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Siglas e abreviaturas: 

CMAH – Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 
LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
PAYT -  “Pay as you throw” - princípio do poluidor pagador 
POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
RCD - Resíduos de Construção e Demolição 
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 
SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
SMAH – Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

O Orçamento para 2020 foi elaborado de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril que aprovou o POCAL – Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, tendo sido observado o disposto nos Anexos I e II do Decreto-

Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, seguindo-se os princípios e regras orçamentais previstos naquele Plano.  

Do Orçamento que se apresenta consta a previsão anual das receitas e despesas, de acordo com o código de 

contas previsto no POCAL. É constituído pelo mapa resumo das receitas e despesas e pelo mapa das receitas e 

despesas, desagregado segundo a classificação económica. 

As despesas foram calculadas de modo a garantir as necessidades específicas de funcionamento do serviço, 

tendo sempre subjacente o princípio da utilização racional dos recursos disponíveis e a previsão das verbas 

necessárias para cumprir os compromissos assumidos.  

Tendo em consideração a missão, as atribuições, os objetivos que se pretendem alcançar em 2020, bem como os 

recursos financeiros disponíveis, apresentam-se, para aprovação, os Documentos Previsionais, que, para além de 

contemplarem o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos, integram: 

� O Mapa de Pessoal a vigorar em 2020, nos termos dos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

� Conforme disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho, na sua mais recente 

redação, uma proposta de autorização para assunção dos compromissos relativos aos procedimentos 

concursais a iniciar em 2020 (enunciados na tabela 8), cujos contratos só terão execução física e 

financeira em 2020, 2021 e 2022; 

� Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 

mais recente redação, uma proposta de autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos respeitantes a despesas certas e indispensáveis, que deem lugar a encargo orçamental em 

mais de um ano económico ou em ano económico que não seja o da sua realização, e que se venham a 

tornar imprescindíveis. 

 

 

 

Angra do Heroísmo, 28 de outubro de 2019 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

_________________________________ 

Raquel Gomes Caetano Ferreira 
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CAPÍTULO 2. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano 2020 tiveram, mais uma vez em consideração os 

seguintes objetivos estratégicos sem prejuízo da missão e visão dos SMAH: 

 Sustentabilidade Ambiental  

Garantir com padrões de qualidade exigentes, o serviço público de abastecimento de água, 

recolha de resíduos sólidos urbanos e tratamento de águas residuais, num quadro de 

sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental. 

 Sustentabilidade Económico-Financeira  

Reduzir as despesas correntes e fazer investimentos numa lógica de custo/benefício, de 

oportunidade técnica e de eficácia. 

 Responsabilidade Social e Sustentabilidade Técnica 

Assegurar formas de gestão participativas, segundo princípios de rigor, diálogo, isenção, 

transparência, qualidade e inovação; 

Desenvolver a excelência operacional respondendo com eficácia às solicitações externas e 

melhorando a comunicação com o cidadão; 

Promover, nos SMAH, uma cultura organizacional orientada para a qualidade e melhoria 

contínua, incluindo a relação destes Serviços com o cidadão. 

 

2.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS 

As concretizações dos objetivos estratégicos traduzem-se no estabelecimento de objetivos operacionais, ações, 

metas e indicadores de desempenho. 

Em termos de Sustentabilidade Ambiental na vertente de resíduos urbanos e de forma a contribuir para o 

aumento das quantidades de resíduos recolhidos separadamente, mantém-se a implementação do sistema PAYT. 

Este sistema consiste na aquisição de equipamentos de recolha e deposição de resíduos e construção de 

ecocentros de forma a proporcionar condições para os munícipes depositarem resíduos que, pela sua, quantidade 

e/ou dimensão, não podem ser depositados nos recipientes disponíveis no Concelho. Bem como no adensamento 

da rede de recolha de resíduos valorizáveis com a colocação de novos ecopontos e a implementação de um 

sistema de recolha de bioresíduos. 

