Listagem de Contratos de prestação de prestação de serviços em regime de tarefa/avença (Ano de 2017)
Adjudicatário

Tipo

Data do
Contrato

Montante
(€)

Nelson Soares Nogueira

Avença

27.01.2017

11.420,40
+ IVA

Ana Alexandra Branco Rodrigues

Avença

27.01.2017

7.500

João Alberto Batista Alves

Avença

27.01.2017

7.500

Avença

27.01.2017

7.500

Avença

27.01.2017

7.500

Sara Alexandra Moreiras Rolo

Avença

27.01.2017

7.500

Elizabete Correia Ferreira

Avença

27.01.2017

11.420,40
+ IVA

Avença

27.01.2017

7.800

Avença

27.01.2017

7.800

Susana Isabel dos Santos Alves

Avença

27.01.2017

7.800

Maria Manuela Teixeira Valpaços

Avença

27.01.2017

7.800

Eufémia de Assunção Gonçalves
Saraiva

Avença

27.01.2017

7.500

Rosária do Amparo Paulo Calado
Coelho
Maria Domingos Carneiro Vicente

Maria da Luz Rodrigues dos Santos
Sousa
Andreia Susana Machado da Silva
Jesus

Descrição dos Serviços
Assegurar a consultoria em matéria de apoio e suporte para a elaboração dos apoios a
conceder às Juntas de Freguesia e Associações Culturais e Recreativas do Concelho de
Valpaços.
Apoio na organização e dinamização da Ludoteca do Centro Cultural Luís Teixeira
Apoio ao controlo de qualidade da água dos tanques das piscinas municipais e a
qualidade do ar proveniente do sistema de ventilação e ar condicionado.
Assegurar o controlo das entradas e emissão dos respetivos bilhetes bem como a
limpeza do espaço interior das piscinas municipais.
Assegurar a dinamização da “Loja Ponto Já” do Município de Valpaços.
Vigilante de crianças nos transportes escolares levados a efeito pelo Município de
Valpaços e prestação de apoio nas atividades desportivas e atendimento ao público nas
piscinas municipais e limpeza das instalações da P3.
Assegurar a dinamização dos projetos desenvolvidos no âmbito da “Escola de Natação”
do Município de Valpaços.
Assegurar as funções de Educadora de Infância nos estabelecimentos de ensino do
Concelho de Valpaços
Assegurar o exercício das funções de Educadora de Infância nos estabelecimentos de
ensino do Concelho de Valpaços
Assegurar o exercício das funções de Educadora de Infância nos estabelecimentos de
ensino do Concelho de Valpaços
Assegurar o exercício das funções de Educadora de Infância nos estabelecimentos de
ensino do Concelho de Valpaços
Assegurar a dinamização da “Loja Ponto Já” do Município de Valpaços
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Adjudicatário

Tipo

Data do
Contrato

Montante
(€)

