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Mapa de Pessoal dos SMASCMTV para o ano 2022

Tendo em conta os desafios que se colocam atualmente aos setores da áqua, águas

residuais e resíduos sólidos urbanos, nomeadamente, em termos ambientais e sociais,
importa efetuar uma alteração à sua estrutura orqanizativa que responda a estes

desafios, decorrentes das alterações climáticas, da gestão mais eficiente dos resíduos e

das novas formas de abastecimento de água, sem, no entanto, perder o foco na inovação

e, nesse âmbito, adaptar o mapa de pessoal à referida estrutura.

Com a reorganização de algumas unidades e subunidades orgânicas, em termos de

competências — com a correspondente renomeação, sendo o caso — foram criadas, ao

nível de subunidades orgânicas, a Unidade de Gestão e Controlo de Redes de Água o

Águas Residuais e a Unidade de Operações de Água e Águas Residuais, na Divisão de

Exploração de Água e Saneamento, tendo em conta uma gestão mais eficiente e eficaz

dos setores de atividades, onde serão afetos trabalhadores/as dos SMAS e,

pontualmente, recursos humanos a recrutar por procedimento concursal

Assim, para além da necessidade de reforçar algumas áreas nomeadamente áreas

especializadas e áreas transversais a todos os serviços, porque os SMAS têm um quadro

de pessoal muito envelhecido — a idade média dos trabalhadores ronda os 52 anos -

para o cumprimento das suas atribuições, importa continuar a política de contratação de

pessoal, de modo a permitir a renovação dos quadros com pessoal mais jovem e mais

qualificado.



Por outro lado, tendo em conta a experiência e competência de alguns trabalhadores,

no âmbito da política de gestão de recursos humanos e da promoção de um adequado

aproveitamento e maximização dos recursos humanos existentes para o cumprimento

das atribuições destes Serviços Municipalizados, têm sido promovidas algumas situações

de mobilidade interna, política que se considera importante manter.

ENQUADRAMENTO LEGAL

O Mapa de Pessoal dos SMAS para o ano de 2022 foi elaborado nos termos do disposto

nos artigos 280 e 290 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo

à Lei n° 35/2014, de 20 de junho e do artigo 3° da Lei n0 209/2009, de 3 de setembro,

ambos na sua atual redação.

Estabelece a referida Lei que o planeamento das atividades a desenvolver pelos SMAS

deve ter em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos

superiormente fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos

financeiros disponíveis e deve incluir eventuais alterações às unidades orgânicas

flexíveis e o respetivo mapa de pessoal que acompanha a proposta de orçamento.

Deve dIIIdd ser eldborado uni plana anual de recrutamento onde conste o número

de postos de trabalho que se pretende ocupar e respetiva caracterização.

Neste âmbito os órgãos e serviços preveem anualmente o respetivo mapa de pessoal,

com base nas atividades de natureza permanente ou temporária a desenvolver durante

a sua execução.

O mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão

ou serviço carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em

função:

a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprr ou

a executar;

b) Dd cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;

c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação

académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;

d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria,

regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da

Administração Pública e cornplementado com as competências associadas à

especificidade do posto de trabalho.

Neste sentido, tendo em conta as necessidades de recursos humanos verificadas pela

signatáiia e pelos dirigentes responsáveis pelas diversas unidades orgâriicas, propõe-se

a aprovação do mapa de pessoal em anexo.



ESTRUTURA DO MAPA DE PESSOAL

Os SMASTV, organizam-se segundo um modelo de estrutura orgânica hierarquizada,

constituída por:

a) Uma Estrutura nuclear — Direção - dirigida por um/a dirigente intermédio/a de
1.0 grau — Director/a Delegado/a,

b) Seis unidades orgânicas flexíveis — Divisões — Dirigidas por um/a dirigente

intermédio/a de 2.° grau, Chefe de Divisão;

c) Dezassete subunidades orgânicas — Secções ou Unidades — Lideradas por

trabalhadores/as com responsabilidades de coordenação, Coordenadores/as

1 Si ucos/ós, Li 1(411 egddos/ds Gei óis ou LI icai 1 egados/ds.
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Assim, em conformidade com a estrutura que se considera ser a que melhor se adequa

