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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Temos uma visão e uma ambição clara: aproveitar o   

momento único que vivemos para tornar Lisboa uma das 

melhores cidades do mundo para se viver. Isto significa 

uma cidade mais capaz de dar a todos, das atuais e         

futuras gerações, mais oportunidades para realizarem os 

seus sonhos e desenvolverem os seus potenciais. Uma     

cidade aberta, capaz de estar à altura da sua história     

milenar, como espaço de futuro para todas as mulheres e 

homens que aqui residem, trabalham e nos visitam. 1 

São inúmeros os desafios assumidos pelo Municipio, numa visão de 

futuro cuja orientação estratégica global passa por uma nova geração 

de politicas públicas para Lisboa, cidade de referência, cidade de     

escala internacional, cidade mundo2. 

Nesse sentido, entende-se que é essencial consolidar e fomentar solu-

ções que permitam dar resposta a novos reptos como, nomeadamen-

te, à cada vez maior complexidade de gestão das cidades. Assim, en-

quanto UO transversal, torna-se fundamental o apoio e colaboração 

                                         
1,2,3,4GOP 
2
  

no esforço e na adoção de mais e melhores medidas e novas e         

diferentes propostas no sentido de reforçar o papel de cidade capital 

que se pretende na primeira linha da reflexão e da ação3 nos mais    

diversos domínios, não só a nível interno mas também externo. 

Nesse âmbito, o Plano de Atividades (PA) da Secretaria Geral (SG) para 

o ano de 2018, considerando as Linhas de Desenvolvimento Estratégi-

co e a apresentação de 5 eixos estruturantes: “melhorar a qualidade 

de vida e o ambiente; combater exclusões, defender direitos; dar força 

à economia; afirmar Lisboa como cidade global; governação aberta, 

participada e descentralizada”4, procura estruturar as diferentes pro-

postas de ação definidas por forma a garantir a materialização das ori-

entações estratégicas e responder às necessidades das distintas partes 

interessadas (órgãos e membros do Executivo, serviços do município, 

colaboradores e munícipes – utentes/clientes). 

Por outro lado, considerando as orientações estratégicas, a Missão e a 

Visão desta UO, o presente documento, instrumento de gestão       

operacional, visa apresentar as linhas orientadoras da SG consideran-

do, para este ano, a publicação em Diário da República (II Série),        

n.º 98, através do Despacho n.º 5347/2015 e da e Deliberação           

                                         
3
  

4
 GOP 



PLANO DE ATIVIDADES 2018                                                                                                                                                                                                                                       CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SECRETARIA GERAL 

 

8 

 

n.º 876/2015, do dia 21 de maio de 2015, da estrutura municipal, as 

Grandes Opções do Plano (GOP) para a cidade de Lisboa 2018/2021, a 

proposta de orçamento da SG para 2018, a publicação em BM, a 25 de 

junho de 2015, dos Despachos n.º 53/P/2015 e n.º 59/P/2015, a 2 de 

julho de 2015, do Despacho n.º 65/P/2015, a 30 de julho de 2015, do 

Despacho n.º 75/P/2015, a 5 de novembro de 2015, do Despacho n.º 

130/P/2015 e, posteriormente, a 17 de dezembro do Despacho n.º 

142/P/2015, atenta a configuração do Executivo camarário, documen-

tos que no seu conjunto relevaram diretamente para a elaboração do 

QUAR/QUARUs e, subsequentemente, para a conclusão do PA para 

2018, pelo que, nesse âmbito, após harmonização e considerando a 

conjuntura interna do Município dá-se por concluído o processo. 

Os objetivos estabelecidos e as atividades a desenvolver traduzem a 

ação transversal da SG delineada, ajustada pelos meios e recursos dis-

poníveis para a sua concretização e tendo como suporte as diretrizes 

nas matérias de gestão por objetivos e de avaliação dos serviços, con-

forme os normativos legais aplicáveis. 

Atendendo ao esforço contínuo de consolidação de mecanismos de 

colaboração na implementação do Modelo de Gestão Operacional do 

Programa de Governo da Cidade, é fundamental referir que este ciclo 

representa ainda um ano relevante, pois desde 2012 que a SG tem 

procurado efetuar um percurso assente no modelo de gestão por 

objetivos, reiterando-se, neste documento, a sua lógica de alinhamen-

to e integração estratégica, pelo que para 2018 se mantém a renova-

ção desse propósito. Também este ano, atendendo a circunscrição da 

atividade a desenvolver por padrões de racionalidade e necessária efi-

ciência, contenção e rigor na realização de despesa, utilização dos re-

cursos disponíveis e acompanhamento e controlo da execução orça-

mental, as palavras-chave continuam a assentar na consolidação de 

um modelo de planeamento e gestão orientado para resultados, privi-

legiando métodos inovadores de informação e através de métodos 

eficazes e humanizados de gestão e do incremento de sinergias e de 

cooperação internacional e institucional aos diversos níveis, na conti-

nuidade da qualidade do trabalho desenvolvido. 

De salienter que a gestão desta UO detém particularidades que de-

terminam um esforço acrescido de coordenação e articulação conside-

rando, mais que a transversalidade formal, a grande diversidade e es-

pecificidade das suas atribuições e serviços. Assim, neste contexto, a 

atual abordagem das linhas de ação para 2018 – objetivos estratégicos 

e operacionais estabelecidos e a identificação e descrição das iniciati-

vas fundamentais –, na sua costumada perspetiva de integração e con-

centração da atividade, procura asseverar princípios e métodos de ges-

tão pública que concorram para um incremento da eficácia e da efici-
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ência, bem como para a melhoria da qualidade do serviço público 

prestado pelos serviços da SG. 

Dando ainda especial atenção à metodologia, mantendo todavia a sua 

estrutura elementar e considerando o seu carácter evolutivo numa 

ótica de continuidade e consolidação, a conceção e preparação deste 

documento foram encetadas com a atualização e divulgação dos ins-

trumentos de informação relativa a objetivos operacionais, atividades, 

necessidades de formação e meios e recursos. Seguidamente, com 

base nesses instrumentos, foi efetivado um levantamento e trabalho 

transversal respeitante a esses dados em todas as Unidades Orgânicas 

(UO) afetas à SG espelhando o compromisso de todas as UO para a 

concretização da estratégia estabelecida, que se encontra articulada 

com a visão e prioridades do atual Executivo. 

Com o propósito de participar ativamente nas diferentes esferas de 

ação para este ciclo de gestão, o presente documento reitera e evi-

dencia a formalização da estratégia mediante a transformação dos 

grandes objetivos estratégicos em objetivos organizacionais plurianu-

ais e a  devida concretização em objetivos operacionais a executar e 

indicadores concretos e mensuráveis. 

Neste âmbito, mantendo a convicção de que a trajectória                  

anteriormente definida e prosseguida continua a revelar-se uma mais-

valia optou-se pela continuidade na sua conservação e                     

aperfeiçoamento, pelo que a informação que se apresenta do conjun-

to de atividades a desenvolver durante o ano de 2018, refletindo a  

visão estratégica que se pretende para a SG, numa ótica de consolida-

ção e reforço, visa a prossecução da sistematização iniciada em 2012 

e, simultaneamente, expõe tanto a evolução de alguns objetivos e in-

dicadores como a inclusão de novos. 

Assim, à semelhança de anos anteriores, o documento é composto por 

cinco partes fundamentais: 

• Na primeira parte apresenta-se a missão, a visão e os valores; 

• Na segunda parte expõem-se a estrutura organizacional e atri-

buições; 

• Na terceira parte referenciam-se as prioridades estratégicas e 

planeamento; 

• Na quarta parte enunciam-se as iniciativas e projetos (ativida-

de estratégica e atividade operacional); 

• Na quinta parte indicam-se os meios existentes (recursos fi-

nanceiros, recursos humanos e necessidades de formação). 
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Com o intutito de participar ativamente na concretização da Visão para 

Lisboa, “cidade fundada em valores éticos, políticos, sociais, económi-

cos, culturais e ambientais”5, para o ano de 2018 iremos procurar dar 

continuidade e reforçar um trabalho que vem sendo desenvolvido no 

contexto decorrente das politicas ativas do Município de Lisboa, pelo 

que, para este documento foi ainda tido em consideração, nomeada-

mente, o processo eleitoral para os órgãos autárquicos de outubro 

passado, o esforço de racionalização e consolidação orçamental6, o 

compromisso de dar seguimento ao cumprimento das suas               

responsabilidades enquanto unidade orgânica com carácter          

transversal, o que implica um esforço adicional, a par do facto de a SG 

ter subdelegação de competências da parte de três eleitos (Presidente 

e Vereadores Catarina Vaz Pinto e João Paulo Saraiva). 

 

Secretaria Geral da Câmara Municipal de Lisboa 

O Secretário-Geral, 

Alberto Laplaine Guimarãis 

 

                                         
5
 GOP 

6 Proposta de Orçamento CML 2018. 
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Apoiar o Executivo na conceção e implementação de políti-

cas e estratégias para as áreas jurídica, de execuções fiscais, 

de relações internacionais, de relação com o munícipe, de 

inovação organizacional, da marca e comunicação, de even-

tos e apoio aos órgãos e serviços do Município. Garantir o 

apoio técnico, administrativo e financeiro aos gabinetes do 

Presidente da Câmara Municipal, dos Vereadores, da Presi-

dente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como assegu-

rar a gestão da Imprensa Municipal, dos armazéns 

municipais  e dos edifícios de 

serviços municipais. 

Missão  
 

I MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 
Considerando a orgânica dos serviços municipais de Lisboa, a partir do 

seu modelo organizativo (estrutura nuclear e estrutura flexível)        

publicado no Diário da República (II Série), n.º 98, através do                   

Despacho n.º 5347/2015 e da e Deliberação n.º 876/2015,          

do dia 21 de maio de 2015, o essencial da missão da  

 SG  será continuado nos termos previstos. 
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Ser referência de excelência nas suas áreas de 

atuação providenciando apoio ao Executivo, aos 

órgãos e serviços do Município e ao munícipe, pri-

vilegiando métodos inovadores de informação e 

através de métodos eficazes e 

humanizados de gestão e do incremento de siner-

gias e de cooperação 

internacional e institucional 

aos diversos níveis. 

Visão 
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Também para este ciclo, com o intutito de parti-

cipar ativamente na concretização da Visão para 

Lisboa, “cidade fundada em valores éticos, polí-

ticos, sociais, económicos, culturais e ambien-

tais”7, na prossecução da sua atividade, tendo por escopo os mesmos 

valores de referência do serviço público e de credibilidade de atuação, 

a SG, no incremento de uma cultura organizacional e no desenvolvi-

mento de uma consciência estratégica, conservando a mesma lógica 

de evolução gradual, numa continuidade dos ciclos anteriores, renova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
7
 GOP 

o intento de solidificar a sua identidade e firmar uma visão de UO de 

referência modelada pela transparência, rigor,colaboração, coesão, 

competência, eficácia, eficiência e qualidade dos serviços, prosseguin-

do a garantia de respostas harmonizadas às diferentes solicitações e 

aos vários desafios, conservando como ponto de partida uma gestão 

de recursos eficiente, favorecendo uma comunicação constante, direta 

e integrada bem como o fomento de sinergias e cooperação institucio-

nais aos diversos níveis. 
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No domínio de intervenção da SG, foram mantidas as quatro áreas 

principais de investimento estratégico anteriormentedefinidas: 
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II ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ATRIBUIÇÕES 

 

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou a    

estrutura flexível dos serviços municipais, e, a 

28 de abril de 2015, a Assembleia Municipal 

de Lisboa aprovou a estrutura nuclear,        

orgânica8 que define e regula a organização, estrutura e funcionamen-

to dos serviços do Município de Lisboa, bem como os princípios que os 

regem e os níveis de direção e de hierarquia que os articulam. 

Detendo natureza jurídica de direção municipal, a SG integra,           

coordena e superintende hierarquicamente diferentes UO, de âmbito 

operacional e/ou instrumental, agregadas consoante a natureza das 

atividades e objetivos determinados pelo executivo no âmbito da    

gestão e do desenvolvimento municipal. É dirigida por um                 

Secretário-Geral, coadjuvado por três diretores de departamento e  

por dez dirigentes de divisão, um dos quais dependendo diretamente 

da SG. 

Ademais, tendo em consideração os objetivos estratégicos e            

operacionais definidos e a prioridade dos projetos que, pela sua natu-

                                         
8 Orgânica dos serviços municipais de Lisboa (estrutura nuclear e estrutura flexível), publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 98, Despacho n.º 5347/2015 e Deliberação n.º 876/2015, de 21 de maio de 2015. 

reza, contribuem para a concretização da sua missão, compete à SG o 

acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento das diferentes 

atividades – de apoio ao executivo na conceção e implementação de 

políticas e estratégias para as áreas jurídica, de execuções fiscais, de 

relações internacionais, de relação com o munícipe, de inovação     

organizacional e de transparência e partilha de dados com o público, 

da marca e comunicação, de eventos, e apoio aos órgãos e serviços do 

Município. E, garantir o apoio técnico, administrativo e financeiro aos 

gabinetes do Presidente da Câmara Municipal, dos Vereadores, da 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como aos demais 

serviços municipais. 

Tendo em consideração ainda para este ano os desafios ao nivel local, 

importa manter o esforço continuado de melhoria de atuação por   

parte da SG e de diferenciação pela qualidade. Relembra-se que, a  

natureza das funçõses que lhe estão cometidas determina que esta UO 

se constitua também como uma importante interface com o cidadão   

e ademais entidades, vertente com repercussão direta na imagem  

externa do municipio de Lisboa. 

Observando a harmonização ao nível do funcionamento dos serviços, a 

SG está estruturada segundo um modelo hierarquizado de acordo com 

o organograma que se apresenta: 



PLANO DE ATIVIDADES 2018                                                                                                                                                                                                                                       CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SECRETARIA GERAL 

 

20 

 

 

 SECRETARIA GERAL 

OIVIS~O OE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

o 
o 
o 
o 

000 
o 
o 
o 
o 

00000000000000000000000 
o o o 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
DE MARCA E JURÍDICO 
COMUNICAçÃO 

o o o 
o o o 

C"IVIsÃO DE ORGANIZAçÃo DIVISÃO DE CONTENCIOSO 
OE EVENTOS E PROTOCOLO E APOIO JURÍDICO 

o o o 
DIVIsÃO DE INOVAÇÃO 

DI'/IS:Õ.OOE 
ORG ... NIZACIONAL E 

CONTRAOROEN~ÇÕES PARTICIP.Il.ç.~ 

o o o 
DIVIsÃO DE RELAçÃO DIVISÃO OE 
COM O MUNÍCIPE E)( ECUÇÕES FISCAIS 

DEPARTAMENTO 

OE APOIO AOS ÓRGÃOS E 

SERVIÇOS DO MUNJÓP10 

GABINETE DE APOIO 
ÁASSEMSLEIAMIJNICIP .. l 

DIVISÃO OE APOIO 
Ô.C.ô.MARA MUNICIPAL 

OIVlSÃOOEGESTJi.O 
E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 
E APOIO AOS SERVIÇOS 
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COMPETÊNCIAS POR UNIDADE ORGÂNICA9 

 

 Secretaria Geral 

No exercício da sua atividade, compete à SG, com a natureza jurídica 

de direção municipal: 

 

a) Apoiar o executivo na conceção e implementação de po-

líticas e estratégias para a área de relações internacio-

nais, relação com o munícipe, marca e comunicação, 

apoio jurídico e apoio aos órgãos e serviços do Municí-

pio; 

b) Promover e gerir a identidade corporativa do Município, 

de forma integrada e em estreita articulação com os 

serviços municipais; 

c) Apoiar o funcionamento dos órgãos do Município, desig-

nadamente, na preparação e acompanhamento das 

respetivas reuniões, no apoio das atividades financeiras 

e administrativas dos gabinetes do Presidente da Câma-

ra Municipal, dos Vereadores, da Presidência e da Mesa 

                                         
9 Orgânica dos serviços municipais de Lisboa (estrutura nuclear e estrutura flexível), publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 98, Despacho n.º 5347/2015 e Deliberação n.º 876/2015, de 21 de maio de 2015. 

da Assembleia Municipal, bem como de outros serviços 

municipais diretamente dependentes da Presidência; 

d) Apoiar juridicamente os órgãos e serviços municipais; 

e) Organizar ou colaborar na organização e apoiar eventos 

de animação turística ou de interesse relevante para a 

cidade de Lisboa, solicitando o apoio necessário, em 

tempo útil, aos serviços municipais competentes; 

f) Assegurar a gestão centralizada do expediente, dos ser-

viços de imprensa municipal e de todos os edifícios e 

armazéns afetos a serviços municipais; 

g) Promover a utilização de metodologias inovadoras de 

gestão pública na Câmara Municipal de Lisboa, estimu-

lando a horizontalidade e a colaboração em projetos 

inovadores; 

h) Incentivar e acompanhar a inovação organizacional em 

prol da melhoria do desempenho da administração 

municipal, nomeadamente através do apoio à definição 

de estratégias de organização, estrutura interna e fun-

cionamento dos serviços municipais; 

i) Operacionalizar e monitorizar programas e apoiar ações 

de simplificação administrativa e regulamentar munici-

pais e de eliminação ou redução de encargos adminis-

trativos e de outros custos de contexto, em articulação 

com os serviços municipais, bem como avaliar o impac-
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to das medidas de simplificação administrativa e dos 

atos normativos; 

j) Participar na definição da política de qualidade da Câma-

ra Municipal de Lisboa, definir e monitorizar um siste-

ma de gestão da qualidade; 

k) Promover a aplicação de metodologias de envolvimento 

do Cidadão, empresas e trabalhadores do Município no 

desenvolvimento e avaliação de políticas, programas e 

ações municipais; 

l) Promover, monitorizar e avaliar a implementação de ini-

ciativas de transparência e partilha de dados com o pú-

blico. 