Mónica Paula Delgado Moura

Avença

27.01.2017

11.420,40
+ IVA

Abel António Moreira Ribeiro

Avença

27.01.2017

11.420,40
+ IVA

Francisco Pimenta de Sousa

Avença

27.01.2017

7.500

Nuno Emanuel Batista do Espírito
Santo

Avença

27.01.2017

7.500

Marta Liliana Pires Bravo

Avença

27.01.2017

7.500 até maio

José Fernando Alves Morais

Avença

27.01.2017

9.000

Maria Elisabete Sampaio Carvalho

Avença

27.01.2017

7.500

João Paulo Lopes Pimentel Bianchi
Thedim

Tarefa

27.01.2017

5.625

Cristofe Silva Ribeiro

Avença

27.01.2017

6.250

Descrição dos Serviços
Assegurar a consultoria tendo em vista a sinalização, prevenção e tratamento das
situações detetadas no âmbito das crianças e jovens em perigo no Concelho de
Valpaços.
Assegurar o desenvolvimento de projetos desportivos no concelho de Valpaços,
designadamente, os projetos “Férias em Grande”, “Domingos em Forma”, coordenação
das atividades desportivas a levar a efeito no Pavilhão e Complexo Desportivos de
Valpaços e responsável pela manutenção e implementação dos parques desportivos no
concelho.
Assegurar o exercício das funções de vigilante das piscinas Municipais e prestação de
apoio na manutenção e conservação dos equipamentos desportivos das piscinas
municipais.
Assegurar a limpeza, manutenção e conservação de todo o equipamento AVAC (ar
condicionado, ventilação e climatização) instalado nos edifícios públicos municipais.
Assegurar a prestação de apoio na dinamização da Casa do Vinho e Loja Interativa de
Turismo.
Assegurar a manutenção das infraestruturas elétricas e telefónicas dos edifícios
públicos do concelho e dos eventos/atividades culturais, desportivas promovidas pelo
Município de Valpaços bem como assegurar a sua coordenação técnica.
Assegurar a limpeza das instalações da Biblioteca do Município de Valpaços e facultar
apoio nas atividades levadas a efeito na Biblioteca Municipal.
Assegurar a aquisição de serviços para a organização e realização de eventos culturais,
em especial durante o ano de 2017.
Assegurar a prestação de serviços de montagem e desmontagem de expositores
destinados aos eventos culturais, recreativos e desportivos levados a efeito pelo
Município de Valpaços em 2017 bem como assegurar a manutenção do mobiliário
existente nos edifícios públicos municipais.
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Adjudicatário

Tipo

Data do
Contrato

Montante
(€)

Adília Quitéria de Morais Sousa

Avença

27.01.2017

9.517

Ana Maria de Morais Sousa

Avença

27.01.2017

9.517

Avença

27.01.2017

6.250 até
setembro

Avença

27.01.2017

6.250

Cátia Marina Gomes Calado

Avença

27.01.2017

11.420,40
+ IVA

Paula Cristina Medeiros Guedes

Avença

27.01.2017

11.420,40
+ IVA

António Joaquim Rua Passos

Avença

27.01.2017

6.250

Marlene Monteiro Bessa

Avença

27.01.2017

9.517 +
IVA

Nádia Susana Moreno dos Santos
Fontes

Avença

27.01.2017

9.517

Luís António Xavier Sousa Cardoso

Maria da Conceição Rodrigues
Mesquita

Descrição dos Serviços
Assegurar o desenvolvimento de atividades desportivas no âmbito da “Escola de
Natação” do Município de Valpaços e implementação da modalidade de natação nos
jardins-de-infância do concelho de Valpaços.
Assegurar o desenvolvimento de atividades desportivas no âmbito da “Escola de
Natação” do Município de Valpaços e implementação da modalidade de natação nos
jardins-de-infância do concelho de Valpaços.
Assegurar o apoio na elaboração de conteúdos na área de comunicação e multimédia
de suporte aos eventos culturais, recreativos e desportivos levados a efeito pelo
Município de Valpaços.
Assegurar o apoio às atividades desportivas e limpeza no Complexo Desportivo, levados
a efeito pelo Município de Valpaços.

Implementar e acompanhar a realização de programas de formação no âmbito das
competências parentais levados a efeito pela autarquia.
Assegurar o acompanhamento de famílias carenciadas nas localidades do concelho de
Valpaços bem como a realização do diagnóstico e respetiva informação social, tendo
em vista a realização de um estudo sobre a problemática habitacional.
Assegurar a manutenção de veículos e máquinas automóveis, especialmente dos seus
motores e de outros componentes mecânicos.
Assegurar a conceção e elaboração de projetos, a execução de projetos de
especialidade, fiscalidade de obras, informações técnicas, autos de medição, autos de
receção provisória e definitiva e outros documentos, no âmbito do Departamento de
Obras Municipais.
Assegurar a conceção e elaboração de projetos de especialidade, fiscalização de obras,
informações técnicas, autos de medição, autos de receção provisória e definitiva e
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outros documentos, no âmbito do Departamento de Obras Municipais.
Adjudicatário

Tipo

Data do
Contrato

Montante
(€)

