nfwl de

Licenc¡etura:

L¡c. Ræues Humanol
Uc. adequada no doiñfnio da

segu¡ãnça e Saúde noTÞbalho
c.au de complexldade3;

12" Ano de E*olar¡dadècom
tormação prof¡sional adequada

cEu de Complex¡dado 2

\

F¡$al de
sêrviçc de

Água e

Saneamento

Asistente
oÞe¡ac¡onal

Encaregado
operacional

EnÉfregãdo
qeral

ope¡acional

As¡stênte
téch¡co

cærdên¿dot
técñico

Técnlco de
informátiæ

ÉsÞec¡al¡sta de
¡hformãt¡câ

I

Técñico

super¡or

chefe de
D¡visão {Lê¡

49Ì2012,de2€
de agosto)

Diretor de
Depê rtâh€nto

lLei 49ln1\de
2!t de ag6to)

Cargos/catrclras/cateEorlãs

Ditectot -
Delegådo {Le¡

49l2OrZde29
de egostol

Un¡dadê orgånlca

D¡visão de

De*nvolvimento
Organ¡æcional

Compctênd.y'.ctlvldadcs 2l

P¡Gede. æ d¡agnóstico e análiæ das necssidadG de formaçåo; Elaborcr o pl¿ho anual de fo.m¿ção e

præeder à sua eræuçåo; Efetuar a ñanutehçåo de rêgistG da torm¿ção realìzadã pel6 trabalhado¡e
d6 SMEAS da Ma¡a; Coordenar a aval¡ãção dâ eficác¡ã dâs ações de formação reâl¡zadaq Promwer.
anál¡æ e dær¡ção de funçðes, bem como elãborar 6 peÍis de competèncias. em articulação com a!
yáaias Unidãd* orgâniøs: Geri¡ as competências ê rêâfæter G iæurs humanG ac p6t6 d€

lrabalho dentro da ent¡dade - Gestão da Mob¡lidade entre *ryiços: Efetua¡ o reportê pêriódico dc
informação relôtiva a recurs humanc para organismGdo Estado e garantia o d*r de informação €

publ¡cação er¡gidc pela legislaçåo em vigoq Efetuar lêwntamentc que sustentem o planeament(
edratégiæ d6 ræu|sc humañ6 no médiGlongo Þrazo; Apoiar. técni€ e adm¡nistrativañeñte. c
pr@æ de ryal¡açåo de dæèmpenho dætrabalhadores, bem @mo o p.ocæ de ¡nd¡g¡tação e ete¡çãc

da æmissão parilária; Elaborar o Bâlâhço Sociâl; Efetuàr o t¡atamento sbtfstico do âbsntismô.
propq medidas que viæm a {a prænção; Ger¡r os procs de acident6 de t¡.¿b¿lho e dænça!
profissifrais; AseguEr o cumpr¡mento das obr¡gaçóes legais d6 SMEAS dâ Meia em matér¡a de súd€
e eEurança no trab6lho; Estabêlæer ê manter as cond¡çö6 de trabalho quê âsêgurêm â integr¡dãdË
ilsicã e mental d6 trabalhådorG d6 SMEAS da Maia; De*nwlrer cond¡çö6 ê me¡c quê ¿sgurem .
€nsibiliz¿ção, ¡nformaçåo q ¿ formação ¿6 trabalhador6 dc SMEAS da Maia; lnformar, tecnicamente
Ðbrê as medidâs de prænção relatiws às instalaçõeq læâii equ¡påmentG e prGe56 de trabãlho
ldeht¡ñcaa e ¿valiàr 6 r¡*6 pafa a segurança e 9Údê n6 læaisde ùâb¿lho e contþlar per¡od¡cem€nt€

6 ¡¡*c rdltants da erposição a agent6 qulmic6, flsic6 e tiológlcG; planear a preEnção
integ.ando, a tod6 6 níveis e para o conjunto das atividad6 dG SMEAS cle Mã¡a. á evsliação ¿q5 ¡¡s6
e as respet¡vas medidas d€ prænção: El¿borar 6 progremes de prsnção de r¡s6 prot¡siona¡s

