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 PLANO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ 

 

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE OBRAS 

 
 

 
BREVE DESCRIÇÃO: 
 

 

A Divisão de Obras, exerce funções nos domínios das obras públicas, empreitadas, manutenção e conservação de 

equipamentos, coordenação e fiscalização de trabalhos de construção civil, (quer por administração direta quer por 

empreitada, armazém), Higiene e Segurança no Trabalho, bem como na organização e de processos de concurso de 

obras públicas, informações e pareceres técnicos, incluindo a elaboração de cadernos de encargos, programas de 

concurso, abertura e análise de propostas e gestão técnica de procedimentos, bem como gestão da divisão. 

Na gestão dos empreendimentos foram seguidos pela Divisão de Obras os procedimentos constantes na legislação em 

vigor, do Código dos Contratos Públicos, D.L nº 18 de 2008 de 29 de Janeiro. 

 
Colaboração e sintonia entre Divisão de Obras e Divisão Administrativa e Financeira, na aquisição de bens e serviços 

relativos às obras por administração direta promovidas por este Município, bem como com a com a Divisão de 

Urbanismo e Ambiente e Divisão de Desenvolvimento Económico Social e Cultural. 

 

Acompanhamento das Obras por Administração Direta promovidas pela Autarquia e constantes no Plano de Atividades, 

bem como das empreitadas por concurso público. Este plano de atividades para a Administração Direta serve para 

definir quais os trabalhos a realizar durante o ano 2018, tendo sempre em conta o Plano Plurianual. 

 

O Plano Municipal do Município de Alfândega da Fé para 2018 rege-se essencialmente nos pressupostos plasmados no 

Plano Plurianual de Investimentos aprovado na reunião de Câmara do dia 12/12/2017 e na Assembleia Municipal de 

16/12/2017. 

Trata-se assim de um documento previsional que inclui diversos investimentos nas mais diversas áreas, a serem 

realizados durante o ano de 2018. 
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018 
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Designação da intervenção
inicio 

previsto
fim previsto

Prazo execução 
(dias)

Construção de um Muro em Alvenaria de Pedra da região 
em Gebelim

16-01-2018 14-02-2018 30 d

Centro de meios aéreos de Alfândega da Fé – Base de 
acolhimento do Grupo de Intervenção de Proteção e 
Socorro

09-01-2018 08-01-2019 365 d

MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS CAMINHOS RURAIS 
E FLORESTAIS DO CONCELHO

19-03-2018 31-12-2018 288 d

Intervenção e requalificação do regadio de Santa Justa-
Vale da Vilariça

16-04-2018 31-10-2018 199 d

1 d

1 d

1 d

1 d

Município de Alfândega da Fé
DO-Divisão de Obras

Plano Municipal de Obras Públicas (Concurso Público)

Plano das Obras por Concurso Público para o Ano de 2018 PLANEAMENTO ANUAL DAS OBRAS

30 d

365 d

288 d

199 d

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

 

PLANO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2018 
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PLANO EMPREITADAS POR CONCURSO PÚBLICO 2018 
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ESTRUTURA ORGÂNICA DA DIVISÃO OBRA 
 
Sector de Projetos e Apoio Técnico (SPAT) 

 

São atribuições do Setor de Projetos e Apoio Técnico 

(SPAT) da DO: 

  Analisar tecnicamente e elaborar relatórios e 

ou informações sobre processos no âmbito da 

ação social municipal, edifícios municipais, 

recintos municipais e afins;  

 Elaborar (ou adjudicar à AMTQT ou a 

terceiros, quando determinado superiormente) 

estudos e projetos no domínio da arquitetura: 

urbanização, edificação, arquitetura 

paisagística, decoração interior, etc.;  

 Elaborar (ou adjudicar à AMTQT ou a 

terceiros, quando determinado superiormente) 

estudos e projetos no domínio da engenharia 

civil: estabilidade, águas, esgotos, pluviais, 

térmica, acústica, segurança contra incêndios, 

gás, ITED, ITUR, eletricidade, etc.; 

  Elaborar medições e orçamentos de obras 

(ou adjudicar à AMTQT ou a terceiros, quando 

determinado superiormente);  

 Manter atualizado o cadastro das vias de 

comunicação municipais, para fins de 

conservação e informação;  

 Efetuar avaliações imobiliárias municipais e 

afins;  

