Município e Vila Franca de Xira
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

REUNIÃO DE CÂMARA DE 21.10.2020

INTERVENÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SMAS

Senhoras e Senhores Vereadores
Senhoras e Senhores Dirigentes e trabalhadores Municipais
Comunicação Social
Minhas Senhoras e Meus Senhores

2021
ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E MAPA DE
PESSOAL
Ao apresentar o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
para 2021 o Conselho de Administração dos SMAS, teve como principal
preocupação a diversificação dos investimentos em todas as suas áreas
de intervenção, garantindo em 2021 a continuidade da sua atividade ao
longo de 61 anos de existência como serviços municipalizados.
Destacam-se três grandes áreas:
A satisfação dos clientes:
Os SMAS, continuam empenhados em fornecer uma água de excelência
às populações, e na prestação de serviços de qualidade.
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Para o efeito salientamos o investimento na certificação do laboratório
de águas e efluentes que está em fase de conclusão, a certificação de
todos os Serviços pela norma ISO 9001:2015 e a implementação do plano
de segurança da água.
No contexto da atual pandemia COVID 19 os SMAS destacam a sua
responsabilidade social — propondo formas de acesso aos serviços
prestados, tendo em conta as características socioeconómicas dos
agregados familiares, e as recomendações da ERSAR.

Outra grande área é a sustentabilidade dos Serviços:
Sustentabilidade económica e financeira, traduzida no equilíbrio
orçamental.
Sustentabilidade ambiental onde evidenciamos o investimento no
controle de perdas, no controlo na origem das águas pluviais, na
eficiência energética, na educação ambiental e na redução dos impactos
ambientais dos sistemas de tratamento de águas residuais.
Continuamos também a investir na remodelação e renovação das redes
de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, atendendo
ao diagnóstico de necessidades efetuado.
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A terceira área é a valorização do capital humano
Continuamos a promover a satisfação dos trabalhadores investindo na
formação profissional e na constante melhoria das condições de
trabalho.

Evidenciamos também a aposta na inovação e na modernização dos
serviços, o que se reflete no investimento no sistema de telegestão na
modernização da frota automóvel assim como, na instalação de um novo
banco de ensaios de contadores, reforçando os sistemas de gestão e
melhorando desta forma a eficiência dos Serviços.

Assim, Em 2021, o orçamento dos Serviços Municipalizados de Vila
Franca de Xira prevê um valor de 19 870 451,00 Euros, seguindo uma
programação realista com o definido nos últimos anos, na área da gestão
financeira.

As medidas e a gestão realizada permitem um equilíbrio entre as receitas
e as despesas, gerando o autofinanciamento dos SMAS, o qual permite
o investimento de acordo com o Plano construído, num valor global
inicial de 2 280 400,00 Euros, antes da introdução habitual do saldo de
Intervenção do Presidente do Conselho de Administração na Reunião de Câmara de 21.10.2020 – António Oliveira
3/4

Município e Vila Franca de Xira
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

gerência, que se prevê no total, que seja na ordem dos 3.500.000,00
Euros de investimento próprio.

Assim, ao nível do abastecimento público de água o investimento na
renovação das suas infraestruturas previsto é de 1 047 200,00 Euros e
ao nível do saneamento prevê-se um investimento na renovação e
expansão da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais
no concelho de 1 087 600,00 Euros.

O mapa de pessoal proposto para o ano 2021, apresenta um total de
241 postos de trabalho, com 169 postos de trabalho ocupados, e com
10 postos de trabalho a criar, continuando uma gestão rigorosa
também nesta área como o praticado na Câmara Municipal.

Termino, afirmando que a Administração dos SMAS de Vila Franca de
Xira e os seus colaboradores trabalham diariamente, para atingir estes
objetivos em defesa do bem-estar e da qualidade de vida de todos os
Munícipes, com reconhecimento público da entidade reguladora e
parceiros, nas vertentes do saneamento e abastecimento de água.

Disse.
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