João Nuno da Cunha Gonçalves

Avença

27.01.2017

9.517
+IVA

Mikel Afonso Esteves

Avença

27.01.2017

9.517 +
IVA

Teresa Paula da Costa Zeferino
Ribeiro

Avença

27.01.2017

6.250

Rafael Aires Barreira

Avença

27.01.2017

6.250

Carlos Miguel Dourado Jorge
Figueiredo

Avença

27.01.2017

9.517

Maria Isabel Fernandes

Avença

27.01.2017

7.500

Maria de Fátima Machado

Avença

20.02.2017

8.565,30

Pedro Miguel Cerdeira Alves

Avença

17.03.2017

11.420,40
+ IVA

Descrição dos Serviços
Assegurar a conceção e elaboração de projetos, a execução de projetos de
especialidade, fiscalização de obras, informações técnicas, autos de medição, autos de
receção provisória e definitiva e outros documentos, no âmbito do Departamento de
Obras Municipais.
Assegurar os serviços de consultoria, manutenção e assistência técnica dos
equipamentos informáticos existentes no Centro Escolar de Valpaços.
Assegurar a fiscalização da cobrança do IMI, o tratamento processual relativo aos
procedimentos do IMI e do IUC, o controlo das licenças de obras no âmbito da
fiscalização a levar a efeito pela Autoridade Tributária.
Assegurar a fiscalização da cobrança do IMI, o tratamento processual relativo aos
procedimentos do IMI e do IUC, o controlo das licenças de obras no âmbito da
fiscalização a levar a efeito pela Autoridade Tributária.
Assegurar a consultoria na área do ambiente e do território, no âmbito do
Departamento de Obras Municipais, nomeadamente avaliações de impacto ambiental,
resolução de problemas de saneamento básico, elaboração de propostas e informações
técnicas ligadas à melhoria da qualidade da água de abastecimento público e de
tratamento do efluente residual bem como controle das análises efetuadas no âmbito
das redes de abastecimento de água e de tratamento das estações de águas residuais.
Assegurar a limpeza das instalações e apoio nas atividades levadas a efeito no âmbito
dos Cursos de Formação profissional realizados na P3 do Município de Valpaços.
Assegurar o exercício das funções de Técnico Superior na Loja Interativa de Turismo no
Município de Valpaços.
Assegurar a conceção e implementação de técnicas e instrumentos de planeamento
aplicáveis à execução de políticos municipais, designadamente a contabilidade de
custos no âmbito do POCAL e a elaboração de mapas para a resposta à Direção Geral
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das Autarquias Locais no âmbito do SIAL.
Adjudicatário

Tipo

Data do
Contrato

Montante
(€)

Renato Gonçalves Barroso

Avença

17.03.2017

11.420,40
+ IVA

Luís Miguel do Cruzeiro Moutinho

Avença

17.03.2017

11.420,40
+ IVA

David Alfredo Iria Pereira

Avença

17.03.2017

7.613,60

Emanuel da Silva

Avença

17.03.2017

7.500

Adalberto Manuel da Silva Lima

Avença

21.03.2017

5.000

Jorge Miguel dos Santos Lage

Avença

03.04.2017

7.500

Sandra Marisa Sousa Alves Frade

Avença

17.04.2017

7.500

Tiago Miguel dos Santos Canto

Avença

17.04.2017

11.420,40
+ IVA

Nuno Miguel Dourado Paulo Ribeiro

Avença

17.04.2017

11.420,40
+ IVA

Descrição dos Serviços
Assegurar a conceção e implementação de técnicas e instrumentos de planeamento
aplicáveis à execução de políticas municipais, designadamente à contabilidade de
custos no âmbito do POCAL e à elaboração de mapas para resposta à Direção Geral das
Autarquias Locais no âmbito do SIAL.
Assegurar a conceção, implementação e desenvolvimento de técnicas e instrumentos
de planeamento no âmbito do Gabinete de Desenvolvimento Rural e de Turismo, a
funcionar na dependência do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valpaços.
Assegurar a prestação de apoio técnico no âmbito do projeto “Proximidade ao Idoso
Isolado” nas localidades mais isoladas no concelho de Valpaços, no âmbito da Divisão
da Ação Social.
Assegurar o exercício das funções de vigilante das piscinas municipais e prestação de
apoio na manutenção e conservação dos equipamentos desportivos das piscinas
municipais.
Assegurar a instalação, conservação e reparação de circuitos e aparelhagem elétrica
dos sistemas de bombagem; guiar frequentemente a sua atividade por desenhos,
esquemas e outras especificações técnicas.
Facultar apoio administrativo e assegurar o desempenho de funções de natureza
executiva no Departamento de Urbanismo e Ambiente.
Facultar apoio administrativo e assegurar o desempenho de funções de natureza
executiva na Divisão Financeira, nomeadamente no aprovisionamento.
Elaboração de conteúdos na área da comunicação e multimédia para a divulgação das
atividades culturais e desportivas municipais e para a promoção dos produtos locais,
bem como para facultar apoio na dinamização do Gabinete de Desenvolvimento Rural e
de Turismo do Município de Valpaços.
Assegurar a elaboração de projetos, a fiscalização de obras e o acompanhamento na
aplicação dos materiais de construção concedidos a famílias carenciadas no âmbito do
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Departamento de Educação, Cultura e Desporto do Município de Valpaços.
Adjudicatário