à missão dos SMAS e com o objetivo de uma gestão eficiente e eficaz dos recursos

humanos em função da atividade dos SMAS elaborou-se o presente mapa de pessoal

com a criação e extinção de postos de trabalho, que se propõe à Câmara Municipal para

posterior aprovação da Assembleia Municipal, nos seguintes termos:



Postos de trabalho a extinguir: Unidade/Sub-unidade Orgânica

1 Técnico/a Superior (Advogado/a) Direção

1 Assistente Técnico/a) Secção Gestão de Frotas

1 Assistente Técnico/a) Secção Contratação Pública

1 Assistente Técnico/a) Secção Expediente e Arquivo

1 Fiscal Secção de Atendimento e Gestão Clientes

1 Assistente Operaclonal (Canalizador) Dlvis~o Exploração Água e Saneamento

1 Assistente Operacional (Cabouqueiro) Divisão Exploração Água e Saneamento

1 Assistente Operacional (Canalizador) Unidade de Operações de Água e Ambiente
1 Assistente Operarional (Operador/a
Estações Elevatórias) Unidade de Operações de AgpaeAmbiente

Divisão de l3rojetos, Cadastro e
2 Assistente Técnico/a (SIG) Desenvolvimento

Unidade de Operações de Resíduos
1 Encarregado/a Operacional Urbanos

Postos de trabalho a criar: Unidade/Subunidade Orgânica

1 Técnico/a Superior (Engenharia Ambiente) Direção

1 Técnico/a Superior (Relações Públicas) Direção

1 Assistente Operacional Secção Gestão Frotas

1 Técnico/a Superior (Direito/Contratação —
. Divisao AdministrativaPublica)

2 Assistente Técnico/a Divisão Administrativa

1 Assistente Técnico/a Secção de Contabilidade

. Divisão de Construção, Nianutenção e1 Assistente Tecnico/a (HST) Infraestruturas



1 Assistente Técnico/a (Qualidade
Agua/Laboratório)

1 Assistente Operacional

2 Assistente Operacional (Manutenção de
equipamentos)

Unidade de Controlo de Qualidade da água

Unidade de Operações de Água e Águas
Residuais

Unidade de Operações de Água e Águas
Residuais

Posto de trabalho considerado por
eventual regresso de pessoal em
mobilidade noutro serviço

Unidade/Sub-unidade Orgânica

1 posto trabalho de Assistente Operacional
(Motorista de Pesados) Unidade de Operações de Resíduos

Postos de trabalho não considerados por
pessoal em comissão de serviço noutra Unidade/Sub-unidade Orgânica
entidade
1 posto de trabalho de Técnico/a Superior
(Advocacia)_______________________________ DIreç~o
1 posto de trabalho de Técnico/a Superior Divisão de Exploração de Água e
(Engenharia ambiente) Saneamento

Com as alterações ao mapa de pessoal acima descritas não se verifica qualquer alteração

ao número total de postos de trabalho dos SMAS:

Total de
Total de postos de

postos de A trabalho
. Acriartrabalho extinguir apos

em 2020 alteração
(*)

Contrato de trabalho por tempo 284 12 12 284
indeterminado
ComIssão de serviço - Cargos 7 7
dirigentes

Total de postos de trabalho (*) 291 12 12 291

(9 Não inclui 2 postos de trabalho de trabalhadores/as em comissão de serviço noutros

Postos de trabalho a criar: Unidade/Subunidade Orgânica

serviços



Nestes termos, cada uma das Unidades Orgânicas ficará dotada dos seguintes recursos

humanos:

Situação Situação
Unidades Orgânicas anterior após

alteração alteração

Direção 21 36

Divisão Administrativa 40 40

Divisão Financeira e Património 48 33

Divisão de Construção e Manutenção de Infraestruturas 64 68

Divisão de Exploração de Água e Saneamento 31 31

Divisão de Projetos, Cadastro e Desenvolvimento 15 12

Divisão de Resíduos Urbanos 72 71

TOTAL 291 291

Por último, e considerando os postos de trabalho criados para satisfação das

necessidades permanentes dos serviços, pretende proceder-se ao recrutamento de

trabalhadoros, conformo informação constante do anexo 1 ao mapa de pessoal.

