Missão, objectivos operacionais e objectivos individuais
Unidade Orgânica / Serviço:

Obras Municipais e Ambiente

Missão:
- Planear, implementar, executar e acompanhar as obras por
empreitada e administração directa constantes do plano de
actividade do Município, gerir a área protegida para contribuir para
a estratégia sustentável e durável delineada para o Município,
respeitando os princípios de sustentabilidade ambiental e
socioeconómica, tendo em conta critérios de qualidade e rigor, com
vista a melhorar, de modo geral, a qualidade de vida dos munícipes.

Objectivos operacionais da UO/Serviço (com indicador, meta,
superação e fonte de verificação)

- Cumprimento do plano anual de actividades do Município em pelo menos 50%.
Para superar deverá cumprir, em pelo menos 60%, deste plano. Como fonte de
verificação é utilizado o auto de recepção provisória de cada obra.

- Apresentar, em média, os autos de medição mensais até ao 10º dia útil do mês
seguinte a que respeitam. Para superar deverá apresentar os referidos autos até
o 7º dia útil. Como fonte de verificação considerar-se-ão as entregas dos autos.

- Cumprir o cronograma físico e financeiro com uma taxa máxima de trabalhos a
mais de 4%. Para superar não ultrapassar 3%. Como fonte de verificação faremos
a conta final da obra.

Objectivos individuais, de acordo com o sistema de avaliação (com
indicador de medida, meta, superação e prazos)

- Implementar os planos de Segurança e Higiene no trabalho em pelo menos 70%
das obras executadas por empreitada e por administração directa nos casos
aplicáveis. Cumpre aos 70%, Supera aos 90%.

- Efectuar o cadastro das infraestruturas de águas e esgotos em baixa e em alta
na área do municipio. Cumpre aos 50%; supera aos 70%.

- Melhoria da qualidade da água para consumo humano. Cumpre: igualando os
valores médios da qualidade das análises do ano anterior; Supera com
incremento positivo de 20%.

Implementar mecanismos de eficiência energética. Cumpre aos 1
edifício; supera 2 edifícios.

Contribuir para o incremento das medidas tendentes à implementação
de RCD’ s. Cumpre com a execução de 30% de fiscalização de obras;
supera aos 50%.

Contribuir para a captação de recursos financeiros no âmbito dos
Programas Operacionais e no aumento das receitas próprias. Cumpre
com apresentação de 3 candidaturas; supera com 5 candidaturas.
Implementar medidas tendentes ao incremento da mobilidade para
todos. Cumpre a demonstração da implementação numa obra; supera
em duas.

Tipologia de objectivos: eficácia, eficiência, qualidade

Tipologia de objectivos: eficácia, eficiência, qualidade, aperfeiçoamento