Na vertente da água, o controlo e a monitorização das perdas e fugas, aliado à reabilitação das redes, ao aumento 

da capacidade de reserva e à ampliação da rede, afiguram-se como objetivos primordiais, de forma a garantir-se 

o permanente abastecimento de água com qualidade e pressão adequadas.  
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Ao nível do tratamento de águas residuais pretende-se a adequação dos sistemas de tratamento em alguns 

pequenos aglomerados e substituição de equipamento que contribuirá para uma poupança energética, pela 

redução significativa dos volumes bombados. 

Em termos do controlo da qualidade, dar-se-á continuidade aos diversos planos de controlo de qualidade e 

operacionais e ao Plano de Segurança da Água. 

Na Sustentabilidade Económico-Financeira, e de forma a garantir-se o ciclo comercial e a manter-se a 

agilização dos procedimentos. 

No âmbito da Responsabilidade Social pretende-se promover a continuação de campanhas várias de 

sensibilização e cooperação com as Eco-Escolas do Conselho. Assume particular relevo, a continuação da 

implementação do sistema PAYT na gestão dos resíduos urbanos. Este sistema consiste na aplicação do 

princípio do poluidor pagador, pela introdução de tarifas diferenciadas consoante o tipo de resíduo depositado. 

A Sustentabilidade Técnica será concretizada pela conceção do Plano de Formação, apostando não só na 

aquisição de conhecimentos, pela formação externa, mas também na formação interna dos colaboradores; pela 

otimização dos recursos humanos, com vista à obtenção de melhorias significativas do funcionamento geral dos 

SMAH e na implementação de novas tecnologias que permitam melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços. 
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CAPÍTULO 3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

3.1  INVESTIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) dos SMAH para 2020 atinge o valor global de 1.806.010,00€ em 

2020. 

No Anexo I apresenta-se o respetivo documento integral. 

Os projetos mais relevantes listados no PPI são: a conclusão da Empreitada para a remodelação do sistema de 

drenagem de águas residuais da cidade, a renovação da frota de viaturas de recolha de resíduos (RSU), o 

alargamento da rede de águas e sua melhoria, bem como a construção de três ecocentros no Concelho. De 

seguida descrevem-se os investimentos previstos: 

 Aquisição de terrenos  

O valor inscrito de 168.000,00€ destina-se à aquisição de terrenos para a construção de ecocentros em 

freguesias que estejam mais distantes do Aterro Sanitário Intermunicipal da Ilha Terceira e do Aterro de 

RCD. Esta aquisição encontra-se contemplada na candidatura ao PO Açores 2020 que se encontra 

aprovada.  

 Equipamentos informáticos 

O valor inscrito de 1.000,00€ destina-se à substituição de equipamento que se torne obsoleto ou que se 

venha a danificar. 

 Equipamento administrativo 

O valor inscrito de 3.000,00€ destina-se à substituição de equipamento que se torne obsoleto ou que se 

venha a danificar. 

 Ampliação do sistema de telegestão 

Pretende-se melhorar, parametrizar e ampliar o sistema de telegestão existente. O valor inscrito é de 

150.000,00€. Trata-se de um projeto a candidatar a fundos comunitários, pelo que o financiamento 

encontra-se ainda indefinido. 

 Melhoria da Rede de Reservatórios do Concelho 

Considerando a disponibilidade hídrica a partir do Cabrito, e com o objetivo de maximizar o 

abastecimento gravítico e reduzir drasticamente o recurso a bombagens na Fonte da Telha, prevê-se 

abrir procedimento concursal da empreitada para construção de um reservatório na Fonte da Telha. O 

valor inscrito é de 841.262,00€. É um projeto a candidatar a fundos comunitários. 
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 Remodelação das redes de água em três troços – Canada da Cruz Dourada, Canada de Belém-

Canada da Cruz Dourada e Boa Hora-Figueiras Pretas 

Remodelação das redes de água em alguns locais no Concelho, garantindo o seu melhor funcionamento 

e reduzindo as perdas de água do sistema. O valor total inscrito é de 1.504.782,00€, dos quais 

108.790,00€ serão investidos em 2020.  