A Diretora Delegada

(em regime de substituição)
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ao.4lo) dentes área Onanceita. nomeadamente no toalameerto Licenoalsita na área da

cootabullssoo e eslellsoco de dados coro Tionocofe dopenor Conlabedade e 1
eisle,nas fktaec&o, orçemeetlalede geelan. Mmonslraçaol000láo

bem cano osInsa tsnçeee uso especificadas, no
ambito do área snenceira destes SIdAS

Dasonniofoer tvaçoes sd,nlniecraltvss no aniMo
das abdoáçuies da unidade nrgicoa Asniotenle lácircola 1

Carecia e cosidera. a sotmni ad. ot0anjcae Condanadorfe Técricofe 1eaoiser es ceenpelendoo legohvmtle preneslan

Aae.asaet os pne,c.dnnendoe c.ot{oiatloljço. fleocaivelver f’nlçeep de jnveqtigeøoeeenstse
eelalinnv à atividade dos socas neeooo eon visa Itrereedes ao processo coa,lstiiilnoco e local.

a paranhta da eoaitdso e niegeudade dos utilizando o, floson de irlsonniep€o essslennee no Conleflaldade e
r000los oonleblllsttcns. belo, como, e gerasse área noancees. nomeadamente no frela,senlo

Sesean da Coneabllidada da fletubdoda da iniormaçio poMada. coniasolsoco e eslaltooco de dado, arara os Tádosofa Sopeenor Admirnoraçio. Gestão.Aanes,one e 1

desencadear os procedimentos dada alsteenan financeiro orçameetnal ode gestão, Admit’uslraçao
admrasnraltnos no embuto do paimneuns. e bem corno «tiras funções nào eapedflnadas. no
ao,da proceder à lehxapso dos oaronçns embuto da tnea financeira doMes SMAS

dtnersoo prestados.
Daoonvdver ftmçoee edrrdnlgralflna, no anhio

das asdbdçfloa da a wááade orgátuca A5,duaile Téo’ocoáa a

Chefio, e coordenar a eaab€tnidade organica e Co,rden,ador!a Ticeica?a 1eaea( as coorpefencla, legabnanle presidas

taesennoloeo funções de estudo e InvestIgação
no áonbuto do eeeadooomoo,to coto o dente,

ttot,teadatnetle. anaeoe e tealanatta da dados
asolte de,.~do sobas ~ Têcnsoro Osetenpr

flaoenradea, todos os proceamendoa snoront a eficcisie e 100*,onio csoiü,iua. comi pomo
necesaános á ,ealozácso de leeomo. ~lo~s~ e eenoenda doe procesace do nabaeto da secção

Secção de LeItoras e Fafoeaçàa de ai.cattahos e iespeetds talosaç,So. letdueantvota o traz oampotmanlo doo prazos es Desenvolver Pi.çoe. adrntniebalmas no hobto
controlo da penodtodsdn de claras do acordo da anilina da litoral, idOnaOa.oa aeeaoataeaa

ama leet010ção em ~w de ancrnaltat e respetivo taltrscso. Assegurar o Assistet’de Técicofa
otendenerdo de viestes e outra, árabe

—__________

Desernolveo breçoas odmlooosovas no anitato
das atsiboriçfl€e da oobosnidade orgánica Asmstente onersoonol 1

Oess’ndver 5, funções de leulor de coesomose
fadas as tarefas decorrentes dou tlaeeonas Aseidenis opooao

pneeua, o pagamento das despesas e a,recsdar Chefia, o coordenar a sobonidado «pinoca a —Conrdenadsc’a Tdcnmoba o
as receIas cotar pela segmsnçs das — metads Sroeils orootuzas

atuutmnos, pa cofre. controlar au contas
Tesouraria hanrános e ebeO.aar os tegislos inerentes aos

moolmealos efetuados do acorda ~fl e, Daeenvdver fosiç&a adtosnraaratma, no áoi,hnta
nonsao log.io, visando a soa gasláo á. da, sltibuições da mhswddade organica Asorsievrie Tdaoooba 2

droheiros ptibfrooo.

