
SIADAP 1 - 2022

Câmara:Câmara Municipal de Mangualde

Divisão: DGOPPUEP - Divisão de Gestão de Obras Públicas, Particulares, Urbanismo e Equipamentos Públicos

Superou Atingiu
Não 

atingiu

 EFICÁCIA 

OB  Ponderação

24

40%

Peso: 100% SUP. 26

 EFICIÊNCIA 

OB Ponderação

80%

Peso: 100%

 QUALIDADE 

OB Ponderação
dia 15 do 

mês 

seguinte

Peso: 100%

 Recursos Humanos Pontuação Desvio

Dirigentes - Direcção superior

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa

Técnico Superior

Coordenador Técnico 

Assistente Técnico

Encarregado geral operacional

Encarregado operacional

Assistente Operacional 

Fontes de verificação

Obj. Eficácia: Documentos de monitorização
Obj. Eficiência: Ficha de verificação
Obj. Qualidade: E-mail de envio

Garantir uma gestão autárquica eficaz, eficiente e moderna, como exemplo de boas práticas de Gestão pública com ganhos efetivos 

de transparência e rigor na gestão dos dinheiros públicos.

Justificação para os desvios …

Planeados

Explicitação da fórmula utilizada: O cálculo da classificação obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os

indicadores de incremento negativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena

(100%) e o desvio ocorrido [(Resultado-Meta)/Meta]. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a

realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Meta-Resultado)/Meta]. O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação

obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parametro, utilizando como ponderadores o peso de cada um do indicadores conjugado com o peso do

objetivo que incorporam.

Concretização

Meta Ano 

n

Dar conhecimento 

mensalmente por e-

mail ao superior 

hierárquico das 

empreitadas em curso

Executados

Meios disponíveis

dia 12 do 

mês 

seguinte

Missão: Gerir as existências e novas implementações ao nível dos equipamentos públicos, das infraestuturas viárias, de abastecimento de água, de 

saneamento e ambiente.

Última actualização: (16/12/2021)

Promover o desenvolvimento sustentável do município, valorizando o território, as pessoas e o património publico e mobilizando o 

setor privado para uma forte dinâmica de progresso do concelho.

Objectivos estratégicos (OE):

Conceder à solidariedade e às politicas sociais e de saúde relevante prioridade através da atividade municipal e do apoio às 

populações em conjugação de esforços com as entidades do território da região e do país.

Monitorizar o grau de 

cumprimento das 

atividades da divisão.

Desvios Objectivos operacionais
ClassificaçãoMeta 

Ano n-1

30%

Resultado

Ind: Número de 

monitorizações efetuadas 

Ind :   Prazo de envio

Ind :   Percentagem de 

prazos cumpridos

Assegurar o 

cumprimento dos 

prazos estipulados 

em cada 

procedimento

TOTAL

SUP. 90%

Ponderação Ponderação Ponderação

30%

40% 30% 30%