 

 

As atribuições da SG/CML são desenvolvidas através da ação das UO 

que a constituem, designadamente: 

 

 Divisão de Relações Internacionais 

1 — A Divisão de Relações Internacionais está integrada na 

Secretaria Geral. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Relações Internacionais: 

a) Apoiar na definição da estratégia de desenvolvimento 

das relações internacionais da autarquia e assegurar a 

sua implementação, coordenando e articulando as 

ações desenvolvidas pelos vários serviços municipais, 

com vista à promoção internacional do Município; 

b) Preparar e programar, de acordo com a estratégia defi-

nida, a celebração de acordos ou protocolos com enti-

dades ou instituições públicas ou privadas de âmbito in-

ternacional e acompanhar a sua execução; 

c) Assegurar as ações inerentes à representação e coopera-

ção internacional do Município, nomeadamente, no 

âmbito da União Europeia, da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa e outras organizações de cariz in-

ternacional; 

d) Apoiar entidades em que o Município detém participa-

ção ou representação, e cujo âmbito de atuação em se-

de de relações internacionais revista caráter relevante, 

nomeadamente, a UCCLA e a Casa da América Latina; 

e) Conceber e manter atualizada uma base de informação 

contendo os organismos internacionais, Municípios e 

demais entidades de relevância internacional que pos-

sam constituir -se como parceiros para estabelecimento 

de acordos transnacionais no âmbito de programas co-

munitários de financiamento; 

f) Gerir e coordenar o projeto Lisboa Cidade Educadora. 
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 Departamento de Marca e Comunicação 

No exercício da sua atividade, compete ao DMC: 

a) Apoiar a definição da estratégia de comunicação da Câ-

mara Municipal de Lisboa e assegurar a sua implemen-

tação, de acordo com as linhas orientadoras definidas 

pelo executivo; 

b) Apoiar o executivo na conceção e implementação de po-

líticas e estratégias para as áreas de atendimento e re-

lação com o munícipe, modernização administrativa, 

envolvimento dos cidadãos e transparência; 

c) Conceber, implementar e rever periodicamente, em arti-

culação com serviços municipais, um plano de comuni-

cação global, interna e externa; 

d) Gerir a marca Lisboa, garantindo a sua coerência, bem 

como definir as normas inerentes à marca, imagem e 

comunicação e divulgação pelos demais serviços muni-

cipais, em articulação com os mesmos; 

e) Assegurar a gestão dos conteúdos do site institucional e 

dos restantes meios de comunicação municipal, garan-

tindo a coerência da arquitetura de informação em con-

formidade com o plano de comunicação global estabe-

lecido; 

f) Assegurar a comunicação institucional com os media e 

relações públicas do Município; 

g) Conceber, desenvolver e acompanhar as campanhas de 

comunicação e imagem, de suporte às iniciativas de-

senvolvidas pelo Município; 

h) Assegurar a articulação e coordenação da comunicação 

interna, nomeadamente, através da gestão da intranet 

municipal e dos demais meios aplicáveis; 

i) Promover o registo sistemático de notícias divulgadas na 

comunicação social que respeitem ao Município; 

j) Gerir de forma centralizada os conteúdos publicitários 

municipais em suportes ou outros equipamentos sob 

gestão municipal, incluindo a gestão das posições do 

Município em matérias de publicidade exterior; 

k) Organizar ou colaborar na organização e coordenar 

eventos ou cerimónias, de interesse relevante para a 

cidade de Lisboa, coordenando a intervenção articulada 

dos serviços municipais; 

l) Preparar e programar as condições logísticas e protocola-

res inerentes à celebração de acordos ou protocolos 

com entidades ou instituições, públicas ou privadas, de 

âmbito nacional e acompanhar a sua execução; 
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m) Assegurar a gestão dos armazéns e depósitos munici-

pais afetos a serviços municipais, bem como todo o ma-

terial de ornamentação; 

n) Assegurar a correspondência protocolar com as entida-

des oficiais, nacionais e estrangeiras, bem como a mar-

cação de audiências protocolares; 

o) Organizar, em articulação com os serviços municipais 

competentes, o dispositivo de segurança em todas as 

instalações onde decorram atos cuja natureza o exija; 

p) Coordenar o atendimento ao público de forma transver-

sal na administração municipal numa lógica de balcão 

único, na vertente multisserviços e integrado, garantin-

do a consistência na resposta, a uniformização de pra-

zos e procedimentos, a acessibilidade e a gestão do re-

lacionamento personalizado com o cidadão, as empre-

sas e outras entidades; 

q) Coordenar as funções de acolhimento de forma trans-

versal na administração municipal garantindo procedi-

mentos uniformes entres os serviços municipais e arti-

culados com o atendimento municipal; 

r) Desenvolver e coordenar a implementação de novos in-

terfaces de relacionamento com os munícipes: atendi-

mento de proximidade, móvel ou em parceria com ou-

tras entidades públicas e privadas; 

s) Promover a utilização de metodologias inovadoras de 

gestão pública na Câmara Municipal de Lisboa, estimu-

lando a horizontalidade e a colaboração em projetos 

inovadores; 

t) Incentivar e acompanhar a inovação organizacional em 

prol da melhoria do desempenho da administração 

municipal, nomeadamente, através do apoio à defini-

ção de estratégias de organização, estrutura interna e 

funcionamento dos serviços municipais; 

u) Operacionalizar e monitorizar programas e apoiar ações 

de simplificação administrativa e regulamentar munici-

pais e de eliminação ou redução de encargos adminis-

trativos e de outros custos de contexto, em articulação 

com os serviços municipais, bem como avaliar o impac-

to das medidas de simplificação administrativa e dos 

atos normativos; 

v) Participar na definição da política de qualidade da Câma-

ra Municipal de Lisboa, definir e monitorizar um siste-

ma de gestão da qualidade; 

w) Promover a aplicação de metodologias de envolvimento 

do Cidadão, empresas e trabalhadores do Município no 

desenvolvimento e avaliação de políticas, programas e 

ações municipais; 
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x) Promover, monitorizar e avaliar a implementação de ini-

ciativas de transparência e partilha de dados com o pú-

blico. 

 

 

 Divisão de Organização de Eventos e Protocolo 

1 — A Divisão de Organização de Eventos e Protocolo está 

integrada no Departamento de Marca e Comunicação. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Organização de Eventos e Protocolo: 

a) Organizar, colaborar na organização e apoiar eventos de 

animação turística e de interesse relevante para a cida-

de de Lisboa e para o próprio País ou cerimónias, em ar-

ticulação com os serviços municipais; 

b) Assegurar, colaborar e apoiar a organização de jantares 

e almoços institucionais e receções de caráter formal 

como cocktails, portos de honra e outros, em articula-

ção com os serviços municipais; 

c) Assegurar a coordenação com outros serviços municipais 

e a cooperação com entidades públicas e privadas em 

matéria de animação turística da Cidade; 

d) Assegurar a correspondência protocolar com as entida-

des oficiais, nacionais e estrangeiras, bem como a mar-

cação de audiências protocolares; 

e) Organizar, em articulação com os serviços municipais 

competentes, o dispositivo de segurança em todas as 

instalações onde decorram atos cuja natureza o exija; 

f) Gerir e controlar os armazéns, depósitos municipais e to-

do o material de ornamentação e definir as regras para 

o empréstimo e cedência deste material. 

 

 Divisão de Inovação Organizacional e Participação 

1 — A Divisão de Inovação Organizacional e Participação 

está integrada no Departamento de Marca e Comunica-

ção. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Inovação Organizacional e Participação: 

a) Conceber programas e implementar ações de simplifica-

ção administrativa e regulamentar municipais, de eli-

minação ou redução de encargos administrativos e de 

outros custos de contexto e avaliar o impacto dessas 

medidas e atos normativos, envolvendo os serviços, ci-

dadãos, empresas e demais entidades; 
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b) Desenvolver as competências em matéria de simplificação 

administrativa em articulação com os serviços municipais, 

garantindo o envolvimento dos cidadãos, das empresas e 

das respetivas associações representativas; 

c) Fomentar a adoção de práticas de incentivo e de reconhe-

cimento do mérito, individual ou de grupo, por ideias ou 

projetos inovadores; 

d) Participar na elaboração de planos de desenvolvimento das 

competências dos trabalhadores e dirigentes municipais 

necessárias a uma cultura organizacional de desempenho 

alicerçada na ética de serviço público; 

e) Apoiar processos de reorganização da estrutura municipal, 

promovendo a horizontalidade e a colaboração; 

f) Apoiar a introdução de novos métodos de organização do 

trabalho, visando a partilha de conhecimento, a distribui-

ção de responsabilidades, a descentralização da tomada 

de decisão e a colaboração interna e com parceiros exter-

nos; 

g) Participar na definição da política de qualidade da Câmara 

Municipal de Lisboa e desenvolver e monitorizar um sis-

tema global de planeamento e gestão da qualidade que 

permita, de forma integrada, avaliar a qualidade dos servi-

ços prestados pela administração municipal; 

h) Promover a melhoria contínua de processos nos vários ser-

viços colaborando na análise crítica dos mesmos e na defi-

nição de medidas de melhoria e ações corretivas; 

i) Apoiar a operacionalização de uma estratégia de envolvi-

mento dos cidadãos na formulação e implementação de 

políticas e medidas e promover a publicitação dos resulta-

dos obtidos; 

j) Remover obstáculos e barreiras à participação cívica, tes-

tando e estimulando a adoção de técnicas e ferramentas 

inovadoras que facilitem o envolvimento de todos os pú-

blicos; 

k) Avaliar periodicamente a eficácia global dos processos par-

ticipativos adotados, identificando áreas de aperfeiçoa-

mento e novas oportunidades de dialogo com a comuni-

dade; 

l) Promover a qualificação dos trabalhadores municipais no 

domínio do envolvimento dos cidadãos, em articulação 

com os diversos serviços municipais; 

m) Promover a adoção de mecanismos de participação dos ci-

dadãos e demais entidades ativas na vida da cidade na 

avaliação da informação disponibilizada, para recolher su-

gestões de melhoria e partilhar boas práticas de promoção 

da transparência; 

n) Participar e fomentar parcerias entre a autarquia, empre-

sas, universidades, cidadãos, organizações não governa-

mentais e outras entidades ativas na vida da cidade para 

criar sinergias e desenvolver soluções inovadoras que sa-

tisfaçam necessidades públicas com a participação criativa 

dos próprios cidadãos; 
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o) Promover a elaboração e monitorizar a implementação de 

iniciativas para a transparência que correspondam a ne-

cessidades identificadas pelos próprios cidadãos, promo-

vendo a disponibilização pública de informação; 

p) Definir e coordenar a recolha de informação clara e com-

preensível relacionada com a missão da Câmara Municipal 

de Lisboa e as atividades que a concretizam para disponibi-

lizar ao público, promovendo a utilização de métodos que 

garantam a qualidade de dados; 

q) Estimular o desenvolvimento de uma infraestrutura de co-

nhecimento em rede na Câmara Municipal de Lisboa, que 

promova a organização de comunidades de aprendizagem 

entre os trabalhadores e dirigentes municipais para pro-

mover o diálogo e a geração de ideias inovadoras. 

 

 Divisão de Relação com o Munícipe 

1 — A Divisão de Relação com o Munícipe está integrada 

no Departamento de Marca e Comunicação. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Relação com o Munícipe: 

a) Proceder à definição, mapeamento e regular atualização 

das normas e procedimentos do atendimento munici-

pal, contendo necessariamente a definição de prazos de 

resposta negociados e estabelecidos com os serviços 

municipais competentes; 

b) Desenvolver e manter atualizada uma base de conheci-

mento para o atendimento municipal que contenha as 

normas, procedimentos e scripts de atendimento e que 

garanta a uniformização da resposta ao cidadão, em-

presa e demais entidades; 

c) Garantir a normalização de documentos, utilizando nor-

mas de referência, incluindo no domínio da simplifica-

ção da linguagem administrativa; 

d) Promover o desenvolvimento das competências dos tra-

balhadores em front -office e back -office na criação de 

valor para o Munícipe; 

e) Gerir o sistema integrado de gestão de sugestões e re-

clamações garantindo resposta atempada ao Munícipe; 

f) Desenvolver, garantir e coordenar a rede de atendimen-

to ao público multicanal (presencial, telefónico, virtual 

e escrito) de forma transversal na Câmara Municipal de 

Lisboa, assegurando a obtenção de informação e o 

cumprimento dos procedimentos articulados com as 

unidades orgânicas responsáveis pelas diversas áreas 

de atividade municipal; 

g) Estudar e coordenar a implementação de novos interfa-

ces de relacionamento com o Munícipe, incluindo novas 

formas de atendimento; 
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h) Gerir o catálogo de serviços do Município, propondo a 

implementação de novos serviços ou melhorias aos 

existentes; 

i) Garantir o acolhimento, encaminhamento e informação 

ao público em geral; 

j) Assegurar a gestão do relacionamento personalizado 

com os cidadãos, as empresas e outras entidades; 

k) Proceder às operações de liquidação e cobrança de ta-

xas, preços e outras receitas municipais, em articulação 

com a Direção Municipal de Finanças; 

l) Gerir e coordenar a emissão da documentação necessá-

ria, nos formatos legalmente exigidos, assegurando a 

normalização do procedimento e o cumprimento de 

prazos de resposta. 

 

 Departamento Jurídico 

No exercício da sua atividade, compete ao DJ: 

a) Apoiar juridicamente os órgãos e serviços municipais; 

b) Divulgar periodicamente junto dos serviços municipais a 

publicação de normas legais ou regulamentares, bem 

como pareceres jurídicos a adotar com caráter vincula-

tivo; 

c) Promover a homogeneização da aplicação das normas 

legais e regulamentares pelos serviços municipais; 

d) Assegurar centralmente o relacionamento e colaboração 

com as entidades judiciárias, a Inspeção Geral da Admi-

nistração do Território e a Provedoria de Justiça; 

e) Assegurar a gestão da regulamentação municipal, no-

meadamente através da centralização de propostas e 

permanente articulação com os serviços municipais, no 

cumprimento das normas para melhor regulamentação; 

f) Emitir, com caráter obrigatório, ouvidos os serviços mu-

nicipais de origem, parecer, em caso de recurso hierár-

quico de ato praticado pelo Presidente da Câmara Mu-

nicipal ou Vereador com competência delegada ou sub-

delegada, previamente à reapreciação pelo autor do 

ato; 

g) Exercer a representação forense do Município e dos ór-

gãos municipais, bem como dos respetivos titulares e 

dos trabalhadores por atos legitimamente praticados 

no exercício das suas competências e funções e por for-

ça destas, no interesse do Município; 

h) Intervir nos atos jurídicos aos quais seja conveniente dar 

especiais garantias de certeza jurídica, legalidade ou de 

autenticidade; 
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i) Instruir, nos prazos definidos, processos de contraorde-

nação e monitorizar a respetiva cobrança pelos serviços 

municipais competentes. 

 

 Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico 

1 — A Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico está inte-

grada no Departamento Jurídico. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Contencioso e Apoio Jurídico: 

a) Apoiar juridicamente os órgãos e serviços do Município 

e emitir parecer em questões de complexidade jurídica 

que lhe sejam submetidas; 

b) Emitir, com caráter obrigatório, ouvidos os serviços de 

origem, parecer, em caso de recurso hierárquico de ato 

praticado pelo Presidente da Câmara Municipal ou Ve-

reador com competência delegada ou subdelegada, 

previamente à reapreciação pelo autor do ato; 

c) Divulgar periodicamente junto dos serviços municipais a 

publicação de normas legais ou regulamentares, bem 

como de pareceres jurídicos a adotar com caráter vincu-

lativo; 

d) Promover a homogeneização da aplicação das normas 

legais e regulamentares pelos serviços municipais; 

e) Exercer a representação forense do Município e dos ór-

gãos municipais, bem como dos respetivos titulares e 

dos trabalhadores por atos legitimamente praticados 

no exercício das suas competências e funções e por for-

ça destas, no interesse do Município. 

 

 Divisão de Contraordenações 

1 — A Divisão de Contraordenações está integrada no De-

partamento Jurídico. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Contraordenações: 

a) Organizar e instruir, dentro dos prazos definidos, os pro-

cessos de contraordenação e monitorizar a cobrança 

das respetivas coimas pelos serviços municipais compe-

tentes; 

b) Assegurar a articulação com os serviços municipais com-

petentes pelo levantamento de autos de notícia por 

contraordenação, assim como o apoio jurídico necessá-

rio; 

c) Promover as diligências necessárias à instrução dos pro-

cessos de contraordenação; 

d) Elaborar as propostas de relatórios finais de decisão dos 

processos de contraordenação; 
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e) Analisar os recursos interpostos das decisões tomadas 

nos processos de contraordenação, propondo a revoga-

ção de decisões ou o seu envio a tribunal no prazo legal; 

f) Remeter ou propor a remessa dos autos para o Ministé-

rio Público a fim da promoção de execução, nos casos 

em que o pagamento da coima não seja efetuado vo-

luntariamente, sem prejuízo das competências do De-

partamento de Receitas e Financiamento e da Divisão 

de Execuções Fiscais em matéria de execuções fiscais; 

g) Assegurar a articulação com o Departamento de Receitas 

e Financiamento. 

 

 Divisão de Execuções Fiscais 

1 — A Divisão de Execuções Fiscais está integrada no De-

partamento Jurídico. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Execuções Fiscais: 

a) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no 

âmbito do processo de execução fiscal; 

b) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no 

âmbito das oposições deduzidas em processo de execu-

ção fiscal, procedendo ao seu acompanhamento junto 

do Tribunal Tributário de Lisboa; c) Proceder às opera-

ções de liquidação de taxas e custas devidas em proces-

sos de execução fiscal; 

d) Promover e acompanhar os processos referentes a dívi-

das ao Município que devam ser objeto de ação execu-

tiva em tribunal comum; 

e) Assegurar o relacionamento com a jurisdição tributária 

no âmbito de processos de impugnação judicial de pro-

cedimentos tributários; 

f) Assegurar a articulação com o Departamento de Receitas 

e Financiamento. 

 

 Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município 

No exercício da sua atividade, compete ao DAOSM: 

a) Assegurar o apoio ao regular funcionamento dos órgãos 

do Município, designadamente, na preparação e acom-

panhamento das respetivas reuniões, no apoio às ativi-

dades financeiras e administrativas dos gabinetes do 

Presidente da Câmara Municipal, dos Vereadores, da 

Presidência e da Mesa da Assembleia Municipal, bem 

como de outros serviços municipais diretamente de-

pendentes da Presidência; 
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b) Assegurar a gestão centralizada do expediente, dos ser-

viços de imprensa municipal e de todos os edifícios mu-

nicipais afetos a serviços municipais; 

c) Dar seguimento às deliberações dos órgãos municipais; 

d) Apoiar e coordenar administrativa e logisticamente os 

debates específicos, colóquios e seminários que os ór-

gãos municipais promovam. 