 Melhoria das Captações de Água do Concelho 

Construção de novos furos com o objetivo de reforçar o abastecimento de água à zona oeste do 

Concelho. O valor inscrito é de 177.000,00€. 

 Equipamento de medida e controlo 

O valor de 20.000,00€ permitirá, essencialmente, a aquisição de contadores de leitura de água, 

destinados à instalação em novas construções ou à substituição de aparelhos que se encontrem 

obsoletos, bem como à substituição de equipamento de doseamento automático de cloro.  

 Empreitada de remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da cidade 

Prevê-se a conclusão da obra em Março de 2020. No orçamento foi inscrito o valor de €75.000,00.  

    Construção de fossa sética na Ladeira Grande 

Face à necessidade de assegurar um tratamento adequado para as águas residuais provenientes das 

habitações existentes na Ladeira Grande será implementado o tratamento por fossa sética. Este sistema 

terá a capacidade de tratamento para cerca de 200 habitantes equivalentes. O valor global inscrito é de 

10.000,00€ e será realizado por administração direta. 

    Remodelação do colector na Ribeira de S. Bento 

Esta intervenção permitirá caracterizar o tipo de descargas efetuadas para o coletor, promovendo a 

separação das águas pluviais das águas residuais domésticas, executar novas caixas de ligação aos 

ramais domésticos e efetuar a proteção ao coletor doméstico, substituindo a tubagem existente nos casos 

de não poder ficar protegida mecanicamente. A obra irá regularizar a questão das descargas de águas 

pluviais na rede doméstica entre o Salto em São Bento e a rotunda do Pico Redondo. 

 

   Plano de mitigação de inundações na zona urbana de Angra 

Dotação de 150.000€ para execução de intervenções para mitigação de inundações na zona urbana de 

Angra.  

 Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos 

Aquisição de software e hardware para adaptação de duas viaturas de recolha ao sistema PAYT prevê-se 

a despesa de 95.830,00€.   

 



 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 
 

 

Página | 10 

 Campanha de sensibilização (PAYT) 

Realização de diversas acções de sensibilização abrangendo vários público-alvo ao longo do ano de 

2020 para uma melhoria gradual e aumento da reciclagem dos resíduos urbano no total de 53.690,00€. 

        Implementação de ecocentros (PAYT) 

Realizado o projecto de execução de três ecocentros ficou apurado um valor superior ao inicialmente 

previsto, e comparticipado, de €211.800,00. A estimativa apurada para a construção do ecocentro na 

freguesia de São Sebastião é de €161.539,70; na freguesia dos Altares é de €160.057,20; na freguesia 

das Doze Ribeiras é de €178.896,00. Assim sendo importa prever €300.000 para a concretização da 

empreitada conforme projectado. 

 Duas viaturas de recolha de 15m3 

Visando o reforço da frota de recolha de resíduos e a perspectiva de aumentar a diferenciação dos 

circuitos de recolha por tipo de resíduos, contratualizou-se o fornecimento de duas viaturas de 15m3, 

com entrega prevista a 9 de março de 2020, no valor de €259.886,00. 

      Viatura de recolha de 20m3 

Continuando a necessária renovação da frota de viaturas de recolha de resíduos para apoio na recolha 

no concelho pretende-se adquirir uma nova viatura de recolha de 20m3 com procedimento concursal 

previsto concluir em julho de 2020, com valor base €180.000,00. 

 Construção de pavilhão para a manutenção de viaturas e equipamentos do serviço de 
recolha 

Para a manutenção da frota, incluindo a higienização, lubrificação diária, e estacionamento protegido, 

prevê-se a construção de um pavilhão de 1000m2, no valor de €550.000,00. 

 Equipamento de recolha  
 a)Contentores para bioresíduos 

Para implementar recolha diferenciada de bioresíduos implica a aquisição de 200 contentores arejados 

de 800L no valor de €39.600,00. 