a) trabalhador em conarooto de sersiç000ma *nsenle

bI Incha poolu de n°0550 de lrabslhsdor!e elo mobubdado na cone000a
o) Indui 2 poilos de Irabatuo ncapadm ei,, mohubdade
dl Indol poeto de flabeano ocopado em mobodade



—— lAia d. adddada — — fradaVa~eddaaaEMatdal Ca&anadstaaada.It ~tffa

Faaçlie vi dias d~ e-gata.
“e a—

— d daedeael*dalio• aopes-wa aeao.,d. Eao,ala Cha• da dado ~5a1a5~
—. a’ aoda~ d

Da.mÇE. Meda. dE aadd a m.al,g.çdi na dedo da asgddlniua aodl ~,____
r.aaiçaod. ctia . Eaad.E.çda dantatd. haial saciei. Sddiii. E Cid *

leia — a~içde dada

Daamel*. fiaiçdaa da geada —~o’e~’ ad —~ Tdavaa aoeao L0Ecedra a ala dE
.-..___.ada boaaaçle da eta. Evo.ta. Vau

OwahawaleiiEad.daododalaEdaraededldadavdafloalo
dasdahwEdaodadnadnaao.fltmdc.00aa

DsvoaEa.dneavdalada__.dadod& da aula.
Pa,a’a doE eoa.da.,wa at.adse. à ,çie daid0000E Dldat taJ&iio .aasEa,das.10 a faiaiçad da’ agaEdE ~soea.,e
da EflEa da Eiiau~• eeald~ê i sair— da fl ~—daçdod asta ElEita friea’ia. Ea~ ao_adia
dc?waedi — da Eci— da tEsaavsiia di~•l destoe — a alEnlade e. dedo da gado.

ae”aOa à OEE—iÇdda sede. a.’.,. galega, da sanagneiçia a eç,Edo da anElado. asila a sEaeaai.E
EdIiEaed da oaaàdad.da Dialilda da .a.dç.. da Evo.ja.. aanama dE— alia soa se adIa. .salaee

meada só ndgaioda ida’. da edote da adaiçala ,aa.t.Ia.
E daa Diae*eada — frdldE- da .badd,.deda —‘ da
~da de~oaaia Ebado Ii Dd—iia• ddedL lidosa E aaçaaós Ad.adag Tdado.
~,adwE-~, dai’çaa*aon da açsàEa da adro,, a—

—

D*.dmob.i Mgda a leiga. da ie0aáqde da ctvada d bdaetdad
daa ,açE.E iatadda, la.’ ao.. andou’ o~dad adagm — ta~eEE
vgçssadae Da, 5 ‘dddsçda da da dó sua’... dada —

_._ SE
E-ldalEawdldOdóaodÓdoMteCo_egdaliada.Edó —lada-e—

DIsIsde da Ce*aE,agdoo Sda*oda*qd.. Emala. leoa da aaadde a d*b. da adb,içda da ódee.
b*d’saala,i,ns E.’.êda. cata Irada almeida, Es’ a..,. as’daai mb,aa a., ~aa

a-aSIa pai. daaçia da— do s.iod5a. — ga
ii 5eaS D!qg çipdq

L,ada.eid a Casa da Iaoo$o
da lassa. Oca..., da

Oaaaelaan laa,çEa* da ndgaçd. 5 geada’. doa, da ligaM d T Sag,ia,ç,a na Cobaia a.
o_aia’. vasta ~5 Can(aaça. daAØda

Peidadiadada ndodOa.nsda
gea-— aviada

fl.,.. DIol,a~a. da2d Ii Tobe

D’ara.»e linga.. sdaeea.as neisdedda ao. sEeaoPdldaIwdO
da — o eobeaaçiei .çaaçie ia pisada da sdgfl SECa da F a dasa’., lv
Iaiaadaa da nidaa sovaste, .ça*walhaord, SOE p000aloa da ~, dado 2

aliada,. edoadeSade. se.’.. o .aapaedala dai CaideE’.ó — da. dalai. •aSlialld
da agadaç. e ad... dei.. tarda só bade da dIa, • ‘E ~1fl~’a

a DialetO

Ii 1 ai•giIl•. da
.a,ddade r.e.d.edada.n..,5.d.ledae.a.aadaaia..