 

 Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal 

1 — O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, com a 

natureza jurídica de Divisão, está integrado no Depar-

tamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município. 

2 — No exercício da sua atividade, compete ao Gabinete de 

Apoio à Assembleia Municipal: 

a) Prestar apoio à Assembleia Municipal, em todos os aspe-

tos da sua atividade, contribuindo para a prossecução 

das respetivas atribuições e competências; 

b) Dar seguimento aos despachos da Presidência da As-

sembleia Municipal, procedendo ao envio à Presidência 

da Câmara Municipal dos pedidos de informação, re-

querimentos e outros de natureza semelhante, apre-

sentados no decurso das sessões, ou fora delas pelos 

membros da Assembleia Municipal, e promover a en-

trega das respostas aos interessados; 

c) Assegurar todos os procedimentos relativos ao expedi-

ente, convocatórias, preparação de agendas e atas e 

demais atos necessários ao normal funcionamento da 

Assembleia Municipal, incluindo, para os devidos efei-

tos legais, os relativos à justificação de faltas de reuni-

ões plenárias; 

d) Apoiar o funcionamento do Plenário, da Conferência de 

Representantes dos Grupos Municipais, das Comissões, 

das Subcomissões e dos Grupos de Trabalho, dos mem-

bros da Assembleia Municipal no exercício das suas 

funções, bem como dos Gabinetes de Apoio aos Grupos 

Municipais, à Mesa e aos Deputados Independentes re-

presentados no referido órgão; 

e) Transmitir aos serviços municipais competentes as in-

formações necessárias ao processamento de remunera-

ções e abonos devidos aos membros da Assembleia 

Municipal; 

f) Dar seguimento aos despachos da Presidência da Assem-

bleia Municipal que recaiam sobre requerimentos, soli-

citações, exposições e outras de natureza semelhante, 

apresentados pelos munícipes que se dirijam a este ór-

gão do Município; 
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g) Apoiar e coordenar administrativa e logisticamente as 

iniciativas que a Assembleia Municipal promova; 

h) Proceder ao envio ao Departamento de Apoio aos Ór-

gãos e Serviços do Município, para publicação no Bole-

tim Municipal ou no Diário da República, quando a lei 

assim o exija, das deliberações da Assembleia Munici-

pal e dos atos da Mesa e da Presidência; 

i) Assegurar a gestão do Fórum Lisboa, sede da Assembleia 

Municipal, garantindo as condições necessárias ao seu 

bom funcionamento; 

j) Programar e dar seguimento à utilização devidamente 

autorizada dos espaços do Fórum Lisboa por entidades 

terceiras, de acordo com a Tabela de Preços e outras 

Receitas Municipais em vigor, e transmitir aos serviços 

municipais competentes as informações necessárias à 

sua cobrança; 

k) Apoiar a estratégia de comunicação definida pela As-

sembleia Municipal e assegurar, em articulação com a 

Presidência, a gestão de conteúdos do site e outros 

meios de comunicação institucional, bem como o regis-

to de som e imagem dos trabalhos da Assembleia Mu-

nicipal e a sua transmissão em direto quando públicos; 

l) Garantir, em articulação com o Departamento de Apoio 

aos Órgãos e Serviços do Município, a receção, atendi-

mento e encaminhamento do público que se dirige ao 

Fórum Lisboa, aos serviços da Assembleia Municipal ou 

aos Deputados Municipais que dela fazem parte. 

 

 Divisão de Apoio à Câmara Municipal 

1 — A Divisão de Apoio à Câmara Municipal está integrada 

no Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do 

Município. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Apoio à Câmara Municipal: 

a) Assegurar o apoio ao regular funcionamento da Câmara 

Municipal, designadamente, no apoio às atividades fi-

nanceiras e administrativas dos gabinetes do Presiden-

te e dos Vereadores, bem como de outros serviços mu-

nicipais diretamente dependentes da Presidência; 

b) Apoiar na preparação e acompanhar as reuniões de Câ-

mara; 

c) Emitir a documentação necessária, nos formatos legal-

mente exigidos, relativa às deliberações dos órgãos 

municipais; 

d) Proceder ao envio, para publicação, para o Boletim Mu-

nicipal ou Diário da República, quando a lei assim o exi-

ja, das deliberações de Câmara e dos atos dos respeti-

vos titulares; 
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e) Assegurar o exercício das competências cometidas por 

lei à Câmara Municipal de Lisboa relativas aos atos elei-

torais. 

 

 

 Divisão de Gestão e Manutenção de Edifícios e Apoio aos 

Serviços 

1 — A Divisão de Gestão e Manutenção de Edifícios e Apoio 

aos Serviços está integrada no Departamento de Apoio 

aos Órgãos e Serviços do Município. 

2 — No exercício da sua atividade, compete à Divisão de 

Gestão e Manutenção de Edifícios e Apoio aos Serviços: 

a) Coordenar a ocupação das áreas e espaços de utilização 

comum por várias unidades orgânicas e assegurar a 

manutenção das boas condições de utilização; 

b) Gerir todas as instalações onde se encontrem residentes 

serviços municipais, acionando as operações necessá-

rias ao seu eficaz e contínuo funcionamento em condi-

ções de conforto, ambiência e segurança; 

c) Elaborar as normas de funcionamento e segurança que 

assegurem a eficaz utilização e exploração de todas as 

áreas, equipamentos e instalações dos serviços munici-

pais, recorrendo, para o efeito à colaboração dos servi-

ços com conhecimentos e capacidade quando seja ne-

cessário utilizar técnicas específicas; 

d) Elaborar os requisitos necessários para a realização dos 

trabalhos de conservação e reparação das instalações 

dos serviços municipais em coordenação com a Direção 

Municipal de Projetos e Obras; 

e) Assegurar a emissão de pareceres prévios relativos à de-

claração de utilidade pública de fundações e associa-

ções; 

f) Receber, registar e distribuir o expediente remetido aos 

serviços municipais e expedir a correspondência produ-

zida, gerindo o serviço de correio interno; 

g) Controlar os prazos de resposta do serviço de correio in-

terno; 

h) Gerir o centro de documentação do edifício central e as-

segurar a manutenção das boas condições de utilização; 

i) Gerir a Imprensa Municipal e os serviços que lhe estão 

adstritos; 

j) Apoiar tecnicamente os serviços do Município que recor-

rem à Imprensa Municipal para executar os respetivos 

trabalhos. 
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III PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E PLANEAMENTO 

 

Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais 

 

QUAR 

Atento o nº1 do artigo 8º da Lei n.º 66-B/2007, o Plano 

de Atividades (PA) constitui um dos elementos do “ci-

clo de gestão” dos serviços. Sucinta e genericamente, 

este diploma10 estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação 

do Desempenho na Administração Pública e prevê a avaliação dos ser-

viços (SIADAP 1) assente num Quadro de Avaliação e Responsabiliza-

ção (QUAR) que deverá evidenciar a estratégia e os objetivos operaci-

onais, referenciando indicadores de desempenho, metas, critérios de 

superação e meios disponíveis (humanos e financeiros). 

Também para o ano de 2018, na elaboração do presente documento 

“atendeu-se ao contexto decorrente de políticas ativas do Município 

de Lisboa, nomeadamente o esforço de consolidação orçamental e 

uma forte redução da dívida, o que possibilita ao Município privilegiar 

o recurso a capitais próprios, apresentando uma situação de tesouraria 

manifestamente saudável”11, pelo que foi efetuado um esforço de 

                                         
10

 Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro 
11 Proposta de Orçamento CML 2018. 

adequar os objetivos de forma a enquadrá-los conjunturalmente e, 

cumulativamente, prosseguir a solidificação de uma atuação com ele-

vados padrões de contenção e rigor na realização de despesa, na utili-

zação dos recursos disponíveis e no acompanhamento e controlo da 

execução orçamental refletindo o “princípio da prudência aplicado 

tanto à análise das receitas como na gestão dos custos correntes”12. 

Importa, desde logo, destacar que para este ano mantém-se igualmen-

te o propósito de prosseguir os esforços que a SG vem efetuando no 

sentido do desenvolvimento e consolidação de um sistema de controlo 

de gestão transparente, participativo, com mecanismos de monitoriza-

ção e orientado para a qualidade, pelo que, metodologicamente, foi 

mantida como ponto de partida a reflexão interna que resultou no 

conjunto de importantes linhas orientadoras que refletem a direção 

pretendida, face às condicionantes das envolventes conjunturais in-

ternas e externas e aos demais factores exógenos que influem na ati-

vidade transversal da UO. 

Em razão do exposto, tendo em consideração, nomeadamente, o pro-

cesso eleitoral para os órgãos autárquicos de outubro passado, por 

forma a cumprir o PA e para que o QUAR da SG cumpra a sua função 

como instrumento de avaliação e de gestão, torna-se fundamental que 

as orientações estratégicas e operacionais sejam vertidas para as res-
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petivas UO, incluindo as correspondentes métricas e responsabilidade 

de execução. 

Salienta-se para o atual período de pro-

gramação, tendo em consideração qua-

tro óticas distintas, a financeira, a de 

recursos, a de projetos e a dos diversos 

stakeholders, a conservação por parte da SG do mapa estratégico já 

delineado e que continua a traduzir a transversalidade e as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
12

 Proposta de Orçamento CML 2018. 

particularidades da sua  atuação  relativamente à  Câmara  Municipal  

de  Lisboa e cujos objetivos pretendem ultrapassar a perspetiva admi-

nistrativaburocrática estrita procurando dar resposta a desafios acres-

cidos e diversificados, atento o presente clima de mudança de para-

digmas a nível da Administração Pública e o facto de a SG ter subdele-

gação de competências da parte de três eleitos (Presidente e Vereado-

res Catarina Vaz Pinto e João Paulo Saraiva). No diagrama seguinte 

apresenta-se o conjunto de objetivos estratégicos: 
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Verdadeiros pontos cardeais, evidentemente, permanece essencial, ao 

nível interno, que os objetivos estratégicos se traduzam em renovados 

objetivos operacionais de eficácia, eficiência e qualidade, passíveis de 

congregar parâmetros de avaliação assentes num sistema de controlo 

de gestão orientado para a qualidade, com métricas, mecanismos de 

monitorização e de responsabilidade de execução. Assim, persisten-

temente, importa agora, sucintamente, apresentar os principais proje-

tos, atividades estratégicas (transversais) e operacionais (específi-

cas/correntes) previstas. De referir que, de entre esses projetos e ati-

vidades foram selecionados, num primeiro momento, os objetivos, 

indicadores e respetivas metas e critérios de superação que consubs-

tanciam o QUAR deste ano, resultado do esforço de perceção de espa-

ços, tempos ou apoios essenciais para a concretização da Visão para 

Lisboa. 

Nesse âmbito, considerando que para a concretização dessa visão que 

impõe uma agenda que torne Lisboa “numa cidade globalmente mais 

sustentável, a nível ambiental, económico, social, financeiro e político” 

e de que é “da coesão entre estas diferentes esferas de ação que re-

sulta uma cidade que gere bem os seus recursos, salvaguardando a sua 

identidade,  aumentando a sua resiliência e melhorando  o  presente, 

 

sem pôr em causa as gerações futuras”13, salienta-se ainda que para o 

estabelecimento dos objetivos operacionais do QUAR foi ponderada a 

necessidade de coerência no seu alinhamento, os contributos e a inci-

dência na operacionalização das prioridades estratégicas, traduzindo-

se, por conseguinte, em doze objetivos operacionais plasmados no 

quadro seguinte. 

 

                                         
13

 GOP 
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Superou Atingiu Não atingiu

 EFICÁCIA 35%
OO 1 SG Peso do objetivo: 20%

peso 100%

OO 2 SG Peso do objetivo: 25% -

peso 100%

OO 3 SG Peso do objetivo: 15%

peso 50%

peso 50%

OO 4 SG Peso do objetivo: 15%

peso 100%

OO 5 SG Peso do objetivo: 25%

peso 100%

Prosseguir a melhoria 
do conhecimento 

técnico das 
instalações 

municipais e da 
eficácia no apoio aos 

serviços e a 
programas de 
racionalização 

orgânica

    Indicador 6

Tempo médio de 
resposta da 
correção de 

anomalias (d.u.)

OE 1 ≤ 2 ≤ 1

    Indicador 4 Nº de iniciativas de 
participação on-line

OE 1, 4 ≥ 10 ≥ 15

Elaborar  informações 
nos prazos 

estabelecidos 
internamente

    Indicador 5 Taxa de 
cumprimento dos 

prazos das 
informações

OE 1, 3 ≥ 75% ≥ 80%

Promover uma 
dinamica de 

participação de base 
continua

    Indicador 3 N.º de iniciativas 
de paticipação 

presenciais
OE 1, 4 ≥ 40 ≥ 45

OE 4 - Contribuir para a conceção e implementação de políticas e estratégias visando a imagem, a comunicação e o relacionamento externo institucional do Município

Objetivos Operacionais (OO) OE Meta Superação Resultado
Taxa

de

Implementar medidas 
internas de 

simplificação

    Indicador 2 Nº de medidas 
implementadas

Classificação
Desvio

Assegurar a 
implementação da 
estratégia definida

    Indicador 1 Prazo de 
elaboração de 

relatório
OE 1, 4 31-12-2018 30-11-2018

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Secretaria Geral
Missão: Apoiar o executivo na conceção e implementação de politicas e estratégias para as áreas juridica, de execucões fiscais, de relações internacionais, de relacão com o munícipe, de inovacão organizacional e de transparência e partilha de dados 
com o público, da marca e comunicacão, de eventos, e apoio aos orgãos e servicos do Município.
Garantir o apoio técnico, administrativo e financeiro aos gabinetes do Presidente da Câmara Municipal, dos Vereadores, da Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como aos demais serviços municipais.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Incrementar a informação e a melhoria contínua dos servicos prestados aos membros do Executivo, Órgãos do Município, servicos municipais e munícipes

OE 2 - Valorizar, desenvolver e consolidar um sistema de gestão estratégica, inovadora, racional e de qualidade nas unidades orgânicas, orientada para a simplificação administrativa

OE 3 - Promover a consolidação e desenvolvimento da área jurídica do Município

OE 1, 2 ≥ 1 ≥ 2
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 EFICIÊNCIA 35%
OO 6 SG Peso do objetivo: 20%

peso 100%

OO 7 SG Peso do objetivo: 40%

peso 40%

peso 30%

peso 30%

OO 8 SG Peso do objetivo: 40%

peso 100%Aumentar a 
organização e 

eficiência jurídica 
(interna e externa) e 
o apoio aos órgãos e 
serviços do Município

    Indicador 11 Taxa de diligências 
efetuadas para 
obtenção do 

pagamento de 
coima após decisão 

condenatória 
definitiva

30-11-2018

    Indicador 10
 Tempo médio de 

realização das 
transcrições 
devidamente 

corrigidas (d.u.) 

OE 1 ≤ 15 ≤ 10

OE 1, 3 ≥ 83% ≥ 85%

≤ 1

Promover a melhoria 
continua do 
desempenho 

organizacional, num 
quadro de ética e 

eficiência, visando o 
reconhecimento dos 

seus clientes

    Indicador 8 Tempo médio de 
resposta a 
solicitações 

internas 
respondidas dentro 
do prazo definido 

(horas)

OE 1, 4 ≤ 72 ≤ 48 

Garantir a presença 
institucional em 

eventos de caráter 
internacional 

relevantes para o 
municipio

    Indicador 7 Tempo médio de 
apresentação de 

propostas de planos 
de deslocação em 

missão 
internacional (d.u.)

OE 1, 4 ≤ 2

    Indicador 9 Prazo de 
elaboração de 
proposta de 

melhorias para os 
processos de 

negócio da Relação 
com o Munícipe

OE 1, 4 31-12-2018
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 QUALIDADE 30%
OO 9 SG Peso do objetivo: 40%

peso 100%

OO 10 SG Peso do objetivo: 15%

peso 100%

OO 11 SG Peso do objetivo: 20% -

peso 100%

OO 12 SG Peso do objetivo: 25%

peso 60%

peso 40%

Desvio

─

─

TOTAL

Prosseguir uma 
gestão de estratégia 
de implementação da  

marca Lisboa 

    Indicador 12 Nº de campanhas 
acompanhadas

OE 1, 2, 4 ≥ 500 ≥ 550

    Indicador 14 Taxa de 
cumprimento dos 

prazos judiciais em 
sede de 

representação da 
Fazenda Pública

OE 1, 3 ≥ 80% ≥ 83%

≤ 6 ≤ 5

Promover a 
consolidação de uma 

metodologia de 
planeamento e 

acompanhamento das 
atividades, numa 

ótica de 
racionalização e de 

qualidade

    Indicador 13 N.º de processos da 
DRM auditados no 
âmbito do Sistema 

de Gestão de 
Qualidade no 
âmbito do ISO 

9001:2015

OE 1, 2 ≥ 1 ≥ 2

    Indicador 16  N.º de iniciativas 
de envolvimento 

organizacional dos 
trabalhadores  

OE 1 ≥ 1 ≥ 2

Reforçar os 
mecanismos de 
colaboração na 

implementação do 
Modelo de Gestão 

Operacional do 
Programa de Governo 

da Cidade
(comum a todas as 
unidades orgânicas)

    Indicador 15
Prazo médio para 

elaboração de 
relatório de 

monitorização e 
avaliação da 

atividade (T) (d.u.)