-         Caixas metálicas para os Ecocentros 
Estão previstas, para a deposição das diferentes tipologias de resíduos nos ecocentros, seis caixas 
metálicas por ecocentro no valor estimado de €117.000,00.  
-         Biocompostores 

Pretende-se incorporar em cada ecocentro um biocompostor para resíduos orgânicos, com a capacidade 

de 2,5m3 no valor de €2.670,00. 

 Diverso equipamento básico, incluindo ferramentaria 

O valor inscrito de €5.000,00 destina-se à substituição de equipamento e aquisição de ferramentas que 

se tornem obsoletas ou que se venham a danificar, quer para a Divisão de Águas, quer para Unidade de 

Resíduos e Limpeza Urbana. 
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CAPÍTULO 4. ORÇAMENTO 

Os totais do orçamento da receita e da despesa ascendem a 6.390.310,00 €. 

De seguida, apresenta-se a estrutura das propostas de orçamento de 2017 a 2020. 

Designação 2017 2018 2019 2020 

Receitas correntes 5.964.190,00 6.037.380,00 5.954.400,00 6.105.400,00 

Despesas correntes 5.434.820,00 4.919.497,00 5.181.140,00 4.574.300,00 

Receitas de capital 2.089.450,00 1.650.950,00 688.890,00 284.910,00 

Despesas de capital 2.618.820,00 2.768.833,00 1.462.150,00 1.816.010,00  

Tabela 1 – Estrutura das propostas do orçamento (€) 

 

Na figura seguinte pode ser observada a estrutura da receita e da despesa, podendo concluir-se de imediato que 

parte das despesas de capital é financiada com receitas próprias. 

 

 

Figura 1 – Estrutura da receita e despesa (103€) 

 

Do total da receita, cerca de 95,5% corresponde a receitas correntes e 4,5 % a receitas de capital. O valor 

reduzido das receitas de capital está associado ao encerramento do atual quadro comunitário, tendo-se concluído 

a totalidade dos projetos com candidatura aprovada ao PO2020, com exceção do projeto de Implementação do 

Sistema PAYT na gestão de resíduos. 

O peso das despesas correntes no total das receitas correntes situa-se nos 75%, valor abaixo do registado no ano 

anterior, em virtude de ter sido necessário canalizar receita corrente para investimentos. Por essa razão, algumas 
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componentes da despesa corrente estão subvalorizadas, mas serão devidamente dotadas com a aprovação do 

saldo de gerência. 

Dentro das receitas de capital está incluído um valor residual de 10,00 € para eventuais reposições não abatidas 

aos pagamentos que venham a ocorrer. 

No que respeita às medidas de orientação para a execução orçamental a que se refere a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, entende-se que, dada a simplicidade da estrutura orgânica e de 

funcionamento dos SMAH, são suficientes as regras já previstas na Norma de Controlo Interno. 

 

4.1 ORÇAMENTO DA RECEITA 

Tendo em conta que a elaboração do orçamento ocorreu no mês de outubro, os valores inscritos no orçamento da 

receita corrente resultaram, em regra, da metade das cobranças efetuadas entre outubro de 2017 e setembro de 

2019, arredondados por defeito, para que se cumprisse o estipulado na alínea a) do ponto 3.3 – Regras 

previsionais do POCAL. 

Considerando que as receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem inscrição orçamental, 

inscreveram-se algumas rubricas sem execução em anos anteriores, com o valor de 10,00 €. 

O gráfico seguinte permite visualizar a estrutura da receita corrente, concluindo-se que se mantém em relação ao 

ano anterior, ou seja, 63,5% tem proveniência na venda de água e disponibilidade, 18% com a gestão de resíduos 

e 16% com o saneamento. As outras receitas respeitam, essencialmente, à taxa ERSARA, a diversas prestações 

de serviços de água (nomeadamente, ramais, ensaio de canalizações e ligações aos sistemas de água) e a serviços 

prestados pelo laboratório. 

 

Figura 2 – Estrutura da receita corrente (103€) 
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Em termos de receitas de capital, considerou-se um valor de 284.900,00 € de financiamento do PO Açores 2020 

relativo à “Implementação do Projeto PAYT (princípio do poluidor-pagador)”. 