lS.ialódl..d,aidaalfld. ena .Iae. .u..oli, da flda•Ia~ davs ~
dalindlraia E... leap anda.. esCota ida’. — leais’, Fan
.didodedda—da ao’lgq, — — dtadaaa,ds vgada,

Osabloosa’ ia,L,A.ladeaaad.dda,a.laa,,l,da,aa.aa,od,,baiEdad.
is,dd...üaà,øaaflu dalidaaal..,dadaaboaa

.IaaIi da sisal .a.a’a,’a a dama asca sana’.. banI eaa aldaoa escada. d...lsdaap.aeeed

lavo’. e-. ,s’eae da, Eaabdaçdeda ,ea.dadads. da.açsç..

Da.toeba .edn,b.a da çedaad. haledeal da aisgeala baia., da
atbaaaaaa .,aade. d .ipa.çleda .00a a e’.... da agia.

.dasa ta .al.ue,.do. a... ao, ç.aeau. ‘dada An*dele aDeriaM
iatE.. da. .aeadoe paa 5 ,ddeçd, da .dçadld.da Se la

crada dcoeaa,n .eh.aódada ..Es,a e .a.a. a aeepddaa C,a,d..e.. ida.’.
D.aaiad.a... dera adaaeaanra. — adaaoa da dodasede Direis.

da bàdt,àa ,~ .Fediasaieçada.dSo.daeaaio..e..lda.aialel.— daadadadapa*e.dadadlea(dlde.,l..à.s..al

dia SMAS. Daao.aa fla,Øa .daDa.idaa lo aabaeda aeaboiçea da s.ad,. idatida

Eaao keeçda da aada.çda da aseala aDaiara Sida
lada da addade pa ela adidas, d amado.’. .dada a.... da aa.s.
Powa.,’.d o_IodaDa.. — se. hasta.~1-~

E,aaaa oiça.. da a.vda,,ç, a.. aae..da apadaada addaa d
—. pai aia neaa.da a amas.., a las.., lada da .m.oaaeae
co,’.’. ia geada 5 .aada. ose aio, aisdaa, abada aa.n,da.qa. 010ai.d.d.’. O,..o.n.

nadada, Ediid .adaçdada da viaçe, — ga
sida, a .da ,aaaidta .‘i’,e.taa a gs.peat. dasia’da batdaidd E~~Ó das
da .‘aiddada ShLbSCóalV. pedadanda, ddahada’aIia, d .a ~ eda dal~0ddada

U,Id,da da Carat’.çd.. laa,’edaoçd. da Pada. aaadaaç),, eeola.ifl,. liEdiiçdeda~ • .içaaildçih eaaoaa a~’nZ Zaea~~ta,,daa~t,ala ..ap,. »
da A~,a eadelda.dah,dfreladaiaddadadapaó.Iaçe.da.aoóça. a,aadie pai. Sa(dlaçda da—da aiaó~ dada qai das’.”. OE.,.00ald

da ,aapabçiaa, ded.ndida ‘iOdada — ala.

E_as laeçda da dabasgo,.. a arda dad,dçaada s,daaid.da
— . ‘de-—-—

Eaa.da, Meça.. da p.dvga elo dinhlo da dadçla da .ódaad.da
.ldada.daUa lada ilai~dda

E,a’..a fa.çd., da ,dalaaaçi. ao. aiálrdda aa,ea’.. .Itaa ida
aie’d• sdedada. a a,ja ,aaliada d ‘aoo’.d..Ie ‘lada, laaia da E
Ptmaeçie v*aia,çde 5— da. ElEitas a_aia, ad —

oca

cara.... se *.daqa da ‘gelada EacO,S da San lada
naCo_do, tas cada_e, ‘ceda,. laEdldçd. da ,d,.abwa

da .aa.ea. ,.paeçi, da ‘.aEoia. coe paialda, qordoadata..
a,taaada aç..da,nda..dada,adadaa.i,aandoad,liç.a

pMe.L boa ad, Pata da da._aflsa W’Eda da addaa.a. da
— ‘ad asa, as ao., Eedat~s —a.a-ia.