 Efetuar serviços de topografia (levantamentos 

topográficos, piquetagens, levantamento de 

infraestruturas, cadastro predial, GPS); 

  Efetuar serviços de desenho (desenho de 

construção civil, levantamentos de edifícios, 

organização de processos);  

 Exercer outras competências e atribuições 

compatíveis 

Sector de Obras por Empreitada (SOE) 

 

São atribuições do Setor de Obras por Empreitada 

(SOE) da DO: 

 Acionar os procedimentos concursais de 

abertura de concursos públicos, limitados e 

Mobilizar os recursos técnicos e humanos em 

torno da programação e acompanhamento 

das obras por empreitada, com vista ao 

estabelecimento de procedimentos a 

implementar no processo de obras por 

empreitada no SGQ, visando a qualidade 

técnica das obras executadas. 

 Promover a troca de experiências e 

conhecimentos que, embora menos visíveis 

que a obra feita, têm tido e poderão continuar 

a ter, um impacte positivo assinalável; 

 É proposto a todos quantos participam nos 

processos, que sejam capazes de transformar 

o imenso esforço que cada empreitada 

envolve, em resultados concretos ao nível da 

melhoria da qualidade na concretização de 

cada obra e que consigamos fazer mais com 

melhor qualidade e maior rigor;

 ajustes diretos, através da plataforma 

eletrónica, sempre que o valor o exija, 

relativamente a empreitadas de obras 

públicas, garantindo o cumprimento de todos 

os trâmites legais impostos pelo Código dos 

Contratos Públicos.  

 Assegurar o planeamento, a organização, a 

gestão, a qualidade técnica das obras e a 

qualidade dos processos conducentes à 

execução de obras de construção e 

conservação a realizar, por empreitada, até à 

sua finalização, de acordo com o plano de 

atividades a aprovar para execução em 2018.
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Sector de Armazém Equipamentos e Oficinas (SAEO) 

 

São atribuições do Setor de Armazém, Equipamento e 

Oficinas (SAEO) da DO: 

 Manter o parque automóvel do município em 

condições de operacionalidade, segundo o 

procedimento aprovado no SGQ; 

 Distribuir as viaturas pelos serviços, tendo em 

conta o Regulamento de Viaturas aprovado e 

implementação da aplicação informática de 

gestão de máquinas e viaturas e 

monitorização dos procedimentos 

implementados no SGQ. 

 Promover a gestão de stocks mínimos 

necessários ao bom funcionamento dos 

serviços e organizar e manter actualizado o 

inventário das existências em armazém. 

 
 

Sector de Obras por Administração Direta (SOAD) 

 

São atribuições do Setor de Obras por Administração 

Direta (SOAD) da DO: 

 Acompanhar todas as obras municipais por 

administração direta através da aplicação 

informática de gestão de obras, com vista a 

controlar os respetivos custos, qualidade e 

prazos;  

 Assegurar o planeamento, a gestão e a 

execução de obras de construção e 

conservação a realizar na administração direta 

e promover a implantação dos procedimentos 

das obras por administração direta a aprovar 

com vista à integração no âmbito da próxima 

auditoria do SGQ. 

 Promover ações tendentes à otimização das 

infraestruturas e equipamentos municipais. 

 Melhor gestão e aproveitamento dos recursos 

materiais e humanos existentes no município, 

lançando mão da estruturação dos serviços e 

introdução de níveis hierárquicos de materiais, 

mão de obra e máquinas, da gestão 

administrativa de materiais, em coordenação 

com a Divisão Administrativa e Financeira – 

aprovisionamento, da movimentação e 

importação de custos aos bens e serviços; 

 A administração direta relativa a novos 

investimentos irá refletir as contingências 

financeiras da crise económica nacional e 

global que condiciona fortemente a entrada de 

receitas. 
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Sector infraestruturas urbanas (SIU) 

 

São atribuições do Setor de Infraestruturas Urbanas 

(SIU) da DO: 

 Gerir a rede viária, promovendo a sua 

conservação, planeamento do trânsito através 

da conclusão do Regulamento Municipal de 

Trânsito; 

 Promover o tratamento e valorização dos 

espaços verdes existentes e a construir, 

fazendo uma gestão criteriosa relativamente 

ao consumo de água; 

 Promover a poupança na distribuição de 

energia elétrica, reduzindo significativamente 

ao longo do ano de 2018, os contadores 

elétricos de obra e tomando todas as medidas 

necessárias à poupança de energia. 

 