4.2 ORÇAMENTO DA DESPESA 

A repartição das despesas de capital por áreas de atividade permite concluir que se irá privilegiar novamente o 

investimento na área dos resíduos. 

 

Figura 3 – Repartição das despesas de capital por funções (103€) 

 

A tabela seguinte compara a evolução das dotações corrigidas dos orçamentos da despesa no triénio 2017/2019 e 

a previsão para 2020. 

  2017 2018 2019* 2020 Var.% 19/20 
Despesas com pessoal 2 873,33 2 706,12 2 838,83 2.770,90 1,69 
Aquisição de bens 850,30 871,10 830,40 580,90 -19,25 
Aquisição de serviços 1 883,69 1 987,88 2 136,96 1 093,30 -13,51 
Juros da dívida pública 24,00 17,50 9,70 2,00 -40 
Transferências correntes 0,00 310,50 0,10 0,10 -99,97 
Outras despesas correntes 327,10 228,70 234,20 127,10 -3,46 
Investimentos 2 669,30 3 475,73 2 902,74 1 806,01 -62,77 
Passivos financeiros 201,80 180,00 173,00 10,00 -72,4 
Total da despesa 8 829,52 9 777,53 9 125,93 6 390,31 -309,67 

* Dotações atuais 

Tabela 2 – Evolução da despesa no quadriénio (103 €) 

 

A diferença do total da despesa apresentado em 2020 relativamente aos anos anteriores deve-se à introdução do 

saldo de gerência no reforço da receita, que permite um aumento da despesa. Para além disso, a dotação das 
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despesas com aquisição de bens e serviços e com passivos financeiros está subavaliada, tal como referido 

anteriormente, e será reforçada com o saldo de gerência após a sua aprovação. 

As despesas de pessoal foram calculadas com base no mapa de pessoal, que acompanha este documento.  

Em cumprimento do n.º 1 do artigo 31.º da LTFP, o orçamento dos SMAH prevê os seguintes encargos relativos 

aos trabalhadores: 

a) Encargos relativos a remunerações - 1.944.100,00 €; 

b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e para os quais se preveja 

recrutamento - 30.500,00 €; 

c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório - 100,00 €, valor residual para dotação da rubrica. 

Tendo em conta que está a decorrer o biénio de avaliação 2019/2020, a alteração do posicionamento 

remuneratório daí decorrente apenas terá efeitos em 2021; 

d) Encargos relativos a prémios de desempenho - Não são previstos encargos com prémios de desempenho. 

Ao nível do investimento salienta-se o conjunto de projetos em curso com a candidatura aprovada ao PO Açores 

2020. O quadro abaixo permite comparar a despesa prevista com esses projetos e a respetiva comparticipação. 

Investimentos PO2020 Orçamento Financiam. % 

Terreno (PAYT) 153.000,00 7 200,00 5 

Ecocentros 200.000,00 170.000,00 85 

Campanha sensibilização 53.690,00 38.680,00 72 

Equipamento PAYT 95.830,00 69.020,00 72 

Total…….. 502.520,00 284.900,00 57 

  Tabela 3 – Investimentos e respetivo financiamento do PO Açores 2020 

 

 

No anexo I encontram-se os mapas referentes ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos.
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4.3 COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

 

Considerando o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, remete-se para aprovação da 

Assembleia Municipal a autorização para se iniciar os procedimentos concursais em 2020, constantes da 

tabela seguinte e cuja execução física e financeira dos respetivos contratos irá ocorrer em 2021. 