OE 1

Otimizar a 
representação da 
Fazenda Pública

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 Pontuação Execu tada

Dirigentes - Direção superior 20 1

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa 16 12

Técnico Superior 12 248

Enfermeiro 12 ─ ─ ─

Educador de Infância 12 ─ ─ ─

Especialista de informática 12 2

Assistente Técnico 8 232

Coordenador Técnico 9 8

Técnico Informática 8 2

690 0 0

Encarregado Operacional 6 4

Assistente Operacional  5 178

Fiscal Municipal 8 3

Estimado Realizado
Taxa de 

Execução
6.133.895,00 €

12.952.397,00 €

Funcionamento

Investimento

Orçamento (€)
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Instrumento sintético, atualizado e de suporte à     

gestão, o QUAR – ferramenta assumidamente         

orientadora do planeamento, execução,                  

monitorização e avaliação da atividade e do desempenho –, teve na 

base da sua preparação as prioridades definidas pelo atual Executivo, 

considerando-se, para este ano, a publicação em Diário da República 

(II Série), n.º 98, através do Despacho n.º 5347/2015 e da e               

Deliberação n.º 876/2015, do dia 21 de maio de 2015, da estrutura 

municipal, as Grandes Opções do Plano para a cidade de Lisboa, a Car-

ta Estratégica de Lisboa 2010-2024, a proposta do orçamento da SG 

para 2018, a publicação em BM, a 25 de junho de 2015, dos Despachos 

n.º 53/P/2015 e n.º 59/P/2015, a 2 de julho de 2015, do Despacho n.º 

65/P/2015, a 30 de julho de 2015, do Despacho n.º 75/P/2015 e a 5 de 

novembro de 2015, do Despacho n.º 130/P/2015, que relevam dire-

tamente para a elaboração do QUAR/QUARUs, a par da preocupação 

na conservação de uma visão gestionária transparente, flexível, impar-

cial, eficiente e cuidada na fixação de parâmetros, por forma a assegu-

rar a fiabilidade e a integridade das informações e dados, enquanto 

representação o mais fiel possível da realidade interna. 

●          ●          ● 

 

 

Ademais, no presente documento importa 

evidenciar que, na globalidade, todos os   

indicadores que integram o QUAR e PA da SG 

– elementares, derivados ou compostos –, são suscetíveis de descons-

trução até aos dados, revelando a tónica no cuidado alicerçado em 

evitar uma sobrecarga de informação redundante e privilegiando a 

comparabilidade e a enunciação clara. 

Neste ãmbito, procurando preservar a garantia de coerência e       

harmonia de ação dos serviços, os objetivos e respetivos indicadores 

foram estabelecidos procurando refletir os princípios de pertinência, 

credibilidade, capacidade/facilidade de recolha, clareza; comparabili-

dade e, em simultâneo, permitam mensurabilidade dos diversos      

desempenhos, e, constituam contributo real e passível de alavancar 

progresso, modernização e auxiliem na criação de mais valor público. 

Assim, em sede de elaboração do PA, devidamente desagregados e 

articulados com os objetivos operacionais constantes do QUAR, foram 

construídos, de forma particularizada para cada UO, os QUARUs que se 

apresentam seguidamente: 
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QUARUs 

Divisão de Relações Internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superou Atingiu Não atingiu

 EFICÁCIA 35%

OO 1 DRI Peso do objetivo: 60% -

peso 100%

OO 2 DRI Peso do objetivo: 40% -

peso 100%

Prazo de apresentação de 
relatório

31-12-2018 30-11-2018

Implementar medidas internas 
de simplificação

    Indicador 2
Nº de medidas implementadas ≥ 1 ≥ 2

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Divisão de Relações Internacionais (DRI)
Missão: Apoiar na definição da estratégia de desenvolvimento das relações internacionais da autarquia e assegurar a sua implementação, assegurando as ações inerentes à representação e cooperação internacional do 
Município; preparar e programar a celebração de acordos ou protocolos de âmbito internacional; assegurar ações inerentes à representação e cooperação internacional do Município, quer bilateral quer no seio de organizações 
internacionais; apoiar entidades em que o Município detém participação ou representação; conceber e manter atualizada informação relativa a organismos internacionais, municípios e demais entidades de relevância 
internacional; gerir e coordenar o projeto Lisboa Cidade Educadora e articular a atividade municipal com a UCCLA e a CAL.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Incrementar a informação e a melhoria contínua dos servicos prestados aos membros do Executivo, Órgãos do Município, servicos municipais e munícipes

OE 2 - Valorizar, desenvolver e consolidar um sistema de gestão estratégica, inovadora, racional e de qualidade nas unidades orgânicas, orientada para a simplificação administrativa

OE 3 - Promover a consolidação e desenvolvimento da área jurídica do Município

OE 4 - Contribuir para a conceção e implementação de políticas e estratégias visando a imagem, a comunicação e o relacionamento externo institucional do Município

Objetivos Operacionais (OO) OE Meta Superação Resultado
Taxa
de

Realização 

Classificação
Desvio

Assegurar a implementação da 
estratégia definida

    Indicador 1
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  EFICIÊNCIA 35%

OO 3 DRI Peso do objetivo: 60% -

peso 100%

OO 4 DRI Peso do objetivo: 40% -

peso 100%

 QUALIDADE 30%

OO 5 DRI Peso do objetivo: 75% -

peso 100%

OO 6 DRI Peso do objetivo: 25% -

peso 60%

peso 40%
    Indicador 7  N.º de iniciativas de 

envolvimento organizacional 
dos trabalhadores  

≥ 1 ≥ 2

Assegurar a resposta atempada 
a solicitações internas

    Indicador 4 Tempo médio de resposta a 
solicitações internas 

respondidas dentro do prazo 
definido (horas)

≤ 72 

Reforçar os mecanismos de 
colaboração na implementação 

do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa de 

Governo da Cidade
(comum a todas as unidades orgânicas)

    Indicador 6
Prazo médio para elaboração 

de relatório de monitorização e 
avaliação da atividade (T) (d.u.)

≤ 6

≤ 48 

Promover a projeção externa da 
unidade orgânica

    Indicador 5 Prazo de apresentaçao do 
resultado do inquérito de 
satisfação dos clientes 

internos 

31-12-2018 30-11-2018

≤ 5

Garantir a presença institucional 
em eventos de caráter 

internacional relevantes para o 
municipio

    Indicador 3 Tempo médio de apresentação 
de propostas de planos de 

deslocação em missão 
internacional (d.u.)

≤ 2 ≤ 1 
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A  Assembleia  Municipal  de  Lisboa,  através  da  sua  Deliberação  

nº 876/2015, de 28 de abril, publicada em maio do mesmo ano, 

aprovou  a  Estrutura  Nuclear  da  Câmara  Municipal  de  Lisboa,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atribuindo eficácia à Estrutura flexível dos Serviços Municipais da 

CML, mantendo, no entanto, a Orgânica dos Serviços Municipais, em 

vigor desde maio de 2011. 

 

 

Desvio

-

─

─

TOTAL

Assistente Operacional 5 1

10 0 0

Assistente Técnico 8 2

Encarregado Operacional 6 0

Técnico Informática 8 0

Fiscal Municipal 8 0

Especialista de informática 12 0

Coordenador Técnico 9 0

─ ─

Educador de Infância 12 ─ ─ ─

Técnico Superior 12 6

Enfermeiro 12 ─

Dirigentes - Direção superior 20 - - -

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa 16 1

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 Pontua ção Executada
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A Divisão de Relações Internacionais (DRI) está inserida na Secreta-

ria-geral, dependendo desta hierarquicamente, bem como do Pelou-

ro que detém essa área. 

A Divisão tem como competências: 

o Prosseguir a estratégia e o desenvolvimento das relações internaci-

onais da autarquia, definidos superiormente, assegurando a sua im-

plementação, coordenando e articulando as acções desenvolvidas 

pelos vários serviços municipais; assegurar a promoção internacional 

da cidade de Lisboa; assegurar as acções inerentes à representação e 

à cooperação internacionais do Município junto das diversas organi-

zações e instituições internacionais, com as quais tem contactos pon-

tuais e/ou é membro; reforçar as relações institucionais existentes 

com as cidades com quem Lisboa tem Acordos de Geminação e Pro-

tocolos de Cooperação e Amizade; preparar e programar a celebra-

ção de acordos ou protocolos de âmbito internacional; apoiar enti-

dades em que o Município detenha participação ou representação, 

tais como a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) 

e a Casa da América Latina (CAL);  conceber  e  manter  actualizada  a 

 

 

 

informação sobre organismos internacionais, municípios e demais 

entidades de relevância internacional; gerir e coordenar o projecto 

Lisboa, Cidade Educadora. 

O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Divisão de Re-

lações Internacionais reflecte, assim, a sua missão. 
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Departamento de Marca e Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superou Atingiu Não atingiu

 EFICÁCIA 30%

OO 1 DMC Peso do objetivo: 25% -

peso 100%

OO 2 DMC Peso do objetivo: 25% -

peso 100%

OO 3 DMC Peso do objetivo: 25% -

peso 60%

peso 40%

OO 4 DMC Peso do objetivo: 25% -

peso 100%

    Indicador 4 Nº de iniciativas de 
participação on-line

≥ 10 ≥ 15

 Implementar melhorias no 
âmbito do Processo Sistema 

Integrado de Sugestões, Elogios 
e Reclamações

    Indicador 5 Nº de melhorias implementadas 
(decorrentes de sugestões e 

reclamações no âmbito do Processo 
Sistema Integrado de Sugestões, 

Elogios e Reclamações)

≥ 3 ≥ 4

Promover uma dinâmica de 
participação de base continua

    Indicador 3 Nº de iniciativas de 
participação presenciais                                                                      ≥ 40 ≥ 45

Garantir a qualidade de 
informação sobre a Cidade de 

Lisboa, nas redes sociais

    Indicador 2
N.º de seguidores Facebook ≥ 5.000 ≥ 5.200

Assegurar uma gestão e um 
impacto positivo nos grandes 

eventos

    Indicador 1 Nº de grandes eventos com 
gestão e impacto positivo ≥ 3 ≥ 4

OE 4 - Contribuir para a conceção e implementação de políticas e estratégias visando a imagem, a comunicação e o relacionamento externo institucional do Município

Objetivos Operacionais (OO) OE Meta Superação Resultado
Taxa
de

Realização 

Classificação
Desvio

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Departamento de Marca e Comunicação (DMC)
Missão: Gerir a marca Câmara Municipal de Lisboa e os conteúdos do site institucional, bem como assegurar a comunicação institucional com os média e as relações públicas do município. Assegurar ainda a articulação e 
coordenação da comunicação interna; organizar ou colaborar na organização de eventos ou cerimónias e garantir o respetivo apoio protocolar; assegurar a gestão centralizada dos armazéns municipais; incentivar e 
acompanhar a inovação organizacional; coordenar o atendimento ao público bem como as funções de acolhimento de forma transversal.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Incrementar a informação e a melhoria contínua dos servicos prestados aos membros do Executivo, Órgãos do Município, servicos municipais e munícipes

OE 2 - Valorizar, desenvolver e consolidar um sistema de gestão estratégica, inovadora, racional e de qualidade nas unidades orgânicas, orientada para a simplificação administrativa

OE 3 - Promover a consolidação e desenvolvimento da área jurídica do Município
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  EFICIÊNCIA 35%

OO 5 DMC Peso do objetivo: 55% -

peso 100%

OO 6 DMC Peso do objetivo: 45% -

peso 100%

 QUALIDADE 35%

OO 7 DMC Peso do objetivo: 50% -

peso 100%

OO 8 DMC Peso do objetivo: 25% -

peso 100%

OO 9 DMC Peso do objetivo: 25% -

peso 60%

peso 40%

Reforçar os mecanismos de 
colaboração na implementação 

do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa de 

Governo da Cidade
(comum a todas as unidades orgânicas)

    Indicador 10
Prazo médio para elaboração 

de relatório de monitorização e 
avaliação da atividade (T) (d.u.)

Implementar o Sistema de 
Gestão de Qualidade no âmbito 

do ISO 9001:2015

    Indicador 9 Nº de processos auditados 
internamente (DRM)

≥ 1 ≥ 2

≤ 6 ≤ 5

    Indicador 11  N.º de iniciativas de 
envolvimento organizacional 

dos trabalhadores  
≥ 1 ≥ 2

≥ 550

30-11-2018

Prosseguir uma gestão de 
estratégia de implementação da  

marca Lisboa 

    Indicador 8 Nº de campanhas 
acompanhadas

≥ 500

 Elaborar proposta de melhorias 
para os processos de negócio da 

DRM

    Indicador 7
Data de entrega da Proposta 31-12-2018

Assegurar, numa perspetiva de 
continuidade, a implementação 
do Plano de Comunicação Global

    Indicador 6  Nº seguidores das redes 
sociais (twitter e instagram)

≥ 1.900 ≥ 2.100
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Um dos principais objetivos do Departamento de Marca e Comunica-

ção é projetar, nacional e internacionalmente, de forma eficaz e inin-

terrupta, a marca “Câmara Municipal de Lisboa”. 

Um objetivo, sem dúvida, fundamental para a promoção de uma Cida-

de que se quer moderna, competitiva e o mais próximo possível dos 

seus cidadãos, quer daqueles que nela habitam, quer daqueles que 

nela trabalham ou daqueles que a visitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este objetivo vai de encontro à atuação da Câmara que, de uma forma 

global e concertada, tem vindo a desenvolver e a implementar a sua 

estratégia em estreita articulação com outros setores de atividade e 

através da cooperação e desenvolvimento de parceria com outras ins-

tituições e agentes privados, nomeadamente em iniciativas de reco-

nhecido mérito municipal. 

 

Desvio

-

─

─

TOTAL

Assistente Operacional 5 58

309 0 0

Assistente Técnico 8 114

Encarregado Operacional 6 1

Técnico Informática 8 2

Fiscal Municipal 8 1

Especialista de informática 12 2

Coordenador Técnico 9 4

─ ─

Educador de Infância 12 ─ ─ ─

Técnico Superior 12 123

Enfermeiro 12 ─

Dirigentes - Direção superior 20 - - -

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa 16 4

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 Pontua ção Executada

Estimado Realizado
Taxa de 

Execução
1.507.019,00 €

1.766.500,00 €

Orçamento (€)

Funcionamento
Investimento
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É neste sentido que o Departamento de Marca e Comunicação desta-

ca, para o Plano de Atividades de 2018: 

- A importância de se assegurar a qualidade de informação sobre a 

Cidade de Lisboa e do seu Governo, otimizando os meios disponí-

veis - com principal destaque para a Web, envolvendo e motivando 

os cidadãos a participarem no desenvolvimento da Cidade; 

- A importância de assegurar o desenvolvimento e atualização do 

Plano Estratégico de Comunicação (interno e externo); 

- O desenvolvimento de projetos referentes a iniciativas promovi-

das ou apoiadas pelas diferentes Unidades Orgânicas. 

A nível de impacto nacional e municipal, e no que respeita à gestão de 

grandes eventos, podemos destacar alguns de maior visibilidade, aber-

tos tanto à população residente como a todas as pessoas que vistam a 

Cidade de Lisboa, como: Os Casamentos de Santo António, a Moda 

Lisboa, A Volta a Portugal em Bicicleta, Lisboa à Prova, Peixe em Lis-

boa, Lisbon Week, Web Summit Lisbon, a Volvo Ocean Race e, em 

2018, o Festival Eurovisão da Canção. 

Salientamos ainda o trabalho desenvolvido pelo Departamento de 

Marca e Comunicação nas áreas da fotografia, audiovisual e comunica-

ção social, que deixam transparecer a constante preocupação em 

aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados. 

Relativamente às Divisões que são, desde a última reestruturação, par-

te integrante do Departamento, destacamos as principais linhas de 

orientação para o ano de 2018: 

A Divisão de Organização de Eventos e Protocolo é um serviço com 

múltiplas funções, criado para servir clientes internos e externos. Os 

seus objetivos podem-se dividir em três áreas distintas: 

- Organização de cerimónias protocolares (visitas de Estado; jantares e 

almoços institucionais e receções de caráter formal como cocktails, 

portos de honra e coffee breaks); assegurar a correspondência proto-

colar com as entidades oficiais e o acompanhamento protocolar do 

Presidente da CML, e do respetivo executivo municipal. 

- Gestão e controlo dos stocks dos armazéns, depósitos municipais e 

todo o material de ornamentação; armazenamento de bens apreendi-

dos no âmbito de processos de contraordenação da Polícia Municipal; 

apoiar mudanças de instalações dos serviços municipais. 

- Organização e apoio a eventos de interesse relevante para a cidade 

de Lisboa, em coordenação com outros serviços municipais e a coope-

ração com entidades públicas; organizar, em articulação com os servi-

ços municipais competentes, o dispositivo de segurança em todas as 

instalações onde decorram atos cuja natureza o exija. 
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Em 2018 prevê-se concretizar as suas atividades, adotando os seguin-

tes objetivos operacionais: 

- Continuar a reestruturar os Armazéns e reorganizá-los em novas ins-

talações, nomeadamente com a adaptação de espaços municipais em 

edifícios/Bairros PER 11 (com o objetivo de aumentar a sua eficácia) e 

continuar a implementar um Formulário de pedido de materiais de 

ornamentação (com o objetivo de melhorar a qualidade nos serviços 

prestados). 

- Garantir a elaboração de relatórios de acompanhamento dos eventos 

(com o objetivo de afirmação de qualidade nos serviços prestados). 

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) incluiu nas suas prioridades de 

governação o desenvolvimento dos mecanismos de participação dos 

cidadãos na vida pública e na gestão das políticas da Autarquia. 

Não sendo o único, o Orçamento Participativo (OP) tem-se constituído 

como o instrumento de maior destaque e alcance na afirmação desta 

política. 

A avaliação de acompanhamento realizada pelos serviços indica, por 

um lado, a necessidade de manter uma atualização permanente dos 

instrumentos em curso, com vista à sua melhoria contínua e, por outro 

lado, a verificação de condições sociais e institucionais para a introdu-

ção de novos mecanismos de participação, que complementem os 

existentes e ampliem as áreas e as formas de interação com os muní-

cipes. 

Nesse sentido a Divisão de Inovação Organizacional e Participação, 

propõe continuar a trabalhar num modelo de participação funcional 

entre as diferentes ferramentas em curso, bem como no desenvolvi-

mento de novos modelos, e congregar no portal da participação – 

www.lisboaparticipa.pt – os diferentes instrumentos promovidos pela 

Autarquia. Esta opção trará ganhos significativos para a Câmara Muni-

cipal, de entre os quais se destacam: 

Reforço da visibilidade e da afirmação pública dos diferentes instru-

mentos e da política global de participação da CML; 

Integração conceptual e funcional das várias ferramentas; 

Possibilidade de gestão única e integrada dos registos dos participan-

tes, assegurando a rastreabilidade das ações de cada pessoa e a cria-

ção de condições para uma comunicação mais direcionada para os in-

teresses e motivações de cada indivíduo; 

Aumento da eficiência e eficácia dos serviços na gestão da informação 

e das respostas aos munícipes. 