Tipo

Data do
Contrato

Montante
(€)

Descrição dos Serviços

João Manuel Lopes Amorim Araújo

Avença

15.05.2017

7.500,00

Almerinda Rosa Santos Ribeiro

Avença

14.06.2017

7.500,00

Rui António da Cunha Veríssimo

Avença

14.06.2017

7.500,00

José Robert Nogaró

Avença

20.07.2017

7.500,00

Ivete Carina Barreira dos Santos

Avença

20.07.2017

7.500,00

José Manuel Fraga Ventura
Auzenda da Assunção Bacalhau Faria
Pedro
Eduardo Luís Nascimento de Sousa
Maria Guiomar Cardoso Nogueira
Alexandre Manuel Amorim de
Almeida

Avença

20.07.2017

7.500,00

Avença

20.07.2017

4.200

Avença
Avença

20.07.2017
20.07.2017

7.500,00
7.500,00

O serviço a prestar consiste em assegurar o exercício das funções de vigilante nos
circuitos escolares, de acordo com o regime jurídico do transporte coletivo de crianças
e jovens até 16 anos, estabelecido pela Lei nº 13/2006, de 17 de abril, na ulterior
redação, e facultar apoio nos projetos desportivos do concelho.
Assegurar a limpeza do edifício dos Magistrados.
Assegurar o exercício das funções de Assistente Operacional (calceteiro) na área do
Município de Valpaços.
Assegurar a vigilância e garantir a segurança do Pavilhão Desportivo de Valpaços
Assegurar a prestação de apoio às atividades desportivas levadas a efeito pelo
Município de Valpaços e a limpeza das Piscinas Municipais de Valpaços.
Assegurar a limpeza dos espaços verdes e urbanos na área do Município de Valpaços
Exercer as funções de Vigilante nos transportes escolares assegurados pelo Município
de Valpaços
Assegurar a limpeza dos espaços verdes e urbanos da área do Município de Valpaços
Assegurar a limpeza das Piscinas Municipais de Valpaços

Avença

20.07.2017

7.500,00

Desempenhar as funções da Assistente Operacional na área do Município de Valpaços

7.500,00

Prestação de apoio às atividades desportivas levadas a efeito pelo Município de
Valpaços, em especial no complexo desportivo, e a manutenção dos equipamentos e
infraestruturas desportivas municipais existentes.

Vítor Manuel de Jesus Batista

Avença

20.07.2017

Marisa Alexandra Carvalho Pinto

Avença

08.09.2017

11.420,40
+ IVA

Cesaltina Maria Machado Caseiro

Avença

30.10.2017

11.420,40

Assegurar o desempenho das funções de Coordenador em matéria de segurança e saúde na execução
das empreitadas do Município de Valpaços, designadamente, para prestar apoio ao dono da obra na
elaboração e atualização da comunicação prévia, apreciar e validar o Plano de Segurança e Saúde
desenvolvido pela entidade executante e, posteriormente, aprovado pela Câmara Municipal antes do
início dos trabalhos, analisar as fichas de procedimentos de segurança e, de forma geral, promover e
verificar o cumprimento do aludido Plano de Segurança e Saúde.
TÉCNICO SUPERIOR - GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE DO MUNICÍPIO DE VALPAÇOS
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Adjudicatário