Danada. sediado da ao,asda e-oral da ai~gre e-coa da
E.da,, Odaidada bdad ilabeidiliada, lda.daabiçl.a belidei
da ideia, da asada. a sai a.eda, ba., ao, lasca ,daa.da ao

,uat.çdv .ópa,ç.a. .aadaaçsada scaoaoai da .asapa
ldcd,adkda adaoa Ode ~ha — daEdaveea. sabadalçseda daasaeoa paaavda

ainda da aia da dada da ‘eda da dado.. dadaba a — —
a MEdra ,,d’.da, ad ad adida valida aspa gia. aaa.daie

Rabia a ‘ai. ‘nabal aaapaq.s..ó a asoangeo ~ aabataçdeda—da nada. — gim dtldal’da
da evado da ebdas. E.aadelda, Ileddadaiddald. haadaada pai., odes

Udddada Caalóaçao. Idaledaleçladl Pdoa Eçasleaçda, .flalalçdoencaaçaedalada ‘I~.’~’dk Oa..ma.a.ab.bi.daoeiladdeaoaaaldaii.gn,la.çl.sda
da O.,aa.eii daaga de sqaçda da — deSSE soa. fld pia.. .mawas.e,o, .sc.cioa.’a ao. aoapaçd.. ,daada..

nada. da asilei a amadadeda paoaçdda lamego. l.t.çsada adaasala.a da .aaaa,da,aa .acasod, da dddea. Oh..
da PlEEdado. Dado... ei da,daóoa, ab.iaoaçaeda Idala daaaddadidadalada

a aaega. daqasla .pand. Das aoee viEstes da daaEaellaçd.. Aaalrdd aøe.daaid
avçaaa E. iasdaa. da saula ad aia. od,.a disca

boa ceia flda E-Osso_Ida .aaaabe pai a
ta.l.çdo dl. Pacadadada da ‘rogo, dada ame dado_da hfldda

Fali o soado

Daaiaob.i, dadiloda da aidoda e-opa da aSsoava e-çoa da
~,. eai.,da lega.. laoasuSefl~

ead_e da .,lgavobina da aaeataelo, .ioa.çió da lado....
ide Pista., ide d.i,d&ia. al.eaaçd. da dispa da daada da
leda de dinga,. daeaetaaa —. — ana lobete. da

— dadab’eaê da aewad e ad alIa boa
adeada taro’. 0100 ane.Sa pan. a.aal.çaada da

.as,9i daada0m,da~,ada e,ad.Jap..,g.d,

(avia lungd.a daiEdaólaa,ad.EbdadaaodalçOa da boEaadada •~,~qg _aaee

a lea,a..ala aia,.. - a cegisada pe Plddlr
tI Divido .aeaa.alo da adeadedes osd*Mda. aa.ahadl ao E olvd a. nade *io. — adida Salda da lalçda a dado *e~aa.e.e
Elada 1 Ices ao Psbeieda laasilidai 55 abalada Plaili lado a,actlCdbqol
dl Di’., aaa..,ia daiaad.da E iodttda saUdada aoo Iodada ad la..
ei Orado .aapaadoie de aaaod.das il.da,badadadoddada aoo lIa da ad Mal.
II Donde iaidanall. da lavaededa a .lgaenlda. god,faaea ao, lacei doaIs ddio
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An, á. to,nsaØo 5.t,ei° &
Utddad. crgáelna Aanlbulqá..lAz.aa d actMdad. Pode de OretnodCatnpetiaacdalAcdivldades CargoloanretrWsat.god. acadimio. atou ebot — 055Irabathapr005alailad

.ftjnaencadear todo, a. medido, no annbfio Iécnco que te
refere. em espedal, anudrncio continuo do Cadasl,o e