Pretende-se alargar as áreas do portal da participação, incluindo no 

portal uma área relativa à transparência – cedendo dados indicativos 
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da atividade da CML de uma forma amigável ao cidadão. Pretende-se 

ainda, em 2018, dinamizar a área das consultas temáticas por forma a 

facilitar a interação com os munícipes, aferindo a sua sensibilidade em 

relação a temáticas municipais. 

Em 2017, a Divisão de Relação com o Munícipe concluiu a renovação 

de imagem do atendimento municipal nas Lojas Lisboa com novo mo-

biliário, decoração e com a introdução de vestuário uniformizado junto 

dos Técnicos de atendimento municipal. 

Ainda em 2017, o projecto Contact Center de Excelência permitiu a 

contratação em regime de outsourcing para atendimento de uma das 

opções do 808 20 32 32, tendo como resultado uma taxa de atendi-

mento superior a 85%. Em 2018, este projecto de continuidade visa 

dotar o Centro de atendimento ao munícipe de condições físicas, tec-

nológicas e de recursos humanos para um atendimento próximo dos 

100%. 

Em 2017, deram-se início aos trabalhos de implementação do sistema 

de gestão da qualidade com base no referencial ISO 9001:2015, tendo 

concluído o mapa de interacção dos processos de negócio da DRM. Em 

2018, pretende-se efectuar o levantamento dos procedimentos asso-

ciados aos processos de negócio através da identificação e implemen-

tação de propostas de melhoria com claro impacto na relação com o 

cidadão. 

 

 

 

 



PLANO DE ATIVIDADES 2018                                                                                                                                                                                                                                       CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SECRETARIA GERAL 

 

54 

 

 

Departamento Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superou Atingiu Não atingiu

 EFICÁCIA 30%

OO 1 DJ Peso do objetivo: 30% -

peso 100%

OO 2 DJ Peso do objetivo: 35% -

peso 100%

OO 3 DJ Peso do objetivo: 35% -

peso 100%

Elaborar  informações nos 
prazos estabelecidos 

internamente

    Indicador 3 Taxa de cumprimento dos 
prazos das informações

≥ 75% ≥ 80%

Disponibilizar Informação 
atualizada da litigância do 

Município

    Indicador 2 Nº de listagens relativas à 
litigância do Município

1
(anual)

2
(anuais)

Disponibilizar listagens  de 
processos de execução fiscal  

    Indicador 1

Nº de listagens dos processos 

1
listagem anual de 

processos de 
execução fiscal 

instaurados 

1
listagem anual com 

os processos de 
execução fiscal 

extintos

OE 4 - Contribuir para a conceção e implementação de políticas e estratégias visando a imagem, a comunicação e o relacionamento externo institucional do Município

Objetivos Operacionais (OO) OE Meta Superação Resultado
Taxa
de

Realização 

Classificação
Desvio

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Departamento Jurídico (DJ)
Missão: Garantir o apoio jurídico e contencioso aos órgãos e serviços da CML, bem como os procedimentos necessários aos processos de contraordenação e de execuções fiscais, a monitorização e a respetiva cobrança pelos 
serviços municipais competentes.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Incrementar a informação e a melhoria contínua dos servicos prestados aos membros do Executivo, Órgãos do Município, servicos municipais e munícipes

OE 2 - Valorizar, desenvolver e consolidar um sistema de gestão estratégica, inovadora, racional e de qualidade nas unidades orgânicas, orientada para a simplificação administrativa

OE 3 - Promover a consolidação e desenvolvimento da área jurídica do Município
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  EFICIÊNCIA 35%

OO 4 DJ Peso do objetivo: 55% -

peso 50%

OO 5 DJ Peso do objetivo: 45%

peso 100%

 QUALIDADE 35%

OO 6 DJ Peso do objetivo: 75% -

peso 100%

OO 7 DJ Peso do objetivo: 25% -

peso 60%

peso 40%

≤ 5

    Indicador 8  N.º de iniciativas de 
envolvimento organizacional 

dos trabalhadores  
≥ 1 ≥ 2

Reforçar os mecanismos de 
colaboração na implementação 

do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa de 

Governo da Cidade
(comum a todas as unidades orgânicas)

    Indicador 7
Prazo médio para elaboração 

de relatório de monitorização e 
avaliação da atividade (T) (d.u.)

≤ 6

Otimizar a representação da 
Fazenda Pública

    Indicador 6 Taxa de cumprimento dos 
prazos judiciais em sede de 
representação da Fazenda 

Pública

≥ 80%

Garantir a efetivação de 
diligências para obtenção do 
pagamento de coima após 

decisão condenatória definitiva

Indicador 5 Taxa de atos efectuados após  
aplicação de coima

(pelo Vereador competente)
≥ 87%

≥ 83%

≥ 89%

Aumentar a organização e 
eficiência jurídica (interna e 

externa) e o apoio aos órgãos e 
serviços do Município

    Indicador 4 Taxa de diligências efetuadas 
para obtenção do pagamento 

de coima após decisão 
condenatória definitiva

≥ 83% ≥ 85%
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A avaliação do desempenho desta unidade orgânica é efetuada anu-

almente, definindo-se objetivos conjuntos e transversais às Unidades 

Orgânicas da Secretaria-Geral e específicos da atividade do Departa-

mento Jurídico, na área do contencioso e em todas as demais áreas de 

apoio aos órgãos e serviços municipais. Os objetivos propostos têm 

como referência os parâmetros da Eficácia, Eficiência e Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a melhoria da Eficácia, esta Unidade Orgânica propõe-

se atingir os objetivos definidos e superá-los, como tem sempre ocor-

rido todos os anos. 

Relativamente à Eficiência, os objetivos propostos têm em considera-

ção a melhoria permanente dos serviços prestados, considerando os 

recursos ou meios humanos e materiais de que dispomos. 

Desvio

-

─

─

TOTAL

Assistente Operacional 5 4

105 0 0

Assistente Técnico 8 33

Encarregado Operacional 6 0

Técnico Informática 8 0

Fiscal Municipal 8 0

Especialista de informática 12 0

Coordenador Técnico 9 0

─ ─

Educador de Infância 12 ─ ─ ─

Técnico Superior 12 64

Enfermeiro 12 ─

Dirigentes - Direção superior 20 - - -

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa 16 4

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 30/11/2017) Pontuação Efetivos Planeados Pontuação Planeada Pontua ção Executada

Estimado Realizado
Taxa de 

Execução
3.720.000,00 €

5.686.142,00 €

Orçamento (€)

Funcionamento
Investimento
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Por fim, ao nível da Qualidade a proposta é servir sempre melhor o 

nosso Cliente, que são os órgãos e serviços municipais, satisfazendo os 

pedidos e as necessidades que nos são dirigidas. 

O quadro de avaliação e responsabilização (QUARU) do departamento 

Jurídico, enquanto instrumento fundamental para o controle e moni-

torização dos objetivos desta Unidade Orgânica, integra obviamente os 

objetivos mais relevantes que acima referimos e nos propomos cum-

prir e superar sempre em prol e defesa do interesse público municipal. 

A atividade do Departamento Jurídico consubstancia-se em todas as 

funções que resultam da orgânica dos serviços municipais, aprovada 

pela Deliberação nº 3/AM/2011, publicada no BM nº 885, de 3 de Fe-

vereiro de 2011 e implementada em 26.05.2011, de entre as quais se 

realçam: a representação forense do Município, dos órgãos munici-

pais, seus titulares e respetivos trabalhadores, o apoio jurídico aos ór-

gãos e serviços municipais, a emissão de parecer, com carácter obriga-

tório, em recursos hierárquicos interpostos de atos praticados pelo 

Presidente ou Vereadores da Câmara, a  promoção da homogeneiza-

ção das normas legais e regulamentares, a instrução e proposta de 

decisão de todos os processos de contraordenação do Município e 

bem assim a tramitação dos processos de execução fiscal e a represen-

tação do Município junto do Tribunal Tributário no âmbito das Impug-

nações Judiciais de taxas municipais. 

O Departamento Jurídico assegura ainda o relacionamento com orga-

nismos de polícia criminal, tutela, inspeção e outros, obtendo os escla-

recimentos e elementos necessários junto dos serviços competentes 

que habilitem a elaboração das peças processuais, bem como a res-

posta às várias entidades que solicitam informações sobre a atividade 

do Município e suas deliberações, nomeadamente, a Procuradoria-

Geral da República, o DIAP, o IGAL, a DGF, os Procuradores junto do 

Tribunal Administrativo e todos os demais Tribunais. 

No que se refere à Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico, a sua ati-

vidade respeita essencialmente ao exercício do Mandato Forense e 

consequente cumprimento dos prazos judiciais, realização de audiên-

cias e todos os demais atos próprios da profissão de advogado e solici-

tador, a qual assume particular relevância no âmbito de todo o demais 

trabalho desenvolvido por este Departamento, atento o elevado nú-

mero de processos judiciais em tramitação processual nos diversos 

Tribunais e a contingência financeira que este contencioso acarreta 

para o Município. 

Atendendo a que a atividade forense implica, necessariamente, o 

cumprimento de prazos perentórios/imperativos, previstos na lei pro-

cessual respetiva, naturalmente que o exercício desta atividade, marca 

o ritmo de trabalho do Departamento Jurídico, em geral, e da DCAJ, 

em especial. 
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Com efeito, o não cumprimento dos atos processuais no prazo judicial, 

importa a condenação automática no pagamento de uma multa e a 

condenação no pedido caso os mesmos, ainda que com multa, não 

sejam praticados até ao terceiro dia seguido àquele em que terminaria 

o prazo legal. 

Sublinha-se também outra atividade importante desenvolvida pelo 

Departamento Jurídico, através da DCAJ, relativa ao apoio jurídico e 

que consiste na análise e emissão de pareceres, com caráter obrigató-

rio, sobre os Recursos Hierárquicos de deliberações e despachos pro-

feridos pelos órgãos do Município. 

Ainda no âmbito do apoio jurídico, os Juristas da DCAJ emitem parece-

res e informações sobre questões submetidas a consulta jurídica pelos 

órgãos e todas as unidades orgânicas do Município, no âmbito da ati-

vidade do Executivo e da Assembleia Municipal. 

Esta atividade, incidindo sobre todos os domínios do Direito e respei-

tante às atribuições e competências do Município, revela-se igualmen-

te muito relevante, na medida em que constitui um contributo preven-

tivo na resolução de processos administrativos e na redução da litigân-

cia do Município com terceiros, contribuindo igualmente para a pro-

moção da uniformização do entendimento jurídico ao nível do Municí-

pio e orientação técnica dos Juristas transversais às várias unidades 

orgânicas. 

A Divisão de Contraordenações tem por missão a célere organização e 

instrução de todos os processos de contraordenação, cuja competên-

cia material cabe à Câmara Municipal designadamente através da aná-

lise da informação recebida (autos de notícia, queixas, participações, 

denúncias entre outros), a qual se concretiza na instauração de pro-

cessos dentro dos prazos legalmente definidos para o efeito. Assegu-

rando as articulações funcionais e o apoio jurídico aos serviços munici-

pais competentes pelo levantamento de autos de notícia por contra-

ordenação, bem como com as autoridades policiais territorialmente 

competentes, Polícia Municipal e Polícia de Segurança Pública. 

Assim, no exercício da sua atividade é competência da Divisão de Con-

traordenações a promoção de diligências instrutórias, probatórias e 

notificações necessárias à instrução dos processos de contraordena-

ção, culminando na elaboração de propostas finais de decisão dos re-

feridos processos contraordenacionais. Asseverando de igual modo, a 

análise dos recursos interpostos das decisões tomadas, propondo a 

revogação de decisões, ou a sua manutenção e o seu subsequente en-

vio ao tribunal competente, sempre garantindo e respeitando os pra-

zos legais. 
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A Divisão assegura permanentemente a participação ativa da autori-

dade administrativa, nas audiências de julgamento, de recurso de im-

pugnação, através de um representante da Câmara Municipal junto do 

Tribunal de Instância Local de Lisboa e Tribunal Administrativo de Cír-

culo de Lisboa. Com efeito, esta participação ativa tem estendido o seu 

leque de atuação, garantido uma estreita colaboração com o Ministé-

rio Público, dada a diversidade e complexidade de legislação em causa 

nos processos de contraordenação. Importa referir, que esta atuação 

por parte da Divisão de Contraordenações tem garantido o aumento 

da taxa de sucesso no que respeita à manutenção da decisão, pelo tri-

bunal, da decisão condenatória proferida pela Câmara Municipal. Sen-

do nossa intenção assegurar uma melhoria contínua na relação de co-

laboração com o Ministério Público. 

A Divisão procura continuar a criar uma maior sensibilização junto dos 

arguidos para o pagamento das respetivas coimas, após decisão con-

denatória definitiva e antes da remessa para execução judicial, de mo-

do a evitar a extinção das execuções no tribunal por prescrição, e evi-

tando igualmente a extinção da execução por falta de bens penhorá-

veis, sensibilização essa que tem resultado em vários pagamentos das 

coimas de forma integral ou faseada, evitando assim a remessa de um 

número substancial de processos para execução judicial. 

 

A Divisão de Execuções Fiscais manterá a atividade de instrução de 

todos os processos de execução fiscal, cuja competência de instrução 

pertence à Câmara Municipal de Lisboa e que se concretiza na instau-

ração e instrução, incluindo procedimentos de penhoras de bens dos 

munícipes, inclusive, a venda dos mesmos, até à sua conclusão, em 

função das suas dívidas para com a Câmara Municipal, abrangendo a 

liquidação das dívidas, incluindo taxas, juros e custas. 

Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito das 

oposições deduzidas à execução fiscal e acompanhar junto do Tribunal 

Tributário de Lisboa. 

Por outro lado, assegurar o relacionamento com a jurisdição tributária 

no âmbito de processos de impugnação judicial de procedimentos tri-

butários, incluindo a Representação da Fazenda Pública, com os Tribu-

nais Administrativos e Fiscais. 

Articular com a Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico do Departa-

mento onde se insere e remessa dos processos referentes a dívidas ao 

Município de Lisboa, que devam ser objeto de ação executiva em Tri-

bunal comum e em sede de insolvências ou de recuperação de empre-

sas. 
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Assegurar a articulação com a Direção Municipal de Finanças, onde se 

inclui a autuação, instrução e decisão de processos de Revisão Oficio-

sa, previsto na legislação tributária em vigor.  

Diligenciará, ainda, a Divisão junto dos executados o pagamento vo-

luntário das suas dívidas, após decisão definitiva nos autos e antes de 

acionar os mecanismos conducentes ao acionamento de garantias, 

evitando uma maior onerosidade para os mesmos. 

Por fim, é intenção da Divisão evitar a prescrição de dívidas, traçando 

um plano estratégico sobre estas. 
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Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município (DAOSM)

Superou Atingiu Não atingiu

 EFICÁCIA 30%

OO 1 DAOSM Peso do objetivo: 60% -

peso 100%

OO 2 DAOSM Peso do objetivo: 40%

peso 100%

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Missão: Assegurar o apoio ao regular funcionamento dos órgãos do Município, nomeadamente da Câmara e da Assembleia Municipal; assegurar a gestão centralizada do expediente, dos serviços de imprensa municipal e de 
todos os edifícios municipais, afetos a serviços municipais.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Incrementar a informação e a melhoria contínua dos servicos prestados aos membros do Executivo, Órgãos do Município, servicos municipais e munícipes

Desvio

Assegurar celeridade do tempo 
de resposta da correção de 

anomalias  verificadas e 
reportadas aos gestores de 

edifícios de serviços municipais

    Indicador 1
Tempo médio de resposta da 

correção de anomalias 
(d.u.)

≤ 2 ≤ 1

OE 2 - Valorizar, desenvolver e consolidar um sistema de gestão estratégica, inovadora, racional e de qualidade nas unidades orgânicas, orientada para a simplificação administrativa

OE 3 - Promover a consolidação e desenvolvimento da área jurídica do Município

OE 4 - Contribuir para a conceção e implementação de políticas e estratégias visando a imagem, a comunicação e o relacionamento externo institucional do Município

Objetivos Operacionais (OO) OE Meta Superação Resultado
Taxa
de

Realização 

Classificação

Disponibilizar informação aos 
Deputados Municipais e 

Gabinetes de apoio aos eleitos

    Indicador 2 Tempo médio de 
disponibilização de pareceres e 

relatórios aos deputados 
municipais

≤ 5 ≤ 2
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  EFICIÊNCIA 30%

OO 3 DAOSM Peso do objetivo: 60%

peso 100%

OO 4 DAOSM Peso do objetivo: 40%

peso 100%

 QUALIDADE 40%

OO 5 DAOSM Peso do objetivo: 30%

peso 100%

OO 6 DAOSM Peso do objetivo: 30%

peso 100%

OO 7 DAOSM Peso do objetivo: 15%

peso 100%

OO 8 DAOSM Peso do objetivo: 25% -

peso 60%

peso 40%

Assegurar a elaboração das atas 
das reuniões da AML

    Indicador 3  Tempo médio de elaboração 
de atas
(d.u.) 

≤ 25 ≤ 20

Realizar Inquérito de satisfação 
interna quanto à execução de 

alterações/mudanças em 
edifícios municipais 

    Indicador 5

Data de entrega de relatório 
do inquérito (DGMEAS)

31-12-2018 31-10-2018

Transcrição corrigida dos 
registos magnéticos das 

reuniões

    Indicador 4 Tempo médio de realização 
das transcrições devidamente 

corrigidas
≤ 15 ≤ 10

Propor programa de acções de 
comemoração dos "100 anos da 

Imprensa Municipal"

    Indicador 7 Data de entrega do 
documento com proposta e 

planeamento do projeto
31-07-2018 30-06-2018

Realizar Inquérito de satisfação 
aos gabinetes de Vereação da 

CML

    Indicador 6 Data de entrega de relatório 
do inquérito (Vereações CML)

31-12-2018 30-10-2018

≤ 5

    Indicador 9  N.º de iniciativas de 
envolvimento organizacional 

dos trabalhadores  
≥ 1 ≥ 2

Reforçar os mecanismos de 
colaboração na implementação 

do Modelo de Gestão 
Operacional do Programa de 

Governo da Cidade
(comum a todas as unidades orgânicas)

    Indicador 8
Prazo médio para elaboração 

de relatório de monitorização e 
avaliação da atividade (T) (d.u.)