Promær a vigilância da súde dc trâbålhadores, @perando com a empræ prestadora de ærviçc
externos lnformat e tormar 6 trabalhadorB do sMEAs de Maiâ sbre c ¡isG ÞaE a s€gurança €

eúde, b€m como sbre as medidas de protêção e prewnção; O¡ganizar 6 meios dæt¡nadG ¡
prænção e prot€ção, coletiE e ind¡viduâ|, e c@rdenâr âs ñedidas a adòta¡ em cao de pet¡go græ É

minente; Selæiona. a s¡nalizaçào adequadâ, quer pãÞ os locais de trabalho t¡xc quer para 6 trabãlhos
que decoíem na via pública; Assegu¡ar a ¡e¿l¡zâção de Coordenação de Segurðnça e Saúde em faæ cle

pþjeto e-em fase cle exæução de obÞ, cohforme o prêvisto ho Dæretcle¡ n" 27312c]O3. de 8 de

cutubro: Validar, tænicãmente,6 planc de Segu¡ãnça e Sâúde. elabþradG pelas Entidads
Exæutântes, para as empreitadas rêaliz¿das pel6 SMEAS da Maia, confotme prwisto no Decreto-Lei ñ'
!T3Í2@,3,de 8 de outubro; Asg!rar a wdñeção e êhs¡o dG êqu¡Þamehtos de tlabalho, Þor forña ã

Car cumpr¡mento ao Oecreto-Le¡ n'SqÞoos. de 25 de fewreiro, Ðb¡e prsições mfn¡mas d€

€gu.ança nG equ¡pamentG de trabálhò: P¿rt¡cipar no procæ de aqu¡s¡ção d6 equ¡påmentG de
prcteçäo lnd¡v¡dual e colet¡va; Ànal¡sr 6 acidênt* de trab¿lho ocorridG e em¡t¡r 6 ¡6þet¡E
relatór¡G de inquér¡tq *mpre que ñæ6ádo: Elabqar o e*udo estatlst¡co lnual d6 acidents de

lrabalho.

fOIAL

Depâ?tamento de Rêcutsos Humanos e SeMços PâÊllhados J

ôtrlbulçðlt
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cas

aleb)

a), b) e cl

I Técnico

Supe¡ior

lceog¡afia) e l
Ass¡stente

técnìco (áreâ de

de5enho)

ocupados em
mobilidade

a), b) e c)

FÊt.

j

3

5

s

50

50

m.

I

4

4

6

6

Á/€a de fcrm¿cåo ¿c¿démica e,/cu

p¡cfi:sron¿l

Habilif¿çào adequada åo nível

de Licenc¡atur¿:

Lic. em Enqenharia Biológic¿ -

crau de complexidade 3:

ì2'Ano de Escolåridade.

acrescjd¿ de formação

profìssion¿l adequadã - Crau de
Complex¡dade 2

Habilit¿çào adequãcjâ ao nível

de Licenciatu¡a:

Lrc. em tngenhafr¿ crvrl /
ceoqráfica ou Ceoespàc¡ål/ L¡c-

eûr Ceografìa - Grau de

Complexidade 3;

l2' Año de Escolaridade,

âcrescidå de formåçào
profissionål adequåda - Cråu de

Complexìdade 2 e

Esc. Obrigatór¡a -

Crau de Complexìdacle I

Habilitação âdequâdâ ao nivel

de Licenc¡alura;

Esc. Obrìgatória, acrescida de
fo¡macão prof¡ssionàl adequada,

quando aplicável -

Crau de complexidade l

ru

I

deÁgu¿ €

; tro''

2

2

1'ì

1A

fü¡ .

4

1

m

E¡c¿.rêE¿Cc

PtilFfoPtßm

I

1

I

Pfra

¡

,m

ì

¡

mFtbFTI¡Fro

I

2

2

m

2

2

rrrit

cheie ce Di!¡sèo

llei 1'e/ici2. de

29 de êgostoj

t

I

Prc

DÍetct d€

tL.l /,9i2a12. ae

29 ce aqcsrôl

' d,rô

cargos/carreiras/cateEot¡as

Delegado {Le¡

19i2O12, de 29 ¿e

êsoslol

Unidðde
otgåñica

Depårtamento

Subtotal

Divis:o de

Projetos

Subtotal

Exploraçào

Subtotal

Compêtêhcias/adividades 2)