Tipo

Data do
Contrato

Ana Cláudia de Castro Rodrigues

Avença

30.10.2017

Noémia Alexandra Patrício Martins

Avença

30.10.2017

+ IVA
Montante
(€)
11.420,40
+ IVA
11.420,40
+ IVA

Avença

31.10.2017

2.400,00

Abel Morais Da Fontoura

Avença

27.11.2017

7.500,00

Nuno João dos Santos Teixeira

Avença

14.12.2017

7.500€

José Luís Silva Gomes

Avença

14.12.2017

7.500€

José Miguel Ferreira Ventura

Avença

14.12.2017

7.500€

Sandra Margarete Alves Cardoso Sousa

Avença

14.12.2017

7.500€

Sandra Marisa Machado da Silva

Avença

14.12.2017

7.500€

Ana Maria De Morais Sousa

Avença

27.11.2017

11.420,40

Adília Quitéria De Morais Sousa

Avença

27.11.2017

11.420,40

David Alfredo Iria Pereira

Avença

27.11.2017

11.420,40

Luís Filipe Teixeira Meireles

Descrição dos Serviços
TÉCNICO SUPERIOR - MUSEU DO VINHO DE VALPAÇOS
TÉCNICO SUPERIOR - MUSEU DO VINHO DE VALPAÇOS
Assegurar o Atendimento Digital Assistido na “Loja do Cidadão” em Valpaços, ao abrigo do preceituado
no Decreto-lei n.º 74/2014, de 18 de junho, na sua redação ulterior, em especial elaborar um
regulamento sobre o funcionamento da “Loja do Cidadão” em Valpaços, incluindo a articulação com os
serviços abrangidos (Espaço Cidadão, Autoridade Tributária e Aduaneira, Serviços da Delegação
Regional de Agricultura e Gabinete de Promoção ao Investimento).
Assegurar o desempenho das funções de Assistente Técnico no Gabinete de Inserção Profissional
(GIP)
Assegurar a receção, o atendimento e o encaminhamento do público junto dos serviços municipais
competentes no edifício dos Paços do concelho do Município de Valpaços
Desempenho das funções de Assistente Operacional no Departamento de Educação, Cultura e
Desporto, tendo em vista assegurar a instalação e a manutenção das infraestruturas elétricas e
telefónicas dos edifícios públicos do concelho e dos eventos/atividades culturais e desportivas
promovidas pelo Município de Valpaços
Assegurar o exercício das funções de Desenhador no Departamento de Obras Municipais
Assegurar a limpeza de equipamentos públicos e espaços verdes sitos na área do Município de
Valpaços
Assegurar o desempenho das funções de Assistente Técnico, com vista a prestar apoio administrativo
no âmbito do projeto “Afetos”, desenvolvido pelo Município de Valpaços.

Assegurar o desenvolvimento de atividades desportivas no âmbito da "Escola de Natação" do
Município de Valpaços e implementação da modalidade de natação nos jardins de infância do
concelho de Valpaços
Assegurar o desenvolvimento de atividades desportivas no âmbito da "Escola de Natação" do Município
de Valpaços e implementação da modalidade de natação nos jardins de infância do concelho de
Valpaços
Assegurar a prestação de apoio técnico no âmbito do projeto “Proximidade ao Idoso Isolado” nas
localidades mais isoladas no concelho de Valpaços, no âmbito da Divisão da Ação Social
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Carlos Miguel
Figueiredo

Dourado

Jorge

Avença

27.11.2017

11.420,40

Mikel Afonso Esteves

Avença

27.11.2017

11.420,40

Nádia Susana Moreno Dos Santos
Fontes

Avença

27.11.2017

11.420,40

Marlene Monteiro Bessa

Avença

27.11.2017

11.420,40

Maria de Fátima Casares Machado

Avença

27.11.2017

11.420,40

Dina Maria Morais Pessoa

Avença

27.11.2017

11.420,40

Rafael Aires Barreira

Avença

27.11.2017

7.500,00

Teresa Paula Da Costa Zeferino
Ribeiro

Avença

27.11.2017

7.500,00

Cristofe Silva Ribeiro

Avença

27.11.2017

7.500,00

Adalberto Manuel Da Silva Lima

Avença

27.11.2017

7.500,00

Assegurar consultoria na área do ambiente e do território, no âmbito do Departamento de Obras
Municipais, nomeadamente avaliações de impacto ambiental, resolução de problemas de saneamento
básico, elaboração de propostas e informações técnicas ligadas à melhoria da qualidade da água de
abastecimento público e de tratamento do efluente residual bem como controle das análises efetuadas
no âmbito das redes de abastecimento de água e de tratamento das estações de águas residuais
Assegurar os serviços de consultoria e assistência técnica dos equipamentos informáticos existentes no
Centro Escolar de Valpaços
Assegurar a conceção e elaboração de projetos, a execução de projetos de especialidade, fiscalização
de obras, informações técnicas, autos de medição, autos de receção provisória e definitiva e outros
documentos, no âmbito do Departamento de Obras Municipais
Assegurar a conceção e elaboração de projetos, a execução de projetos de especialidade, fiscalização
de obras, informações técnicas, autos de medição, autos de receção provisória e definitiva e outros
documentos, no âmbito do Departamento de Obras Municipais
Exercício das funções de Técnico Superior na Loja Interativa de Turismo no Município de Valpaços
Assegurar o desempenho das funções de Animador para o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) do
Município de Valpaços
Assegurar a fiscalização da cobrança do IMI, o tratamento processual relativo aos procedimentos do
IMI e do IUC, o controlo das licenças de obras no âmbito da fiscalização a levar a efeito pela Autoridade
Tributária, procedimentos inerentes à cobrança de impostos municipais em sede de execução fiscal,
fixando-se como resultado a alcançar o acréscimo no valor das cobranças, face ao ano transato, no
mínimo em 40.000,00 euros, quer em processos executivos quer em processos voluntários, junto da
Autoridade Tributária e abrangendo o concelho de Valpaços