≤ 6
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Tendo por base as atribuições e competências do Departamento de 

Apoio aos Órgãos e Serviços do Município, aprovadas pela Deliberação 

107/AML/2015, o programa de governo da cidade para os anos 2017  a 

2021,  os  objetivos  estratégicos  definidos  para  a  Secretaria Geral e  

transversalidade  da  função  RH  e  Financeira,  foram  definidos  dez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais que constituirão o QUARu do Departamento 

para o ano 2018. 

A par da definição das prioridades estratégicas, e porque a atividade 

não  se  esgota  naqueles  objetivos, o DAOSM definiu as suas ativida-

des operacionais dividindo-as em sete macroatividades específicas, a 

Desvio

-

─

─

TOTAL

Dirigentes - Direção superior - - -

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa 3

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 Pontua ção Executada

─ ─

Educador de Infância ─ ─ ─

Técnico Superior 50

Enfermeiro ─

Fiscal Municipal 2

Especialista de informática 0

Coordenador Técnico 4

Assistente Técnico 81

Encarregado Operacional 3

Técnico Informática 0

Assistente Operacional 114

257 0 0

Estimado Realizado
Taxa de 

Execução
519.410,00 €

305.968,00 €

Orçamento (€)

Funcionamento
Investimento
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saber: (1) Apoio à atividade e ao funcionamento institucional da As-

sembleia Municipal, dos Gabinetes Municipais e das Comissões; (2) 

Apoio à atividade e ao funcionamento institucional da Câmara Munici-

pal; (3) Gestão do Centro de Documentação; (4) Gestão e Manutenção 

de Edifícios; (5) Apoio transversal aos serviços do município; (6) Gestão 

da Imprensa Municipal e centros de Reprografia; (7) Participar em ati-

vidades e iniciativas dos restantes serviços municipais. Os 61 indicado-

res que constituem a monitorização das atividades operacionais que 

resultaram de sessões de reflexão estratégica (Dias “R”) com as equi-

pas de cada área de atuação das unidades orgânicas que integram o 

DAOSM. 
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IV INICIATIVAS E PROJETOS 

 

Atividades Estratégicas e Atividades Operacionais 

Ainda para o ano de 2018 propõe-se e mantém-se, no domínio da ati-

vidade estratégica e de suporte (transversais) e da atividade operacio-

nal (específicas/correntes) previstas, numa mesma lógica de continui-

dade e consolidação, no desenvolvimento da ação da Secretária Geral, 

para além da monitorização dos Objetivos Operacionais, que não esgo-

tam a totalidade das suas atribuições, o acompanhamento de forma 

sistemática da evolução das distintas atividades e projetos que, pela 

sua natureza, contribuem para a efetivação da globalidade das compe-

tências da SG. 

Por conseguinte, analogamente à metodologia adotada anteriormen-

te, após definição de prioridades e análise das múltiplas conceções, 

importa elencar um conjunto de grandes áreas inerentes às atividades 

operacionais (macroatividades específicas), estratégicas e de suporte 

(macroatividades transversais).  Depois da recolha efetuada  junto  das 

 

 

 

 UO da SG, por forma a agrupar toda a informação atinente às iniciati-

vas perspetivadas, procedeu-se à sua sistematização e uniformização 

consideradas por UO: 
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M A C R O A T I V I D A D E S  O P E R A C I O A N A I S  

 
 

 

UO  Áreas de Atividade 

 

DRI  

Apoio a ações de representação, de promoção e de coopera-
ção internacional do Município 
 
Apoio à organização de iniciativas promovidas pela CML, por 
entidades em que o Município detém participação ou repre-
sentação e demais instituições  
 
Apoio técnico no âmbito das competências da DRI 

 

UO  Áreas de Atividade 

 

DMC  

Gestão da Comunicação e promoção da Marca Câmara Muni-
cipal de Lisboa 
 
Comunicação Interna 
 
Comunicação Externa 
 
Design/Audiovisuais 
 
Gestão dos armazéns municipais 
 
Organização e apoio de eventos 
 
Inovação Organizacional e Participação 
 
Relação com o Munícipe 
 
Apoio transversal aos serviços do município 

 
 

UO Áreas de Atividade 

 

DJ  

Apoio Jurídico 
 
Contencioso 
 
Contraordenações 
 
Execuções Fiscais 

 

UO  Áreas de Atividade 

 

DAOSM  

Apoio à atividade e ao funcionamento institucional da Assem-
bleia Municipal e das Comissões 
 
Apoio à atividade e ao funcionamento institucional da Câmara 
Municipal 
 
Gestão do Centro de Documentação 
 
Gestão e Manutenção de Edifícios 
 
Apoio transversal aos serviços do município 
 
Gestão da Imprensa Municipal e Centros de Reprogarfia 
 
Participar em atividades e iniciativas dos restantes serviços 
municipais 
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Atividades estratégicas e de suporte desenvolvidas a nível transversal 

noseguimento do processo de abordagem: 

 

 

 

Secretaria Geral 
Unidade Orgânica: Secretaria-Geral (SG) 
Síntese das atribuições e competências* 
Apoiar o executivo na conceção e implementação de políticas e estratégias para as áreas jurídica, de execuções fiscais, de relações internacionais, de relação com o munícipe, de inovação organizacional e de trans-
parência e partilha de dados com o público, da marca e comunicação, de eventos, e apoio aos órgãos e serviços do Município. Garantir o apoio técnico, administrativo e financeiro aos gabinetes do Presidente da 
Câmara Municipal, dos Vereadores, da Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como aos demais serviços municipais. 

Operacionalização das competências da Unidade Orgânica 
Atividades desenvolvidas 
(agregadas por macroatividades) 

Macroatividades Transversais da SG 
Atividades estratégicas e de suporte 2018 

ÁREA DE ATIVIDADE (T): Gestão de recursos financeiros 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ 
cliente(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Interno Externo 

01_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM Garantir o controlo de gestão financeira 
N º relatórios de ajustes diretos produzidos X   Mensal Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO DRI, DMC, DJ, DAOSM 

02_IAT N º de procedimentos analisados/lançados X   Variável Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO DRI, DMC, DJ, DAOSM 

03_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Garantir a execução do Planeamento Finan-
ceiro 

Nº mapas de planeamento financeiro X   Variável Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO DRI, DMC, DJ, DAOSM 

04_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Garantir a elaboração de propostas de alte-
rações orçamentais 
(conforme calendário da DMF) 

Nº de propostas de alterações orçamentais elaboradas X   Variável Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO DRI, DMC, DJ, DAOSM 

05_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Incrementar a eficiência na gestão dos recur-
sos financeiros 

Taxa de execução orçamental sob gestão direta das UO X   Permanente Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO DRI, DMC, DJ, DAOSM 

ÁREA DE ATIVIDADE (T): Gestão de recursos humanos 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ 
cliente(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Interno Externo 

06_IAT DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

Monitorizar a atividade e avaliação de desempenho 
(Definir objetivos, monitorizar atividades e garantir a avaliação SIADAP) 

N.º de colaboradores avaliados no SIADAP X   Bienal Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO DRI, DMC, DJ, DAOSM 

07_IAT Nº de colaboradores com objetivos contratualizados X   Bienal Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO DRI, DMC, DJ, DAOSM 

08_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Fomentar a formação, sobretudo a relacio-
nada diretamente com o Plano de Atividades 

N.º horas de formação 
frequentadas 

Formação interna X   Variável 
Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, DAOSM 

09_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM Formação externa X   Variável DRI, DMC, DJ, DAOSM 

10_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 
N.º de colaboradores que 
frequentaram ações de 
formação 

Formação interna X   Variável 
Relatórios UO, matriz de atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, DAOSM 

11_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM Formação externa X   Variável DRI, DMC, DJ, DAOSM 
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Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ 
cliente(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores a 

envolver 
Interno Externo 

12_IAT 

DRI, 
DMC, 

DJ, 
DAOSM 

Monitorizar a pontuação planeada e 
executada dos Recursos Humanos  

Dirigentes - Direção superior X   Mensal 

Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, DAOSM 

13_IAT Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de Equipa X   Mensal 

14_IAT Técnico Superior X   Mensal 

15_IAT Enfermeiro X   Mensal 

16_IAT Educador de Infância X   Mensal 

17_IAT Especialista de informática X   Mensal 

18_IAT Coordenador Técnico X   Mensal 

19_IAT Técnico Informática X   Mensal 

20_IAT Fiscal Municipal X   Mensal 

21_IAT Assistente Técnico X   Mensal 

22_IAT Encarregado Operacional X   Mensal 

23_IAT Assistente Operacional X   Mensal 

24_IAT 

DRI, 
DMC, 

DJ, 
DAOSM 

Monitorizar a realização de trabalho 
extraordinário, atentas as regras aplicá-
veis 

Nº total de horas extraordi-
nárias efetuadas mensal-
mente, por grupo de pesso-
al,  para dar resposta às 
atividades das UO da SG 
e/ou às atividades de gabi-
netes, de entidades satéli-
tes, de outras UO e serviços 
municipais 

Técnico Superior X   Mensal 

Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, DAOSM 

25_IAT Enfermeiro X   Mensal 

26_IAT Educador de Infância X   Mensal 

27_IAT Especialista de informática X   Mensal 

28_IAT Coordenador Técnico X   Mensal 

29_IAT Técnico Informática X   Mensal 

30_IAT Fiscal Municipal X   Mensal 

31_IAT Assistente Técnico X   Mensal 

32_IAT Encarregado Operacional X   Mensal 

33_IAT Assistente Operacional X   Mensal 

34_IAT 

DRI, 
DMC, 

DJ, 
DAOSM 

Monitorizar o trabalho em equipa e a 
melhoria de competências 

N.º de equipas de projeto de outras UO em que a UO está 
envolvida 

X   Variável 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, DAOSM 
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ÁREA DE ATIVIDADE (T): Planeamento, gestão estratégica e desempenho organizacional 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ 
cliente(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verificação 

Colabora-
dores a 

envolver Interno Externo 

37_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Informação/divulgação de resultados 

N.º de colaboradores abrangidos por ações presenciais de 
divulgação de resultados realizadas em cada UO 

X   Variável 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

38_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

N.º  de sugestões apresentadas pelos colaboradores para 
melhorar resultados 

X   Variável 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

39_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Assegurar a elaboração do Relatório de 
Atividades anual referente a 2017 

Relatório de Atividades elaborado no prazo definido X   Anual 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

40_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Realizar a monitorização das atividades 
desenvolvidas, com elaboração de 
relatórios de acompanhamento de 
ponto de situação 
(até ao dia 5 do mês seguinte àquele a que respei-
tam, ao abrigo do  despacho de subdelegação de 
competências) 

N.º de relatórios de todas as actividades desenvolvidas X   Mensal 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

41_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Realizar a monitorização do QUAR e 
QUARUs, com elaboração de relatórios 
de acompanhamento de ponto de 
situação 
(nos prazos definidos) 

N.º de relatórios de QUAR/QUARUs X   Mensal 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

42_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Assegurar a elaboração do Plano de 
Atividades anual para 2019 

Plano de Atividades elaborado no prazo definido X   Anual 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

43_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM Monitorizar a satisfação dos clientes 
internos e externos 

N.º de questionários realizados a clientes internos X   Anual 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

44_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM N.º de questionários realizados a clientes externos X X Anual 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

45_IAT 
DRI, DMC, DJ, 

DAOSM 

Incrementar uma gestão transparente e 
participativa orientada para a qualidade 

Taxa de acolhimento de sugestões de melhoria exequíveis X   Variável 
Relatórios UO, matriz de 
atividades/indicadores UO 

DRI, DMC, DJ, 
DAOSM 

(1) Orgânica dos serviços municipais de Lisboa (estrutura nuclear e estrutura flexível), publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 21 de maio de 2015 (Despacho n.º 5347/2015 e Deliberação n.º  876/2015). 
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Aproveitando o mesmo modelo, os quadros seguintes pretendem pro-

porcionar uma leitura simplificada e, sem simultâneo, facultaruma vi-

são global das atividades operacionais (específicas) e projetos em cur-

so ou em equação para 2018. 

 

 

Secretaria Geral 
Unidade Orgânica: Divisão de Relações Internacionais (DRI) 
Síntese das atribuições e competências* 

Apoiar na definição da estratégia de desenvolvimento das relações internacionais da autarquia e assegurar a sua implementação, assegurando as ações inerentes à representação e cooperação internacional 
do Município; preparar e programar a celebração de acordos ou protocolos de âmbito internacional; assegurar ações inerentes à representação e cooperação internacional do Município, quer bilateral quer no 
seio de organizações internacionais; apoiar entidades em que o Município detém participação ou representação; conceber e manter atualizada informação relativa a organismos internacionais, municípios e 
demais entidades de relevância internacional; gerir e coordenar o projeto Lisboa Cidade Educadora e articular a atividade municipal com a UCCLA e a CAL. 

Operacionalização das competências da Unidade Orgânica 
Atividades desenvolvidas 
(agregadas por macroatividades) 

Macroatividades Específicas Dirigente: 
Dra. Cristina Rocha 
Chefe de Divisão DRI Atividades Operacionais 2018 

ÁREA DE ATIVIDADE: Apoio a ações de representação, de promoção e de cooperação internacional do Município 

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização / Periodi-

cidade 
Fonte de verificação 

Colaboradores a 
envolver 

Obs. 
Interno Externo 

O1_IAE DRI DRI 

Apoiar a representação institucional em iniciativas 
internacionais e/ou nacionais com relevância para 
o municipio. 

Nº de inscrições por inicia-
tiva 

x   Variável Processos de viagem DRI   

O2_IAE DRI DRI 
Disponibilizar atempadamente informação de su-
porte à representação institucional  

Tempo médio decorrido 
entre a confirmação da 
participação e a disponibi-
lização da documentação 
(n.º de dias) 

x   Variável 
Dossiers disponibilizados / 
ficheiro de controlo 

DRI   

O3_IAE DRI DRI 

Garantir atempadamente a disponibilização de 
informação relativa a eventos de carácter interna-
cional com relevância para o Municipio 

Tempo médio decorrido 
entre a receção de infor-
mação/convite e a dispo-
nibilização da informação 
(n.º de dias) 

x   Variável 
Informação disponibilizada 
/ ficheiro de controlo 

DRI   
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ÁREA DE ATIVIDADE: Apoio à organização de iniciativas promovidas pela CML, por entidades em que o Município detém participação ou representação e demais instituições  

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verifica-

ção 
Colaboradores a 

envolver 
Obs. 

Interno Externo 

O4_IAE DRI DRI 

Garantir o apoio à organização e acompanhamen-
to de iniciativas de caráter institucional, internaci-
onal/nacional promovidos pelas demais unidades 
orgânicas municipais 

Nº de iniciativas apoiadas x x Variável 
Processos das iniciati-
vas 

DRI   

O5_IAE DRI DRI 
Garantir o apoio às iniciativas promovidas pela 
UCCLA e/ou pela CAL  

Nº de iniciativas apoiadas  x x Variável 
Processos das iniciati-
vas 

DRI   

O6_IAE DRI DRI 
Garantir o apoio à realização de eventos organiza-
dos/coorganizados pela CML e outras OI 

Nº de eventos apoiados e/ou coorganizados x x Variável 
Processos dos even-
tos 

DRI   

ÁREA DE ATIVIDADE: Apoio técnico no âmbito das competências da DRI 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verifica-

ção 
Colaboradores a 

envolver 
Obs. 

Interno Externo 

O7_IAE DRI DRI 
Atualizar a base de dados dos membros da Rede 
Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras 

Data de execução do projeto x   Variável 
Ficheiro de controlo / 
base de dados dispo-
nibilizada 

DRI   

O8_IAE DRI DRI 
Atualizar base de dados referentes aos Embaixa-
dores acreditados em Lisboa 

Data de execução do projeto x   Variável 
Ficheiro de controlo / 
base de dados dispo-
nibilizada 

DRI   

09_IAE DRI DRI 

Atualizar mensalmente a base referente aos pro-
cessos de viagem representantes da 
CML/convidados 

Data de execução do 
projeto 

  x   Variável 
Ficheiro de controlo / 
base de dados dispo-
nibilizada 

DRI   

O10_IAE DRI DRI 
Criar base de dados referente a unidades hotelei-
ras do centro de Lisboa 

Data de execução do projeto x   Variável 
Ficheiro de controlo / 
base de dados dispo-
nibilizada 

DRI   

(1) Orgânica dos serviços municipais de Lisboa (estrutura nuclear e estrutura flexível), publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 21 de maio de 2015 (Despacho n.º 5347/2015 e Deliberação n.º  876/2015). 
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Secretaria Geral 
Unidade Orgânica: Departamento de Marca e Comunicação (DMC) 
Síntese das atribuições e competências* 

Gerir a marca Câmara Municipal de Lisboa e os conteúdos do site institucional, bem como assegurar a comunicação institucional com os média e as relações públicas do município. Assegurar ainda a articulação e coor-
denação da comunicação interna; organizar ou colaborar na organização de eventos ou cerimónias e garantir o respetivo apoio protocolar; assegurar a gestão centralizada dos armazéns municipais; incentivar e acom-
panhar a inovação organizacional; coordenar o atendimento ao público bem como as funções de acolhimento de forma transversal. 