nformâr, estudar e propor ao Diretor-Delegado as atu¿çöes e obrasjulgâdas necessäilas åo servrço ¿ seu cårgo
e ao desenvclvmento. extensào e melhoria do selv¡ço prestado êo pÚb!¡co; Pl¿near. cônceber, erecutar e gerir
ãs infr¿eStruturâs necessárias ao abastecimento de á9U¿ potálel, em qUåntidacle e qUalid¿de sUfic¡entes, e a

recolha, drenagem e trãtamento de águas residuå¡s, produzidas no municipio na tolal¡dade cla área do
Concelho dâ Mâ¡4, de forma a garantrr a defes dâ saúde pÚblicâ bem como a suslentabilidãde económ¡câ dos
SMEAS d¿ Maia; Cotaborar com a Div¡são Eco¡ìóm¡ca e Finahce¡ra na elåþor¿ção e revisão ¿¿5 6¡¿¡¿g5 Opçåes

do Plano e Orç¿mento (PPl e PAMI; Coordenar a conso¡¡dação e ampliação do Sistemâ de lnformaçào
Ceográfica. promovendo â interoperêbilìdade com o Sistema Cestào Comercial e o S¡steña de Gestào

Operacionã1. A55egurar toda a tramitaçãô de contratãçào pública, incluindo a operaçáo da pl¿taforma eletrónica
de contratação; promover a implementaçào dos procedi¡¡entos do SCe aplicáveis nas respetivås ativ;dãdes;
Pârticipôr nos processos de Drenâgem, Trânspofte e Tratåmento de Águas Residuâis; Distr¡Þu¡çào de Água:

Estudos e projetos e Cestão de Obras. no ârbito do SCQ Coordenar e dirigir as at¡v¡dades relacionãdâs com âs

un¡dades orgãnicas fìexíveis n¿ sua dependència, dispondo. para tal, das competênci¿s definidas para as

respetivâs unidâdes orgån¡cas e o exerc¡cio, em gerâ1. de cornpetènc¡as que â Le; åtribua ou venhâ âtribuir ¿os
See¡ços Munic¡p¿lizãdos, relaciônadas com a naturezã dâs atribuições que lhe estào coñetidas.
ksegurår a comunicação e ãpoio ¿dministrativo do Departamento com interlocutores, internos e enetnos.
Colaborar, ao nível do Departamento, na elåboração de projetos de erecuçào, efetuanclo desenhos de
Þormenor, de esquemas e de maÞãr de ihformação técnicâ. tendo em cont¿ as espec¡ficâçòes ârquitetónicas.
técnicãs e âs no¡ñ¿s de construção pré-definìdas, 3dotanclo escalãs e simbologi¡ adequadas.

Reâlizâr estucos, planos e progr¿mâi, na sua componente técnicå à ce¡ca dos sistemas públ¡cos d€

¿b¿stecimento de égua e drenagem e tÍatamento de águas residua¡s, com v¡sta êo respetivo planeamento €

gestão; Analisar todos os åssuntos e p¡oblemas de natureza técnica relativos à conceçåo dos sìstemâs públicos

ce abastec¡mento de água e drenagem e tratãñento de águas residuais; Manter atualizado o c¿dastra
cêdcgráf¡co dos sistem¿s pÚblicos de abastecimento de água e drenagem e tr¿!êmento de águãs r€Sic'Ja¡s
Prestar as informações de cadastro solìcitãdas e ¡elativ¿s ¿os sistemas públicos de êbãstecimento de água €

drenagem e tratamento de águas residuåis; Zelar pelo arquivo dãs telas frnåts dås obrâs, âpós a dev;d¡
verificâcão e aprovaçåo por parte dã fiscâlização das empreitadas; promover e colaborar nas iniciativas
necessár¡as à telegestão, na sua componente técn¡ca, com vista a ¡mplementar uma telÊges!ão d03 sisLemâs
oÚbl¡cos de ãbastecimento de águe e drenâgeñ e tratamento de águås resrduâis, operante e ef¡caz; Criar
mðpas temát¡cos e Relãtórios de Apoio inerentes à áreâ de âtuâção cla D¡visào: cer¡r o SlC, ñantendo-c
atualizado, completo e disponível, facilìtando o apoio à tomada de decisào d¿ Direção: Cooperar tecnicamente
.om a Câmara Mun¡c¡pal da Mâ¡â, nomeadamente na trocå de informação geográf¡cã; Organizår e disponibilizâr
rs desenhos de telas finais das empreitad¿s; Efetuar levàntamentos topográfìcos, tendo em vista a elaboraçào