Assegurar a fiscalização da cobrança do IMI, o tratamento processual relativo aos
procedimentos do IMI e do IUC, o controlo das licenças de obras no âmbito da fiscalização a
levar a efeito pela Autoridade Tributária, procedimentos inerentes à cobrança de impostos
municipais em sede de execução fiscal, fixando-se como resultado a alcançar o acréscimo no
valor das cobranças, face ao ano transato, no mínimo em 40.000,00 euros, quer em processos
executivos quer em processos voluntários, junto da Autoridade Tributária e abrangendo o
concelho de Valpaços
Assegurar a prestação de serviços de montagem e desmontagem de expositores destinados aos
eventos culturais, recreativos e desportivos levados a efeito pelo Município de Valpaços em 2017 e em
2018, bem como assegurar a manutenção do mobiliário existente nos edifícios públicos municipais
Assegurar a instalação, conservação e reparação de circuitos e aparelhagem elétrica dos sistemas de
bombagem; guiar frequentemente a sua atividade por desenhos, esquemas e outras especificações
técnicas; cumprir com as disposições legais relativas às instalações de que trata na instalação de
bombas, aparelhos e equipamentos elétricos; determinar a posição e instalação de órgãos elétricos,
tais como quadros de distribuição, caixas de fusíveis e de derivação, contadores, interruptores e
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Maria da
Mesquita

Conceição

Rodrigues

Avença

27.11.2017

7.500,00

João Manuel Lopes Amorim Araújo

Avença

27.11.2017

7.500,00

António Joaquim Rua Passos

Avença

27.11.2017

7.500,00

João Nuno da Cunha Gonçalves

Avença

27.11.2017

11.420,40
+IVA

tomadas; dispor e fixar os condutores, cortando, dobrando e assentando adequadamente calhas e
tubos mecânicos, plásticos ou de outra matéria, colocando os fios ou cabos no seu interior; executar e
isolar as ligações de modo a obter os circuitos elétricos pretendidos; localizar e determinar as
deficiências de instalação ou de funcionamento, utilizando, se for caso disso, aparelhos de deteção e
de medida; desmontar se necessário, determinados componentes de instalação, nomeadamente
bombas elétricas; apertar soldar, reparar por qualquer outro ou substituir os conjuntos, peças ou fios
deficientes, procedendo à respetiva contagem, para o que utiliza chaves de fendas, alicates, limas e
outras ferramentas, montar e desmontar bombas elétricas, no Departamento de Obras Municipais, no
âmbito do Departamento de Obras Municipais
Assegurar apoio atividades desportivas e limpeza no complexo desportivo, levados a efeito pelo
Município de Valpaços
Assegurar o exercício das funções de Vigilante nos circuitos escolares, de acordo com o regime jurídico
do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, estabelecido pela Lei n.º 13/2006, de 17 de
abril, na ulterior redação, e facultar apoio nos projetos desportivos do concelho
Assegurar a manutenção de veículos e máquinas automóveis, especialmente dos seus motores e de
outros componentes mecânicos, diagnosticando os problemas com maior rapidez e precisão possível,
tendo igualmente de proceder à recolha de cotações para o preço da reparação antes de começar o
trabalho de desmontagem para inspeção e diagnóstico dos problemas tanto mecânicos como
eletrónicos detetados, especialmente no que toca às viaturas usadas no âmbito das obras de execução
e manutenção das várias infraestruturas existentes no concelho, nomeadamente ao nível da rede viária
municipal e da infraestrutura de saneamento básico, no âmbito do Departamento de Obras Municipais

Assegurar a conceção e elaboração de projetos, a execução de projetos de
especialidade, fiscalização de obras, informações técnicas, autos de medição, autos de
receção provisória e definitiva e outros documentos, no âmbito do Departamento de
Obras Municipais.
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