Operacionalização das competências da Unidade Orgânica 
Atividades desenvolvidas 
(agregadas por macroatividades) 

Macroatividades Específicas Dirigente: 
Dra. Carmo Rosa 
Diretora DMC Atividades Operacionais 2018 

ÁREA DE ATIVIDADE: Gestão da Comunicação e promoção da Marca Câmara Municipal de Lisboa   

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verificação 

Colaboradores 
a envolver 

Obs. 
Interno Externo 

01_IAE DMC 

DMC 

Projetar nacional e internacionalmente a Marca 
"Câmara Municipal de Lisboa" (o impacto nos secto-

res  económico, cultural e turístico ) 

N.º de pedidos de apoio a eventos X X Variável Ficha de registo de eventos DMC   

02_IAE DMC N.º de eventos realizados/apoiados   X Variável Ficha de registo de eventos DMC   

03_IAE DMC 

DMC 
Comunicar  os eventos coorganizados  com as 
diversas UO  municipais 

N.º de pedidos de apoio a eventos X X Variável Ficha de registo de eventos DMC   

04_IAE DMC N.º de eventos realizados/apoiados X X Variável Ficha de registo de eventos DMC   

05_IAE DMC 
DMC 

Comunicar  os eventos coorganizados com   
com  entidades  externas à CML  

N.º de pedidos de apoio a eventos   X Variável Ficha de registo de eventos DMC   

06_IAE DMC N.º de eventos realizados/apoiados   X Variável Ficha de registo de eventos DMC   

ÁREA DE ATIVIDADE: Comunicação Interna                 

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verificação 

Colaboradores 
a envolver 

Obs. 
Interno Externo 

07_IAE DMC DMC Gerir informação institucional interna 
N.º de notícias colocadas no  Cliping (compila-
ção de Pos de blogst sobre Lisboa), Intranet, 
CMLall e revista de Imprensa 

X   Diária Intranet, e email DMC   

ÁREA DE ATIVIDADE: Comunicação Externa                 

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verificação 

Colaboradores 
a envolver 

Obs. 
Interno Externo 

08_IAE DMC DMC 
Assegurar a ligação aos Órgãos de Comunicação 
Social 

N.º de notas de imprensa enviadas aos Órgãos 
de Comunicação Social 

  X Diária Notas de Imprensa elaboradas DMC   

09_IAE DMC 
DMC 

Gerir os meios de gestão de Comunuca-
ção/Divulgação disponíveis na CML 

Nº. de pedidos  X X Variável Ficha de regito de pedido de afixação DMC   

10_IAE DMC N.º de pedidos viabilizados X X Variável Ficha de regito de pedido de afixação DMC   

11_IAE DMC DMC 
Produção e divulgação da revista municipal 
"Lisboa" 

N.º de conteúdos colocados na revista X X Trimestral Revista "Lisboa" DMC   
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ÁREA DE ATIVIDADE: Design/Audioviuais                 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ 
cliente(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

12_IAE DMC DMC 
Elaborar projetos gráficos referentes a iniciativas promovidas e apoiadas pela 
autarquia 

N.º de projetos gráficos elaborados X x Variável Ficha de registo dos projetos gráficos  DMC   

13_IAE DMC 

DMC 
Garantir a cobertura audiovisual dos eventos e atividades levadas a cabo pela 
autarquia 

N.º de eventos com registo fotográfico X X Variável 
Ficha de registo de eventos com registo fotográfi-
co 

DMC   

14_IAE DMC N.º de eventos com registo vídeo X X Variável Ficha de registo de eventos com registo vídeo DMC   

15_IAE DMC N.º de eventos com elaboração de notícias X X Variável 
Ficha de registo de eventos com elaboração de 
notícias 

DMC   

16_IAE DMC 
DMC 

Garantir a disponibilização de fotografias e videos relativas a eventos e atividades 
levadas a cabo pela autarquia e para apoio à valorização da da imagem da cidade 

N.º de fotografias disponibilizads X X Variável 
Ficha de registo de eventos com registo fotográfi-
co 

DMC   

17_IAE DMC N.º de de videos disponibilizados X X Variável Ficha de registo de eventos com registo vídeo DMC   

ÁREA DE ACTIVIDADE: Gestão dos armazéns municipais                 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ 
cliente(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

18_IAE DMC DOEP 
Executar pedidos de cedência de material de ornamentação (transporte, montagem e 

desmontagem de material)  
Nº de pedidos satisfeitos X X Variável Ficha de registo dos pedidos DOEP   

19_IAE DMC DOEP Recuperar material de ornamentação danificado N.º de bens recuperados X X Variável Ficha de registo dos pedidos DOEP   

20_IAE DMC DOEP Tratar de forma célere os pedidos de cedência de material de ornamentação Tempo médio de satisfação dos pedidos X X Variável Ficha de registo dos pedidos DOEP   

21_IAE DMC DOEP 
Gerir os stocks dos armazéns, garantindo o apoio dos eventos através dos pedi-
dos 

Nº de movimento de bens X x Variável 
base de dados de inventariação e gestão de 
stocks 

DOEP   

ÁREA DE ACTIVIDADE: Organização e apoio de eventos                 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ 
cliente(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

22_IAE DMC DOEP Organizar e apoiar a organização dos diversos eventos  Nº total de eventos apoiados X X Variável Ficha de registo dos pedidos DOEP   

23_IAE DMC DOEP Apoiar os eventos através do pedido/encaminhamento de licenças Nº de licenças encaminhadas X X Variável Ficha de registo de pedidos DOEP   

24_IAE DMC DOEP Elaborar relatórios de acompanhamento de eventos Nº. de relatórios de acompanhamento de eventos X   Variável Ficha de registo de pedidos DOEP   

25_IAE DMC DOEP 
Garantir o apoio dos eventos através do pedido de apoio a serviços externos ao 
DMC 

Nº de pedidos a serviços externos ao DMC efetua-
dos 

X   Variável Ficha de registo de pedidos DOEP   

26_IAE DMC DOEP Assegurar as condições logísticas e protocolares de eventos Nº de eventos com apoio protocolar X X Variável Ficha de registo de pedidos DOEP   

27_IAE DMC DOEP Alargar a base de patrocinadores e parcerias dos eventos promovidos pela CML Nº de patrocínios ou parcerias de eventos   X Variável Ficha de registo de pedidos DOEP   

ÁREA DE ACTIVIDADE: Inovação Organizacional e Participação               

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ 
cliente(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

28_IAE DMC DIOP 

 Orçamento Participativo 2018/2019 

Nº de cidadãos que apresentam propostas    x Variável Plataforma OP DIOP   

29_IAE DMC DIOP Nº de Propostas x x Variável Plataforma OP DIOP   

30_IAE DMC DIOP Nº de Projetos x x Variável Plataforma OP DIOP   

31_IAE DMC DIOP Nº de Participantes em iniciativas de participação x x Variável Plataforma OP DIOP   

32_IAE DMC DIOP Nº de iniciativas presenciais   x Variável Listagem de iniciativas realizadas DIOP   

33_IAE DMC DIOP Nº de Votos por SMS x x Variável Plataforma OP DIOP   

34_IAE DMC DIOP Nº de Votos por na plataforma OP x x Variável Plataforma OP DIOP   

35_IAE DMC DIOP Apresentação de relatório OP x   Variável Plataforma OP DIOP 
Reporta-se sempre 
ao ano anterior 

36_IAE DMC DIOP 

 Lisboa Participa 

Nº de temas colocados no Lisboaideia x x Variável Plataforma de Debate DIOP   

37_IAE DMC DIOP Nº de interações dos cidadãos x x Variável Plataforma de Debate DIOP   

38_IAE DMC DIOP Nº iniciativas on-line x x Variável 
listagem de processos e documentos simplifica-
dos ou mapeado 

DIOP   
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ÁREA DE ACTIVIDADE: Relação com o Munícipe                 

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verifica-

ção 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

39_IAE DMC DRM Atualizar a intranet Nº de conteúdos atualizados na intranet X   Variável Ficha de Registo DRM   

40_IAE DMC DRM Produção de  Notas internas Nº documentos em word internos produzidos e atualizados X   Variável Ficha de Registo DRM   

41_IAE DMC DRM Atualizar os conteúdos do Portal da CML Nº de atualizações e inserções de conteúdos no Portal da CML X X Variável Ficha de Registo DRM   

42_IAE DMC DRM 
Conceber suportes de comunicação para o atendimento de 
acordo com o plano de comunicação elaborado 

Nº de suportes de comunicação criados X X Variável Ficha de Registo DRM   

43_IAE DMC DRM 
Gerir o "site" da  Reforma Administrativa de Lisboa (área da 
relação com o munícipe) 

Nº de conteúdos inseridos e alterados X X Variável Ficha de Registo DRM   

44_IAE DMC DRM Monitorizar os pedidos de adesão à loja Lisboa on line Nº de pedidos de adesão x X Variável Ficha de Registo DRM   

45_IAE DMC DRM Inserir artigos na BDC (Base de dados de conhecimento) Nº de  inserções X   Variável Ficha de Registo DRM   

46_IAE DMC DRM Normalizar os formulários no Portal da CML Nº de formulários normalizados X X Variável Ficha de Registo DRM   

47_IAE DMC DRM 

Garntir o atendimento presencial 

Nº de pessoas atendidas no Balcão Único Municipal  X   Variável Ficha de Registo DRM   

48_IAE DMC DRM Tempo médio de espera na Loja Lisboa X   Variável Ficha de Registo DRM   

49_IAE DMC DRM Tempo máximo de espera na Loja Lisboa X   Variável Ficha de Registo DRM   

50_IAE DMC DRM Tempo médio de atendimento na Loja Lisboa X   Variável Ficha de Registo DRM   

51_IAE DMC DRM 

Garantir o acolhimento e atendimento 
Nº de pessoas recebidas no Balcão de Triagem do Campo Grande X   Variável Ficha de Registo DRM   

52_IAE DMC DRM 
Nº de pessoas recebidas nas portarias do Campo Grande e 5 de Outu-
bro 

X X Variável Ficha de Registo DRM   

53_IAE DMC DRM 
Atendimento da Central Telefonica do Campo Grande 

Nº de chamadas efetuadas X   Variável Ficha de Registo DRM   

54_IAE DMC DRM Nº de chamadas recebidas X   Variável Ficha de Registo DRM   

55_IAE DMC DRM 

Garantir o atendimento não presencial 

Nº de contactos telefónicos recebidos X   Variável Ficha de Registo DRM   

56_IAE DMC DRM Nº de E-mails recebidos X   Variável Ficha de Registo DRM   

57_IAE DMC DRM Nº de chats recebidos     Variável Ficha de Registo DRM   

58_IAE DMC DRM 

Monitorizar o SER - Serviço de Sugestões, elogios e reclamações 

Nº de sugestões X   Variável Ficha de Registo DRM   

59_IAE DMC DRM Nº de reclamações formalizadas no livro relativas à DRM X   Variável Ficha de Registo DRM   

60_IAE DMC DRM Nº de reclamações formalizadas no livro relativas a outros serviços X   Variável Ficha de Registo DRM   

61_IAE DMC DRM Nº de reclamações formalizadas através de outros canais X   Variável Ficha de Registo DRM   

62_IAE DMC DRM Nº de elogios  X   Variável Ficha de Registo DRM   

63_IAE DMC DRM 
Garantir o acompanhamento de situações de crise 

Nº de situações de crise em acompanhamento X X Variável Ficha de Registo DRM   

64_IAE DMC DRM Nº de situações de crise resolvidas X   Variável Ficha de Registo DRM   

65_IAE DMC DRM 
Avaliar o grau de satisfação do cliente relativamente ao atendi-
mento na Loja Lisboa 

Indice de satisfação   X X Variável Ficha de Registo DRM   

66_IAE DMC DRM 

Documentação recebida na CML 

Nº de processos Gescor X   Variável Ficha de Registo DRM   

67_IAE DMC DRM Nº de pedidos CRM X   Variável Ficha de Registo DRM   

68_IAE DMC DRM Nº de registos Gesturbe X   Variável Ficha de Registo DRM   

69_IAE DMC DRM Nº. De pedidos submetidos on line X X Variável Ficha de Registo DRM   

70_IAE DMC DRM Nº de registos Gopi  X   Variável Ficha de Registo DRM   

ÁREA DE ACTIVIDADE: Apoio transversal aos serviços do município               

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verifica-

ção 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

71_IAE DMC DOEP Executar despejos Nº de despejos executados   X Variável Ficha de Registo DOEP   

72_IAE DMC DOEP 
Garantir o apoio das mudanças pedidas por diversos serviços 
municipais 

Nº de pedidos executados X   Variável Ficha de Registo DOEP   

(1) Orgânica dos serviços municipais de Lisboa (estrutura nuclear e estrutura flexível), publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 21 de maio de 2015 (Despacho n.º 5347/2015 e Deliberação n.º  876/2015). 

 



PLANO DE ATIVIDADES 2018                                                                                                                                                                                                                                       CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SECRETARIA GERAL 

 

77 

 

 
 
 

Secretaria Geral 
Unidade Orgânica: Departamento Jurídico (DJ) 
Síntese das atribuições e competências* 

Garantir o apoio jurídico e contencioso aos órgãos e serviços da CML, bem como os procedimentos necessários aos processos de contraordenação e de execuções fiscais, a monitorização e a respetiva cobrança 
pelos serviços municipais competentes. 

Operacionalização das competências da Unidade Orgânica 
Atividades desenvolvidas 

(agregadas por macroatividades) 
Macroatividades Específicas Dirigente: 

Dra. Paula Pires Coelho 
Diretora DJ Atividades Operacionais 2018 

ÁREA DE ATIVIDADE: Apoio Jurídico 

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização 

/ Periodicidade 
Fonte de verificação 

Colaboradores 
a envolver 

Obs. 
Interno Externo 

01_IAE DJ DCAJ 
Garantir celeridade  no tempo médio de 
resposta às solicitações dirigidas à DCAJ 

Tempo médio de resposta dos pedidos de pare-
cer submetidos a validação superior (tempo 
médio aferido em dias úteis) 

X   Mensal Base de dados interna DCAJ   

02_IAE DJ 

DCAJ 

Elaborar  informações e recursos hierár-
quicos nos prazos estabelecidos inter-
namente 

Taxa de cumprimento dos prazos das informa-
ções 

X   Mensal Base de dados interna DCAJ   

03_IAE DJ 
Taxa de cumprimento dos prazos dos Recursos 
Hierárquicos 

X X Mensal Base de dados interna DCAJ   

ÁREA DE ATIVIDADE: Contencioso 

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização 

/ Periodicidade 
Fonte de verificação 

Colaboradores 
a envolver 

Obs. 
Interno Externo 

04_IAE DJ DCAJ 
Aumentar a  eficiência jurídica (interna e 
externa)  

Taxa de cumprimento de atos e diligências pro-
cessuais notificados pelo tribunal 

X   Mensal Base de dados interna DCAJ   

05_IAE DJ DCAJ Elaborar  peças processuais Nº de peças processuais    X Mensal Base de dados interna DCAJ   

06_IAE DJ DJ Promover a digitalização de documentos Nº de documentos digitalizados X   Mensal   DJ   

07_IAE DJ DJ 
Diligenciar os mecanismos necessários à 
obtenção de cobranças extrajudiciais 

Montante cobrado   X Variável Base de dados interna DJ   

08IAE DJ DCAJ 
Garantir níveis de eficiência na utilização 
da base de dados dos processos judiciais  

Nº de Registos efetuados na Base de Dados 
Judicial  

X   Variável Base de dados judicial DCAJ   

09_IAE DJ DCAJ 
Melhorar a qualidade dos serviços pres-
tados 

Nº de Reuniões para harmonização de estraté-
gias jurídicas de atuação processual 
/procedimento  

X   Variável   DCAJ   
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ÁREA DE ATIVIDADE: Contraordenações 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de 

verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

10_IAE DJ DCO 
Analizar preliminarmente os autos submetidos 
para instrução 

Taxa de autos analizados X   Mensal GIC DCO   

11_IAE DJ DCO 

Diligências efetuadas para obtenção do paga-
mento de coima após decisão condenatória 
definitiva 

Taxa de diligências efetuadas X   Mensal GIC DCO   

12_IAE DJ DCO 
Instauração de processos de contraordenação 
após análise 

nº de processos instaurados X   Mensal GIC DCO   

13IAE DJ   Promover a expedição por correio Nº de expedições de correio mensais X   Mensal   DCO   

14IAE DJ DCO Promover a digitalização de documentos Nº de documentos digitalizados X   Mensal   DCO   

15IAE DJ DCO 
Elaboração de peças processuais no âmbito de 
processos de contraordenação 

Nº  de peças processuais X   Mensal GIC DCO   

16_IAE DJ 

DCO 
Monitorizar o pagamento de coima pelos argui-
dos nos processos concluídos  

Montante total de coimas emitidas para paga-
mento 

  X Mensal GIC DCO   

17IAE DJ Montante de pagamentos voluntários de coimas   X Mensal GIC DCO   

18_IAE DJ 
Montante de pagamento de coimas em sede de 
decisão final 

  X Mensal GIC DCO   

ÁREA DE ATIVIDADE: Execuções Fiscais 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de 

verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

19_IAE DJ DEF Iniciar a tramitação dos processos de execução Nº de citações emitidas   X Mensal Base dados interna DEF   

20_IAE DJ DEF 
Atualizar na base os processos de execução 
fiscal findos 

Nº de Processos findos X   Mensal Base dados interna DEF   

21_IAE DJ DEF 
Monitorizar o pagamento na pendência da exe-
cução fiscal 

Montante cobrado   X Mensal Base dados interna DEF   

22_IAE DJ DEF Otimizar a representação da Fazenda Pública 
Taxa de cumprimento dos prazos em sede con-
tenciosa 

X   Mensal Base dados interna DEF   

(1) Com a entrada em vigor da nova orgânica dos serviços municipais de Lisboa (estrutura nuclear e estrutura flexível), publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 21 de maio de 2015 (Despacho n.º 5347/2015 e Deliberação n.º  876/2015). 
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Secretaria Geral 
Unidade Orgânica: Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município (DAOSM) 
Síntese das atribuições e competências* 

Assegurar o apoio ao regular funcionamento dos órgãos do Município, nomeadamente da Câmara e da Assembleia Municipal; assegurar a gestão centralizada do expediente, dos serviços de imprensa municipal 
e de todos os edifícios municipais, afetos a serviços municipais. 