3e planos e plantãs que se deslanam à preparàcão e orientação de tr¿b¿lhos de engenharia ou outros f¡ns
Elaborar projetos de execuçào, efetuando desenhos de Þormenor. de esquemås e de mapâs de inform¿çào
técnica, tendo em conta as especificaçòes aaquitetónrcas. técnicâs e ðs normas cte construçào pré-Cefrnidas

¡Jotando escalas e simbologia adequacia!.

lnformar, estudar e propor ¿o superior h¡erárquico 3s åtu¿çóes e obras julgådâs necessáriðs ao seryiço a seu
cargo e ao desenvolvimento, extensão e melhoria do serviço prestado à comunc¡dade; P¿rticipar na elaboraç¿to

de relâtórios e no projeto do plåno plur¡ånual de lnvestimentosi Assegurar a instâlâcào, a manutenção e a
reÞ¿ração de redes de distribuacào de água e de sane¿mento, bem como os ramais domic¡liár¡os: Àssegurar o
controlo e flScaliZação do pàrqUe de contAdores; Carânt¡r o bom fUncionamento e â manUtençåo clås centraìs
elevatórias e hidråntes; Ve.ificar e ânãlisar os niveis dos reservàtórios e pressòes da rede: Zetar æla âtualizaçào
do cad¡stro de viaturas e equipðmentos: Manter em condlções de operacionalidade ês viatur¿5 e máquinas da
frota, execUtàndo taref¡! de controlo e conservâção; Procêder à gestão do pèrqUe aUtomóVel, clistribUindo câde
viaturà conforme â3 necessidadgs do Serviço e ordens superiores: Asegurâr o registo dâ informaçào no
progråma de gestào operâcional. de formå det¿lhãda, após intervençàô nas redes: Coordenår e superintender
no funcion.menlo e produlividade dos tràbalhadores a seu cargo.
Efetuar a construçào e ou aplicação de estruturas metálicàs ligeiras.
Executâr å instalâção e a manutençào de inÂtâlaçóes elét¡icås de baixã teñiào; Utilizàr as técôac¡ç e 03

procedimentos de substituição e regr.açáo de componente5 de c¡rcuitos e equipamentos de instalaçóes de
máquinas elétrica3. - Funções de ¡econhecido nivel ale insalubtidade ou pencs¡dade baixo, de acordo com o
Dæreto-Le¡ n"9JÞO21, de 9 de nôveñbìo.
condução de viaLuras lige¡ras, pe-das de côrga e máquinãs, procedendo ao transporte de pessoas. materiais e

mercãdorias. - Fønçóes cte ¡econheciclo nt:vel de ¡nsalubr¡dade ou penosidade baixq de aco¡do com o Dec¡eto-
Le¡ n' 932021. de 9 de novembro.

Proceder à månUtençàô e tepar¿ção das redes de distribUição de água e de saneamento, bem como os rama¡s
Comic¡liár¡os; Colocar, levantar e substituir contadores: Efetuar cortes de água; Monitorizar e controlar as

:entfais elevatóriès de água e saneamento e os reservatórios do Mun¡cipio d¿ Maia. - Funções (1e rccônhecido
nível de ¡hsalubr¡dade ou penosidãdè médic de acor.lo com o Decreto Lei n"91,2021. de 9 de novembra
l'1ed¡r os råma¡s domicilìár¡os de água e de sãneàmentoi pregtar apoio técntco ¿os mUnicipes na Vertente de
igaçóes domiciliárias, de água e de sâneamento. - Funçòes de ¡econhecido nível de ¡nçtubr¡clade ou
oenosìdade médiq de aco¡.lo com o Decrcto Lei n"93/202¡, de 9 de noyembro.

Executar tarefâs de desobstrução, limpeza de coletores e ca¡xas de visita, utilizando ferramentas adequadas;
Executar ramâ¡s de saneâmento; Repârat coletores de sneamento e outrâs teparações na área dâ conStruçào

aivil. - Funçòes cle reconhæido nível de ìnsalLbriclade ou ænos¡dacle méd¡q de acôftlo com o Dæreto-Le¡ n.
932021, de 9 de notembrc.