Sintonia de odormapon Oeográbcs:
bfO.nenosdaa’ ledas as .ieddas no ántbda do cadastro,
elo espacal. fornecer nos idcndos autores dos ptc~doe a

Inlomiaças necessária sobre as nfidiçdes das
intranotitrlunas es,aeetlos no ‘uno’ pata a reziizaçao das

mee,aian.
n)Oesa,cadear lidas as medidas no árniofis ldcnico que se

refere. em ospedal. ao notado. efaboraçao de pr*tsn
Idcnl000 do engenhona;

d)Oesancadaat as naeõdan adequadas de instalo dados a
adlnlinlstlalive. necessário, pai. garanlir a andando neo
processos a ehcdd, nos resdtados. nomeqadoineido no

ojiniptinieneo das ncilatan legare apecáoeis, no arnblto das
edltiutçbas e dss io5xdouis doada águas o 150iieus os

sauna

Dirigia e coordenar a [fisisie e exercer ao
canpetandas tegabnonto pro’aittas

Oeseeisoluet funço., de aludo e tnuasnigsçan no
ambos di tástaina de irsunnnnaçoo googtáfca. da
ldgiese. negarança e saôdo no holismo o roedor

tevonlameeltos topogrdnco.

Fotnnaçionaáteedn
Enge&.aria Ood.o

e,m.oianda ali htcafi2açio
da obra.. andtisada
prodecios da água,
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unidade construção e Manutenção de Redes
Agua
unidade Consboçao e Manutenção de Rede,
Aqua
liniclado (oftstiiflo o Manutorição noticie
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Divisão de Exploração de Água e Saneamento

Legenda:
a) Aprovado em mapas de pessoal anteriores-c/ procedimento concursal a decorrer
b) Aprovado em mapas de pessoal anteriores - perspetiva de consolidação de nubilidade interna
c) Aprovado em mapas de pessoal anteriores - perspetiva de recrutamento por procedimento concursal
d) Aprovado em mapas de pessoal anteriores - perspetiva de recrutamento por recurso a reserva de recrutamento
e) A criar na perspetiva de recrutamento por procedimento concursal
O A criar na perspetiva de recrutamento por recurso a reserva de recrutamento

Nota:
Este anexo não inclui postos de trabalho relativos a procedimentos concursais em tramitação, sendo possível o recrutamento
de trabalhadores/as ainda em 2021

MAPA DE PESSOAL 2022
ANEXO 1

E€colandade Obrigatória

Ensino Secundário

Unidade/Subirnidade Orgânica Carreira/categoria/Área Funcional Área de FornnçãoAcadénica/Profissjonal

Direcção Técnico/a Superior (Engenharia Eletrotécnica) Uceridatura Engenharia Eletrotécnica

Ucendatura em Engenharia do Ambiente e
Direcção Técnico Superior (Ambiente) inscrição definitiva na Ordem dos

Engenheiros
Direcção Técnico superior (Relações Públicas) Ucendatura na área de Relaçõ~ Públicas

12.0 ano de escolaridade e aprovação emDirecção Fiscal curso de formação específico

Secção Atendimento Gestão clientes Assistente Técnico/a Ensino Secundário

Técnico/a Supenor (Recursos Ucendatura e/ou mestrado na área deDMsão Administrativa
Humanos/Direito) Recursos Humanos ou Direito
Técnico/a superior (contratação Ucendatura e/ou mestrado na área do DireitoDivisão Administrativa
Pública??Direito) e/ou Administração Autárquica

Divisão Administrativa Assistente Téc;nic:o/a
Ensino Secundário

Secção do Amiai&n o Cartão do £tcrks Assistente Oparacional (fel da Annazéti)

Secção contabilidade Assistente Técnico/a

Assistente Operadonal (Leitor cobradorsecção Leituras e Facturação consumos~ Escolaridade obrigatõria

Divisão construção, Manutenção e infraestnjtuias Assistente Técnico/a (Higiene e Segurança) Formaçao especifica de Nivel IV equivalente
ao 12° ano - Higiene e Segurança