 

CONTRATOS ATÉ 

FINAL DE 2019 
PROCEDIMENTO / 

VALOR 

DESIGNAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
 A INICIAR EM 2020 

COM EXECUÇÃO EM 2021 E SEGUINTES 

VALOR COM INCREMENTO PARA ANOS 

SEGUINTES 

2021 2022 2023 

2018/300.10.005/384 
14.205,83 € 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

CONTROLO ANALÍTICO - 2021 
18.000,00 €   

2019/300.10.005/232 
32.879,00 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS APLICAÇÕES 

INFORMÁTICAS – AIRC - 2021 

12.000,00 €   

2018/300.10.005/4 
66.100,00 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 

VIATURAS DE RECOLHA DE RSU - 2021 
68.000,00 €   

 
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – 

2021 
(COM EVENTUAL EXTENSÃO A 2022) 

18.000,00 € 6.000,00 €  

 
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA 

DE OBRAS – 2021 
(COM EVENTUAL EXTENSÃO A 2022) 

9.000,00 € 3.000,00 €  

Tabela 4 - Compromissos plurianuais 

 

Na eventualidade de ser imprescindível efetuar procedimentos não constantes na tabela acima, e no 

cumprimento da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, propõe-se à Assembleia 

Municipal autorização prévia genérica favorável à assunção pelos SMAH de compromissos respeitantes a 

despesas certas e indispensáveis, que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou 

em ano económico que não seja o da sua realização. 

A assunção de compromissos , a coberto da autorização prévia que ora se propõe, apenas se poderá verificar 

quando, para além das condições previstas no parágrafo anterior, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesa. 
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Os compromissos assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica, devem ser informados à Assembleia 

Municipal. 
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CAPÍTULO 5. PESSOAL 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP), que regula o vínculo de trabalho 

em funções públicas, o empregador público deve planear, para cada exercício orçamental, as atividades de 

natureza permanente ou temporária, tendo em consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos 

fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis. 

Esse planeamento deve incluir o mapa de pessoal, o qual, nos termos do n.º 4 do artigo 28.º do mesmo diploma, 

na redação dada pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, deve acompanhar a proposta de orçamento. 

O mapa de pessoal foi elaborado com base na estrutura orgânica prevista no Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 26, de 6 de 

fevereiro, pelo Despacho n.º 1338/2019, e encontra-se no anexo II à presente proposta.  

A sua estrutura contempla as diversas modalidades de relação jurídica de emprego existentes nos SMAH, 

nomeadamente contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mobilidade, cedência de 

interesse público e comissão de serviço. 

Considera-se que no mapa de pessoal o perfil de competências das categorias é o regulamentado pela Portaria n.º 

359/2013, de 13 de dezembro, sendo que as competências do técnico de informática são as mesmas dos 

assistentes técnicos e as dos fiscais as mesmas dos assistentes operacionais.  

Atualmente os SMAH contam com 141 trabalhadores, estando a decorrer procedimento concursal com vista à 

contratação de mais 4 postos de trabalho na categoria de assistente operacional, a afetar à Unidade de Resíduos e 

Limpeza Urbana, pelo que se prevê que funcionem efetivamente com 145 trabalhadores, em 2020, ou 146, 

consoante venha ou não a ser ocupado o cargo de diretor delegado. Tal dependerá da estratégia que vier a ser 

adotada no que concerne a estes Serviços Municipalizados, e que ainda se encontra em estudo, não existindo 

ainda uma decisão, em concreto, sobre a subsistência do cargo. O mapa reflete ainda a possibilidade de dois 

assistentes operacionais, provenientes da Unidade de Águas, virem a ocupar, por mobilidade, um posto de 

trabalho na categoria de assistente técnico e outro na categoria de encarregado operacional, mantendo-se ambos 

na mesma unidade orgânica.  

Os 145 trabalhadores encontram-se distribuídos pelos cargos e categorias que constam da tabela n.º 5 que se 

apresenta de seguida.  

Como já referido, o mapa de pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento e, de acordo com o previsto no 

n.º 4 do artigo 29.º da LGTFP, ser aprovado pela entidade competente para a aprovação da proposta de 

orçamento. Deste modo, será remetido à Câmara Municipal para que esta o submeta à aprovação da Assembleia, 

conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua mais recente 

redacção.
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ANEXO I 
 
 
 
 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS                                     
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ANEXO II  -   Mapa de Pessoal 2020 
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