Departamento Técnico

Atrlbulçöes
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Zt qaaaterlZaçáo dås cårrêlrðs gêrãls¡ nos têrmos do h" Z do anlEo AË" da LTFP, Compêtèñclâs dos dlrlgêntes¡ noi têrmos prêustos hâ Lêt h" ?[ZOO4, dê 15 dêJanêtro, na âtual Ìdaçao
PTN - Postqs de Trabalho Necessários
PTO- Postos de Trabalho Ocupados
al @n$ato de trábålho €m tunçö€s públlcas
b) necæs¡dade de comlssão de s€ry|ço em cargo dlrigente
cl nêcêssidadê Þe¡mânêntê

Departamento Técnico

oBs

a)eb)

a)eb)

a)eb)

a)eb)

I

I

2

2

ì

I

ì

T

6¡t

I

I

I

I

I

I

t

t5

Áre¡ de form¿cào êc¿dÉmicå e/ou
pfcñssionèl

Habil¡t¿ção adequada êo nivel

de Licenciatu¡a:

Lic. em Engenhariâ C¡vil -Creu

de coñplexidãde 3:

Hab¡l¡tåção adequadâ êo nivel

de Licenciatur¿;

Lic. em Engenhar¡a C¡v¡l - Crau

de complex¡dade 3;

l2' ano de escolar¡dade -

crãu de complex¡dade 2

Habilit¿çåo aiequaca ao nível

de Licenciãturâ;

Bâch. eñ Engenhar¡a Civil

crau de complexidade 3

Habil¡tâçào ãdequådâ åo nível

de L¡cericiatura;

L¡c. em Engenharia Civil - Crau

de Complexìdade 3;

Cargos/carreiras/categotias

Fiscål de Serv¡çcs

de Áeue e

191

Enc¿r€ado

1

Encår€g¿do

I2'I

I

'|

2

Êspecialista d€

ì

I

l

t

I

I

I

,2

Chefe de Divisão

lLei 4912c12, de
29 de ¿qosto)

I

ì

I

I

I

I

I

3

Dìretor de

Dep¿tâmento

lLEi 19/2012. dÈ

29 i€ agcstô)

I

Dilector -

Delesådo {Lei

19i2oii. de 29 ¿e

eqosto)

Uhidadê
orgâñica

Div¡são de Obras

por Empreitada

Subtotãl

D¡visão de
Análise de

Projetos de Obrâs

Part¡culares

tublotal

Þivisão de
Contratação

Þúblice

Subtotel

D¡visào de Cestào

de L¡gaçôes

Dod¡cil¡ár¡as

Sublotal

TOTAL

CoñÞêtêhc¡as/actlv¡dådcs 2l

Þlånear, gerir, coordenãr e fiscalizâr as êñpreitadas de obrês públicãs adjud¡cadâs pelos Sl¡EAS da Mâiâ, desd€
a respet¡va consignacåo ¿té à receçào defÌnitiva. incluindo a elaboraçâo dos ¿utos de med¡ção. e exercer Lm
oermãnente coñttolo físico e fìnanceiro dos trabalhos: lnformâr e propor superiormente a adcçào de medidâ!
adequadas, nomeâdâmente nas questóes que digam respeito ¡ tr¿balhos a mais. prorrogaçòes de prazos
.eùsóes de preços e outras, sempre que se verifìque å ocorrènci¡ de desajUstes aign¡fìcat¡vos entre o p¡ograma
Je trêbelho e A efet¡V¿ execuçào desses mesmos trâbalhoq AssegUrar,jUñtAmente com a årea dâ SegUrança nc
frêbalho, o cumprimento de toda ã legislação em vigor. respeitânte a Plano de Segurånca e Saúde em Obra
lur¿nte a execução dos trabalhos.

Anãli$r os projetos de obras pârticulãres, no que respeitå às redes de abastec¡menlo de água e drenâgem de
ágUaç res¡dUâiS, e execuçåo dos devidos pereceres técnjcos; EfetuAr O acompênhamento das obras. com v¡sta a

certificar-se do cumprimento dos projetos aprovados; Efetuar ðs vistorias finais, com v¡sta à em¡ssão da cen¡dão
de hâbitab¡l¡dâde ou de ocupação, por pârte da Cåm¿ra Munic¡pal dâ Mâia: proceder às receçoes provisór¡as e

defìnitivàs das infr¿estrutur¿s real¡zadas em loteamentos paniculares, incluindo a eñissão dos respetivos autos
de receçåo.