Unidade construção o Manutenção de Redes
Assistente Operadonal (Pedreiro/a)Apua

Assistente Operacional (canaizador/a)

Assi~tgnto Oporacional (Cabauquei,o/a)

Asalatel ‘te Ui’ei ecJoi dl ((4Licrtlquelici 1

Ucendatura em Engenharia do Ambiente e
Técnico/a Superior (Engenharia Asnbiente) inscrição definitiva na Oidern dos

Engenheiros
Assistente Técnico/a Formação espedtica de Nivel iv equivalente

ao 12° ano -Mecati-ónica ou manutençãoDivisão de Exploração de Água e Saneamento (r4ec~trónica/Eletromecãnica) Electromecánica)

Assistente Técnico/a (Qualidade da Formação especifica de Nivel IV equivalenteDivi~ de Exploração de Água e Saneamento
águe/Laboratório) ao 12° ano -Qualidade da ~ua/Laboratório
Assistente Operadonal (ManutençãoUnidade de operações de Água e Águas Residuais ~uioamentos) Escolaridade Obrigatória

unidade de Operaçbes de Água e Águas Residuais Assistente Operaconai (Serralheiro) Escolaridade Obrigatóiia

Unidade de Operações de Água e Águas Residuais Assistente Operacional Escolaridade Obrigatória

Divisão de Projetos, cadastro e DesenvoMmento Técnico/a Superior (SIG) Ucendatura na área de Sistemas de
informação Geográfica

Divisão Residuos Urbanos Assistente Técnico/a (Qualidade ambiental) Formação especifica de Nivel iv equivalente
ao 12° ano - Qualidade ambiental

unidade de Operação de Residuos Assistente Operacional (Motorista) Escolaridade Obrigatõria, carta de condução
catenoria c, CAM e Tacógnafo Digital

Unidade de Operação de Residuos Assistente Operacional (cantoneiro/a) Escolaridade Obrigatória

Escolaridade Ob • atõria

Escolaridade Obrigatória

Esrolaiidado Obrigatória



MAPA DE PESSOAL DOS SMASCMTV PARA O ANO DE 2022

- MAPA RESUMO POSTOS DE TRABALHO -

Resuma das postos de trabalho por cargolcaneir&categorla

Cargofcarreiralcategoria

Diretor Delegado

Chefe de dlvlséo

Técnico supertor a)

Especialista de informática

Técnico de lnfomiáuca

Coordenador técnico

Assistente técnico

fiscal

~r,caiie0ado geral 4.eiacioi,al

Encarregado operacional

Assistente operacional

Total

11

160

291

O Conselho de Admlnistraçao A Cãmara Municipal Aprovado pela Assembleia Municipal
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ANEXO II

n° postos de
trabalho

6

32

2

li

63

a) Inclui postos de trabalho de trabalhadores em comissão de serviço com cargo dirigente



_______ Deliberação

srrros
n&0t

Ata n.° 24/2021
De 29/11/2021

ASSUNTO: ESTRUTURA ORGÂNICA E REGULAMENTO DA ESTRUTURA
ORGÂNICA DOS SMAS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

DELIBERAÇÃO. race ao exposW, coiislderaiido o dis~os1o tia alliiea e) do artigo l,j.°

da Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto, na sua atual redação, - nos termos da qual se estatui
que compete ao conselho de administração dos serviços municipalizados deliberar
sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e a direção dos recursos humanos
- o mencionado órgão de gestão deliberou submeter à apreciação da Câmara Municipal
a proposta de Regulamento da Estrutura Orgânica dos SMASTV a fim de ser submetida
a aprovação da Assembleia Municipal, atenta a competência que se lhe encontra
coirieüda nos termos da alínea ri) do 11.0 1 do artigo 25.° da Lei 11.0 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual.
Assim, o Conselho de Administração deliberou dar a conhecer à Divisão Administrativa
o teor da presente deliberação e incumbir a mesma de dar a conhecer à Câmara
Municipal de Torres Vedras o teor da referida deliberação, em conjunto com a
deliberação tomada na presente data relativa aos documentos previsionais e ao mapa
de pessoal para 2022.

A Secretária do Conselho de Administração


