QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Direção Municipal de Higiene Urbana
Missão: Assegurar a gestão integrada de resíduos urbanos e higiene do município de Lisboa, gerir a frota municipal visando a sustentabilidade e a qualidade de vida urbana

Objetivos Estratégicos (OE)
OE 1 - Implementar políticas de gestão integrada de resíduos urbanos e higiene do município de Lisboa
OE 2 - Implementar políticas de gestão, manutenção e renovação da frota municipal orientadas para sustentabilidade ambiental privilegiando a utilização de energias alternativas
OE 3 - Implementar políticas de qualidade e ferramentas de gestão que permitam optimizar recursos e, simultaneamente, promover o desenvolvimento de competências internas
OE 4 - Alargar a rede e criação de novos centros de receção de resíduos
OE 5 - Aumentar a reciclagem e a qualidade dos materiais
OE 6 - Reduzir a produção de resíduos

Classificação
Objetivos Operacionais (OO)

OE

Meta

Superação

Resultado

Taxa
de
Realização

Desvio
Superou

EFICÁCIA

OO 1 DMHU\DHU

35%

Peso do objetivo:

40%

Indicador 1
peso
35%

-

N.º de nivel serviço das pragas e dos
pombos cumpridos

OE1

1 Nivel de serviço
cumprido

2 Nivel de serviço
cumprido

N.º de nivel serviço de limpeza pública

OE1

2 Nivel de serviço
cumprido

3 Nivel de serviço
cumprido

N.º de nivel serviço de remoção

OE1

4 Nivel de serviço
cumprido

5 Nivel de serviço
cumprido

Operacionalidade da frota municipal:
Taxa de operacionalidade média da frota
municipal (%)

OE2

85%

87%

OE2

1 Nivel de serviço
cumprido

2 Nivel de serviço
cumprido

N.º de novas viaturas de remoção

OE2

12

13

Taxa de execução das medidas previstas no
Plano Municipal de Resíduos
(N.º atividades executadas marco definido/
n.º total de marcos previstos no
cronograma) x 100

OE4
OE5
OE6

50%

55%

OE5 OE6

1 meta cumprida

2 metas cumpridas

Reduzir a distância média percorrida por
viatura afeta ao serviço de recolha de
resíduos urbano
N.º médio de km = km percorridos pelas
viaturas de recolha (km)/viaturas afetas à
recolha de resíduos (n.º)

OE2

250000

< 250000

Reduzir a emissão de gazes com efeitos de
estufa (kg CO2/t): emissões de CO2 das
viaturas de recolha de residuos urbanos
recolhidos indiferenciadamente

OE2

12

< 12

N.º médio de dias para liquidação de
faturas

< ou = 10

< ou = 5

Nº médio de dias úteis de entrega dos
relatórios de avaliação de nível de serviço
(contratos centralizados)

< ou = a 5 dias

< ou = a 3 dias

Taxa de cumprimento do calendário de
planeamento e execução orçamental definido

> ou = a 80%

= a 100%

Indicador 2
peso
Manter níveis adequados de
serviço no âmbito da DHU

35%

Indicador 3
peso
30%

OO 2 DMHU\DRMM

Peso do objetivo:

30%

Indicador 4
peso
30%

Manter a operacionalidade da
frota de municipal

Indicador 5
peso
35%

Indicador 6
peso
35%

OO 3 DMHU\DHU

Peso do objetivo:

Manter a operacionalidade das viaturas de
remoção e viaturas especiais: nº de niveis
de serviços cumpridos

30%

Indicador 7
peso
Implementar o plano municipal
de resíduos
100%

EFICIÊNCIA
OO 4 DMHU\DHU

35%
Peso do objetivo:

75%

Indicador 8
peso
35%

Indicador 9
peso
Reduzir impacto ambiental dos
serviços prestados e da
produção resíduos

35%

Indicador 10
peso
30%

O05 DMHU

Peso do objetivo: 25%

Indicador 17
peso 40%

Colaborar na boa gestão dos
recursos financeiros
(comum a todas as unidades
orgânicas)

Indicador 18
peso 30%

Indicador 19
peso 30%

QUALIDADE
O06 DMHU\DHU

Cumprir as metas de reciclagem e de
deposição em aterro : nº de metas
cumpridas

30%
Peso do objetivo:

40%

Indicador 11
peso

35%

Cumprir e monitorizar os
requisitos do cliente

Taxa de disponibilização de informação no
Portal da CML para cumprimento dos
requisitos legais da ERSAR: nº de
divulgações enviadas pelo DMHU ao GVP
para validação, no mínimo, 10 dias úteis
antes da ocorrência/ nº de divulgações
necessárias x 100

O3

Avaliação do cliente: taxa de satisfação do
cliente

O3

95%

97%

Indicador 12
peso
35%

Indicador 13

90 >90

Atingiu

Não atingiu

peso

30%

O07 DMHU\DHU

Satisfação dos colaboradores: nivel médio
de satisfação

O3

35%

Peso do objetivo:

Indicador 14
peso
Avaliar a satisfação dos
munícipes servidos pelo DHU,
bem como dos trabalhadores do
Departamento

33%

5

Taxa de avaliação positiva do cliente sobre
o serviço de controlo integrado de pragas e
da população de pombos
(N.º de avaliações positivas/N.º total de
avaliações efetuadas) x 100

OE3

90%

>90%

Taxa de avaliação positiva do cliente sobre
o serviço de remoção de resíduos
(N.º de avaliações positivas/N.º total de
avaliações efetuadas) x 100

OE3

95%

>95%

Nível médio de satisfação dos colaboradores
do DHU

OE3

3

3,2

Indicador 15
peso

34%

Indicador 16
peso
33%

O8 DMHU

Peso do objetivo: 25%

Colaborar na boa gestão de
recursos humanos
(comum a todas as unidades
orgânicas)

Indicador 21
peso 30%

Taxa de autorização de pedidos de
trabalhadores em rede colaborativa

50%

70%

Indicador 22
peso 40%

Taxa de implementação do Modelo de
Gestão Operacional do Programa de Governo
da Cidade

80%

100%

Número de iniciativas de envolvimento
organizacional dos trabalhadores

1

2

Indicador 22
peso 30%

Justificação para os desvios …
Explicitação da fórmula utilizada
O resultado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de
cada um dos indicadores conjugado com o peso do objetivo que incorporam.

Meios disponíveis
Recursos Humanos (a 31/12/2015)

Pontuação

Efetivos Planeados

Pontuação Planeada

Dirigentes - Direção superior

20

1

20

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa

16

5

80

Técnico Superior

12

62

744

Enfermeiro

12

0

0

Educador de Infância

12

0

0

Especialista de informática

12

2

24

Coordenador Técnico

9

15

135

Técnico Informática

8

0

0

Fiscal Municipal

8

0

0

Assistente Técnico

8

66

528

971

4855

1122

6386

5

Assistente Operacional
TOTAL

Orçamento (€)
Funcionamento
Investimento

Estimado

Realizado

7.140.025,00 €
17.499.835,00 €

0,00 €
0,00 €

Taxa de
Execução

Pontuação Executada

0

Desvio