Assegurar os proced¡mentos pré-contratuais de locação ou de aquisição de bens móveis. de aquisição de
seruiços e de ehÞre¡tadãs, em colaboÌâçào com as dtferentes untdades orgânicãs: ptomovet a elaboråcão dâs
peças dos proced¡mentog de formaçäo dos contratos de locaçào ou de aquis¡çào de bens móveis, de aquisiçèo
de servços e de empreitadas, inco¡porando os elementos fornecidos pelos serv¡ços que elaborem os cådetnos
de ehcargos. designaciãmente esÞecificaçòes dos bens, servicos e m¿teflats de construçào, cond¡ções técnicas,

elemeñtos de solução de obre entre outros; proceder a todôs ås public¡tações legalmente ex¡gíve¡s, inerentes ¿o
desenvolvimento do procedimento pré-contratual; Compilar e veÍificar todâ a documentaçâo necessáriê à
celebraçåo clo contrato; pÍomover à conferéncia da faturação relãtiva ãos Þrocedimentos desenvolvidos juhto
dos seruiços requasit¿ntes: Cerir todo o procedimento pré-contr¿tu¿l até à su¿ âdjuciicaçào: C¿rantir a selecào
dos fornecedores (em consultas e aj ustes di retos), ãe acordo com arespetrvã aval iaçào contínua.

Acompanher ¿ maôutenção dðs redes de distrìbuicão cle água e saneamento; Analìsar os processs d€
requ¡s¡çào de água e de saneamento, com y¡sta å orçàmentèçäo e posterior execúçào; Colabgrar com o fécnicc
Superior de Segurânça em Ob¡a no exercício das âtribuiçòes coñetidâs à Þ¡visão, no estreìto cuñprimento dc
disposto n¿ alínea t. do ¿rtigo 16.", dâ Lei ñ.' 3l2OO9, na sua atu¿l redâçåo: Colaborar n¿ elaborâçào d¿
Compilacão Técnica da Obra, dentro das atribuiçöès cometìclas à D¡v¡são e de ãcordo com o estabeleciclo nc
art¡go 16.", do Decreto-Le¡ n." 273/2OO3 de 29 de outubro; Assegurar ã coordenação da execução de ramai!
dom¡cil¡ários e extensões de redes de águ¿ e eneamento; Cumprtr com o estabelecido no plåho de seguranç¿

e sêÚde em obra e legislação em vigor, em maté.¡A de seguranca e sâúde no trabalho; Cumprir o plano d€
Prevenção de R¡scos de Oestão, Incluindo os de Corrupção e lnfrações; Elaboràr a rev¡são de ¡nstruçòes d€
trabâlho sbre a manutençáo/conseruâçãô das ¡edes de abastecimento de águe e de ágUas residuais: Elaborar e

.ever o proced¡mento do Sistema de Cestào da Quâlidâde-lhtervenção. em situação de avâria na rede de
ãbastec¡mento de água e na rede cle águas residuê¡s; Part¡cipar e acompanhar os 9¡n¡st.os ocorr¡dos no åmb¡tc
Ja cårte¡ra de seguros em vigor. em concreto no æguro de responsâb¡lid¿de civil/ exploração; Þârticipår n€
3lâborãção de relatór¡os e no projeto clo pjano plur¡anual de lnvestimentos; preencher e analìer os ¡ndicadores
le monitorizâção de rede de abastecimento de á9uô e cla rede de drenãgem de águås residuais, no åmbito dc
;CQ; preenche¡ os ¡nd¡cadores de avaliação de qualidade do serviço de águas e resíduos prestados aos
Jtil¡zadores no åmb¡to då ERSAR.

Atrlbu¡çö!s
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Mapa Resumo dos Postos de Trabalho - 2O22

44177Total de Lugares

Legenda:

PTN - Postos de Trabalho Necessários

PTO- Postos de Trabalho Ocupados

al conttâto de trabalho em funções pribllcas

b| necessldade de comlssão de servlço em cârgo dit¡gente

c) nece$ldade pe¡manente

dl Comlssão de serulço Þor trabalhador aposentado pot ldade de 70 anos

Observações

b) ed)

b)

b)

a)ec)

alec)

c)

I necessidade Permanente a preencher no âmbito

do desenvolvimento da carre¡ra não revista

(Especialista de lnformática, Crau 2), de acordo com

as regras prev¡stas na Lei Ceral da carreira de

lnformática

a)

a)

a) ec)

a)

a)ec)
I necessidade permanente:

Encarregado Operacional, com vista a

mobilidade intercategorias.

a) ec)

al

N.o de Postos de
Trabalho

necessários

l

4

'15

6

lo

5

N." de Postos de

Trabalho ocupados

I

25

2

12

34

2

98

1

ca rEo/Ca rreira/Categoria

Director Delegado

D¡rêtor de Departamento

Chefe de Divisão Municipal

Técnico Superior

Especialista de lnformática do Grau I

Especialista de lnformática do Crau 2

Técnico de lnformática do crau I

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Encarregado Geral Operacional

Encarregado Operacional

Assistente Operacional

Fiscal de Serviços de Água e Saneamento
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Comissäo de serviço por trabalhador aposentado por idade de 70 anos

Observações

Em Comissão de Serviço para o exercicio de Cargos Dirigentes

No postos de trabalho

I

Cargo/carreira/categoria

Unidade orgânica

,F¡\+

Chefes de Divisão Municipal, em comissão de serviço, nos termos do n" 3, do art¡go 42" do Regulamento da Estrutura e
Organizaçäo dos SMEAS de Maía

Observaçöes

Em Comissão de Serviço para o exercicio de Cargos Dirigentes

N" postos de trabalho

3

Ca rgo/ca rrei ra/categoria

Chefe de Divisão Municipal

Mapa de TÌabalhadores em Licença sem remuneração super¡or a I ano

Observações

Licença s/remuneração

Licença s/remuneração

N" postos de trabalho

'ì

I

Cargo/carreira/categoria

Ass¡stente Técnico

Assistente Operacional

Mapa de Trabalhadores em Licença sem remuneração inferior a I ano

Observações

Licença s/remuneração

No postos de trabalho

2

Ca rgo/ca rreira/categoria

Assistente Operacional

Mapa de Trabalhadores em reg¡me de mobilidade interna (nos SMAS de outras ent¡dades)

Observaçöes

Mobilidade na categoria

No postos de trabalho

I

Ca rg o/ca rreira/categoria

Técnico Superior

Mãpa de Trabalhadores em regime de mobilidade interna (dos SMAS noutras ent¡dades)

Observaçöes

Mobilidade na categoria

Mobilidade na categoria

N' postos de trabalhoCargo/ca rreira/categoria

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Mapa de Trabalhadores em regime de mobilidade intercarre¡ras (na própria entidade)

Observaçöes

Técnico Superior

Assistente Técnico

N" postos de trabalho

2

3

Cargo/carreira/categoria

Assistente Operacional

Assistente Operacional

Mapa de Trabalhadores em regime de periodo exper¡mental (dos SMAS noutra ent¡dade)

Observações

Periodo experimental na sequência de procedimento concursal

N" postos de trabalho

2

Ca rgo/ca rrei ra/categoria

Assistente Técnico
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Cargosrcarelras/catagof las

Diæctor -Oelegado
(Lei 19nO12, de 29

de âgosto)

Diretor dê chefe de Div¡são F¡sal de sery¡ços
Totâl de Poslos dg

TEbelhoDepartemento (Le¡

49t2012, de 29 de lLei 4912012,de Técnico superior
Especialista de

informát¡ca

Técnico de

¡nformát¡ca
Coordenador

técn¡co
Ass¡stente

EncarÌegado
ge¡al operac¡onal

Encarregado

op€racional

A$¡stente de Água e

egolo) de agosto)
operacional

Saneamento

1 I

I I

;; l9

I 2

I 3

I 3

I l9

I 43

I 20

I 63

I I lTt

I

; t3

2

4

17

12

49

9A

;

'|

1

2

I

;'lI

7

l8

5

I

,o- I

l

;

4

5

2

12

I
l

I

;

2

2

;t 5

2

4

2

3

7

IE

;T

I

lJnldade orgånlca

Dlreção

Gabinete de Apoio e Assessorla

Gabinete da Qualldade

Gabinete do Amb¡ente e Estações Depuiadoras

Divisão lúridica e de Contencloso

Divisão de Informática

Dlvlsão de Controlo da Qualidade da Água de

Abastecimento

Departamento Económico e Financeiro

Departamento Admln¡stratlvo

Departamento de Recursos Humanos e Serviços

Partilhados

Departamento Técnlco

Totals