Operacionalização das competências da Unidade Orgânica 
Atividades desenvolvidas 

(agregadas por macroatividades) 
Macroatividades Específicas Dirigente: 

Dra. Paula Levy 
Diretora DAOSM Atividades operacionais 2018 

ÁREA DE ATIVIDADE: Apoio à atividade e ao funcionamento institucional da Assembleia Municipal e das Comissões 

Nº Ind UO Atividades Indicador 
 Destinatário(s)/ cliente(s) Calendarização / 

Periodicidade 
Fonte de verificação 

Colaboradores a 
envolver 

Obs. 
Interno Externo 

01_IAE DAOSM 

GAAM 

Disponibilizar aos eleitos a documentação 
referente às Ordens de Trabalho das reuniões 
da AML 

Nº de propostas de cada OT disponibilizadas 
aos Deputados Municipais 

X   Variável 
Ficheiro do registo dos comprovativos de 
envio  

GAAM   

02_IAE DAOSM 

Média do nº de dias de antecedência (face à 
reunião) com que a documentação é dispo-
nibilizada 

X   Variável 
Ficheiro de registo dos comprovativos de 
envio 

GAAM   

03_IAE DAOSM GAAM 
Garantir a elaboração das atas das reuniões 
da AML  

Média do n.º de dias decorridos entre a 
receção dos ficheiros e o envio da ata à 
Presidente da AML 

X   Variável 
Ficheiro de registo dos comprovativos de 
envio 

GAAM   

04_IAE DAOSM GAAM 

Apoiar a realização dos plenários da AML 

Nº de reuniões da AML X X Variável Ordens de Trabalho/convocatórias GAAM   

05_IAE DAOSM GAAM Nº de deliberações (para publicação) X X Variável Ordens de Trabalho/convocatórias GAAM   

06_IAE DAOSM GAAM 
Nº inscrições do público (ordiná-
rias/extraordinárias) 

X X Variável Ordens de Trabalho/convocatórias GAAM   

07_IAE DAOSM GAAM Nº inscrições do público (debates temáticos) X X Variável Ordens de Trabalho/convocatórias GAAM   

08_IAE DAOSM GAAM Nº petições X X Variável Ordens de Trabalho/convocatórias GAAM   

09_IAE DAOSM GAAM 

Acompanhar a realização das reuniões das 
Comissões e Grupos de Trabalho 

Nº de reuniões de Comissões da AML X   Variável Ordens de Trabalho/convocatórias GAAM   

10_IAE DAOSM GAAM 
Qt. reuniões de Comissões de AML marca-
das em agenda eletrónica 

X   Variável Agenda on- line reuniões Comissões AML GAAM   

11_IAE DAOSM GAAM Nº de relatórios e pareceres das Comissões X   Variável Ordens de Trabalho/convocatórias GAAM   

12_IAE DAOSM GAAM 
Coordenar a agenda de ocupação do Fórum 

Nº de eventos X X Variável Ficheiro de registo das atividades da AML GAAM   

13_IAE DAOSM GAAM Nº participantes nos eventos X X Variável Ficheiro de registo das atividades da AML GAAM   

14_IAE DAOSM GAAM 

Recolher toda a documentação para anexar 
como antecedentes aos processos para 
despacho 

Nº. de despachos X   Variável Ficheiro de registo das atividades da AML GAAM   

15_IAE DAOSM GAAM Nº entradas X   Variável 
Aplicação interna registo documentação 
/GESCOR 

GAAM   

16_IAE DAOSM GAAM Nº saídas X   Variável 
Aplicação interna registo documentação 
/GESCOR 

GAAM   

17_IAE DAOSM GAAM Nº operações arquivo X   Variável Ficheiro de registo das atividades da AML GAAM   
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ÁREA DE ACTIVIDADE: Apoio à atividade e ao funcionamento institucional da Câmara Municipal 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

18_IAE DAOSM 

DACM 
Disponibilizar aos eleitos a documentação referente 
às Ordens de Trabalho (OT) nas reuniões da CML 

Nº de propostas de cada OT disponibilizadas ao Executivo  X   Variável 
Ficheiro do registo dos comprovati-
vos de envio  

DACM   

19_IAE DAOSM 
Tempo médio de antecedência (face à reunião) com que a documen-
tação é disponibilizada (n.º de dias) 

X   Variável 
Ficheiro de registo dos comprovati-
vos de envio 

DACM   

20_IAE DAOSM DACM Apoiar a realização dos plenários da CML Nº de reuniões da CML X X Variável Ordens de Trabalho/ convocatórias DACM   

21_IAE DAOSM DACM 
Disponibilizar para o site da CML as atas em minuta 
das reuniões da CML 

Tempo médio decorrido entre aprovação na reunião da CML e 
disponibilização para site das Atas em minuta (n.º de dias) 

X X Variável Ficheiro de registo e BackOffice DACM   

22_IAE DAOSM DACM 
Apoiar as reuniões descentralizadas e temáticas da 
CML 

Nº de reuniões descentralizadas e/ou temáticas da CML X X Variável Ordens de Trabalho/ convocatórias DACM   

23_IAE DAOSM DACM 
Inventário das ofertas institucionais a CML (entre-
gues ao DAOSM) 

Nº de ofertas X X Variável Registo informático DACMDAOSM   

24_IAE DAOSM DACM 
Resposta a solicitações dos Gabinetes dos Vereado-
res 

Nº de respostas X X Variável Ficheiro de registo e BackOffice DACM   

25_IAE DAOSM DACM 
Verificação documental das propostas de reunião de 
CML 

Nº de propostas verificadas X   Variável Ficheiro de registo e BackOffice DACM   

26_IAE DAOSM DAOSM Gestão Legados Pios Nº diligências X X Variável Ficheiro de registo DAOSM   

ÁREA DE ACTIVIDADE: Gestão do Centro de Documentação  

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

27_IAE DAOSM DGMEAS Gerir de salas de reunião do Edifício Central N.º de reuniões realizadas X X Variável Folha de Excel DGMEAS   

28_IAE DAOSM DGMEAS 
Realizar exposições no Edifício Central do Município 

N.º de exposições realizadas X X Variável Agenda  DGMEAS   

29_IAE DAOSM DGMEAS Nº de visitantes nas exposições X X Variável Agenda  DGMEAS   

30_IAE DAOSM DGMEAS 
Disponibilizar consultas de documentação ou inter-
net no Centro de Documentação do Edifício Central 

N.º de pedidos de consulta X X Diária Folha de excel DGMEAS   

31_IAE DAOSM DGMEAS Promover  o projeto " Troca do Livro Escolar" N.º de pedidos de troca X X Diária Folha de excel DGMEAS   

32_IAE DAOSM DGMEAS Promover o projeto " Troca o Livro " N.º de pedidos de troca X X Diária Folha de excel DGMEAS   

ÁREA DE ACTIVIDADE: Gestão e Manutenção de Edifícios 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 
33_IAE DAOSM DAOSM Gerir as visitas guiadas ao edifício dos Paços do 

Concelho 

N.º de visitas guiadas efetuadas X X Variável Agenda DAOSM   

34_IAE DAOSM DAOSM Nº visitantes X X Variável Registo de visitantes DAOSM   

35_IAE DAOSM DAOSM Gerir a ocupação das salas dos Paços do Concelho N.º de actividades institucionais e outras realizadas X X Variável Agenda DAOSM   

36_IAE DAOSM DAOSM 
Gerir as visitas guiadas ao Palácio da Mitra 

N.º de visitas guiadas efetuadas X X Variável Agenda DAOSM   

37_IAE DAOSM DAOSM Nº visitantes X X Variável Registo de visitantes DAOSM   

38_IAE DAOSM DAOSM Gerir a ocupação do Palácio da Mitra N.º de actividades institucionais e outras realizadas X X Variável Agenda DAOSM   

39_IAE DAOSM DAOSM Gerir a ocupação do Edifício da Praça do Município 
31 (ex-BPI) 

N.º de actividades institucionais e outras realizadas X X Variável Agenda DAOSM   

40_IAE DAOSM DAOSM Nº de participantes X X Variável Registo de visitantes DAOSM   

41_IAE DAOSM DGMEAS 
Instalar e/ou  remodelar as instalação dos serviços 
municipais 

Nº instalações/remodelações X   Variável Folha de excel DGMEAS   

42_IAE DAOSM DGMEAS 
Identificação de anomalias nos esapços ocupados 
pelos serviços municipais  

Nº de anomalias identificadas X   Diária Relatórios mensais DGMEAS   

43_IAE DAOSM DGMEAS 
Intervenções para correção de anomalias nos espa-
ços ocupados pelos serviços 

Nº de intervenções X   Diária Relatórios mensais DGMEAS   
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ÁREA DE ACTIVIDADE: Apoio transversal aos serviços do município 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

44_IAE DAOSM DGMEAS 
Tratar de forma célere o expediente chegado via 
SDE 

Nº de documentos movimentados (SDE)  X   Diária Ficheiro de registo DGMEAS   

45_IAE DAOSM DGMEAS 
Tratar de forma célere o expediente chegado via 
CTT 

Nº de documentos movimentados (CTT)  X   Diária Ficheiro de registo DGMEAS   

46_IAE DAOSM DGMEAS 

Instruir processos de inquéritos administrativos a 
empreiteiros de obras publicas concluídas no 
município de Lisboa 

N.º de inquéritos administrativos instruídos X X Variável Gescor DGMEAS   

46_IAE DAOSM DGMEAS Instruir processos de afixação de Edital N.º de editais afixados X X Variável Gescor DGMEAS   

47_IAE DAOSM DAOSM Gerir o processo "Taxi Voucher" Nº vouchers emitidos X   Variável Aplicação Taxi voucher  DAOSM   

48_IAE DAOSM DAOSM 
Publicação de atos em Diário da República 

Nº de atos X X Variável Aplicação de submissão dos actos para publicação DAOSM   

49_IAE DAOSM DAOSM Valor dos atos (em euros) X X Variável Aplicação de submissão dos actos para publicação DAOSM   

50_IAE DAOSM DAOSM Registar centralmente expediente Nº entradas (GESCOR) X   Variável Gescor DAOSM   

51_IAE DAOSM DAOSM 
Gestão de cartões, dísticos e Autorizações do 
parque de estacionamento da Praça do Município 

Nº diligências X X Variável Registos autorização marque estacionamento + mail DAOSM   

ÁREA DE ACTIVIDADE: Gestão da Imprensa Municipal e Centros de Reprogarfia  

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

52_IAE DAOSM 

DGMEAS Instruir e executar trabalhos gráficos  

Nº de trabalhos instruídos por pedido de 
serviços da CML 

X   Diária Ficheiro de registo DGMEAS   

53_IAE DAOSM 
Nº de trabalhos executados por pedido de 
serviços da CML 

X   Diária Ficheiro de registo DGMEAS   

54_IAE DAOSM 

DGMEAS 
Instruir e executar pedidos de obras gráficas 
abrangidas pelo RAAML 

Nº de pedidos instruídos por pedido abrangi-
do pelo RAAML 

  X Variável Ficheiro de registo DGMEAS   

55_IAE DAOSM 
Nº de pedidos executados por pedido abran-
gido pelo RAAML 

  X Variável Ficheiro de registo DGMEAS   

56_IAE DAOSM DGMEAS Executar projetos de design gráfico Nº de projetos de design gráfico concluídos X X Variável Ficheiro de registo DGMEAS   

57_IAE DAOSM DGMEAS Gerir a reprografia da Rua do Ouro N.º total de cópias realizadas  X   Diária 
Folha de excel que espelhas os contadores das 
máquinas 

DGMEAS   

58_IAE DAOSM DGMEAS 
Gerir a reprografia do Edifício Central do Municí-
pio 

N.º total de cópias realizadas  X   Diária 
Folha de excel que espelhas os contadores das 
máquinas 

DGMEAS   

59_IAE DAOSM DGMEAS 
Verificar a conformidade dos documentos para 
publicação no Boletim Municipal 

Nº de documentos verificados X X Variável Ficheiro de registo DGMEAS   

ÁREA DE ACTIVIDADE: Participar em atividades e iniciativas dos restantes serviços municipais 

Nº Ind UO Atividades Indicador 

 Destinatário(s)/ clien-
te(s) 

Calendarização / 
Periodicidade 

Fonte de verificação 
Colaboradores 

a envolver 
Obs. 

Interno Externo 

60_IAE DAOSM DAOSM Participar na iniciativa "Quero ser Ouvido!" Nº visitas efetuadas X X Variável Ficheiro de registo DAOSM 

Com Dep. Educação - 
Exercício de Cidadania com 
jovens do ensino básico e 
secundário 

61_IAE DAOSM DACM Participar na iniciativa "Como se faz um Livro" Nº visitas efetuadas X X Variável Ficheiro de registo 
DAOSM e 
DGMEAS 

Com Dep. Educação - visitas 
guiadas à Imprensa Municipal 

(1) Com a entrada em vigor da nova orgânica dos serviços municipais de Lisboa (estrutura nuclear e estrutura flexível), publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 21 de maio de 2015 (Despacho n.º 5347/2015 e Deliberação n.º  876/2015). 
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V MEIOS EXISTENTES 

 

Recursos Financeiros 

 

A proposta de Orçamento para a cidade de Lisboa, referente ao ano 

2018, foi elaborada de acordo com as grandes opções estratégicas 

constantes do Programa de Governo da Cidade para o presente man-

dato (2017-2021). Estas linhas orientadoras estão traduzidas nas 

Grandes Opções do Plano (GOP 2018-2021) e assentes na Visão e Am-

bição sintetizadas na seguinte mensagem: 

“Aproveitar o momento único que vivemos para tornar Lisboa uma das me-

lhores cidades do mundo para se viver. Isto significa uma cidade mais capaz 

de dar a todos, das atuais e futuras gerações, mais oportunidades para rea-

lizarem os seus sonhos e desenvolverem os seus potenciais. Uma cidade 

aberta, capaz de estar à altura da sua história milenar, como espaço de fu-

turo para todas as mulheres e homens que aqui residem, trabalham e nos 

visitam.” 

A concretização desta Visão para Lisboa impõe uma agenda que a 

afirme como uma cidade globalmente mais sustentável, nos domínios 

social, ambiental, económico, financeiro e político. 

O Orçamento Municipal para 2018 consolida e reforça esta política de 

crescimento sustentável, orientada para as pessoas e para as empre-

sas e promotora de investimentos estruturantes para a Cidade, a par 

com o investimento municipal. 

Na elaboração do Orçamento atendeu-se ao contexto decorrente de 

políticas ativas do Município de Lisboa, nomeadamente o esforço de 

consolidação orçamental e uma forte redução da dívida, o que possibi-

lita ao Município privilegiar o recurso a capitais próprios, apresentando 

uma situação de tesouraria manifestamente saudável. 

A estrutura da receita fiscal da CML mantém-se desajustada face aos 

custos que a cidade suporta com os movimentos pendulares diários 

que atrai, considerando que a sua base fiscal incide sobre população 

residente. 

Mantém-se, neste Orçamento, o princípio da prudência aplicado tanto 

à análise das receitas como na gestão dos custos correntes. A aposta 

na redução dos níveis de endividamento continua bem presente, cum-

prindo-se os planos de amortização dos empréstimos de médio e lon-

go prazo e dos acordos de pagamento em carteira, com controlo da 

dívida a fornecedores. 
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Destacam-se 3 orientações técnicas que se assumiram como estru-

turantes para a sólida construção deste orçamento para 2018, a 

saber: 

• Equilíbrio orçamental; 

• Receitas conservadoras; 

• Racionalidade e eficiência da despesa. 

No Orçamento Municipal para 2018 a despesa obedece aos princí-

pios da eficiência, da eficácia e da economicidade, visando a iden-

tificação e eliminação do desperdício e a melhoria contínua da 

produtividade e qualidade dos serviços colocados ao dispor dos 

Munícipes. 

A política orçamental para 2018 apresenta quatro orientações es-

tratégicas que importa destacar, quer seja pelo contributo dado 

para o investimento na qualidade de vida dos Lisboetas, quer pelo 

desenvolvimento sustentável da Cidade. 

1. Manutenção da política de impostos, taxas e tarifas mais 

competitiva da Área Metropolitana de Lisboa + Estabilidade 

fiscal e tributária; 

2. Aumento do Investimento; 

3. Diminuição da dívida e melhoria da eficiência de gestão; 

4. Investimento no trabalho, nos trabalhadores e nas suas condi-

ções de trabalho. 

A melhor posição financeira do Município conseguida no percurso de 

consolidação orçamental, permite agora, de uma forma mais susten-

tada, intensificar o ciclo de investimento já iniciado e que tem como 

último objetivo a promoção da qualidade de vida e as melhores condi-

ções para as pessoas que vivem, trabalham ou visitam a cidade. 

Assim, considerando os objetivos e a concretização das atividades e 

projetos previstos, para o ano de 2018 a Secretaria Geral tem previsto 

o valor de 12.952.397 euros no orçamento, para a realização das ativi-

dades propostas com a seguinte distribuição pelas suas unidades or-

gânicas. 

 

UNIDADE ORGÂNICA PESSOAL FUNCION. PLANO TOTAL % 

 03.00  SECRETARIA GERAL 30.298.533 €       6.133.895 €      12.952.397 €      49.384.825 €  5,9 

03.00 
Gabinete Secretário-Geral 

6.567.053 €          267.105 €           932.314 €        7.766.472 €  0,9 
Divisão Relações Internacionais 

03.01 D. Marca e Comunicação 7.810.978 €       1.627.380 €        6.027.973 €      15.466.331 €  1,9 

03.02 D. Jurídico 3.184.522 €       3.720.000 €        5.686.142 €      12.590.664 €  1,5 

03.03 
D. Apoio aos Órgãos Serviços 
Município 12.735.980 €          519.410 €           305.968 €      13.561.358 €  1,6 
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Em comparação com o ano de 2017 este orçamento reflete um au-

mento no orçamento afeto á SG que evoluiu de 1,5% para 5,9% no 

contexto do orçamento global definido para o município, confirmando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os objetivos de investimento e valorização previstos nas cinco grandes 

opções estratégicas do orçamento que refletem os cinco eixos presen-

tes no Programa de Governo da Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.592.560 €

19.086.292 €

SECRETARIA GERAL

Orçamento 2017

Orçamento 2018
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ORÇAMENTO DA DESPESA DA SECRETARIA GERAL E DA DIVISÃO DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

CÓDIGO  DESIGNAÇÃO 
IMPORTÂNCIA (EM EUROS) 

RÚBRICA  SUBAGRUP.  AGRUPAM. 

03 SECRETARIA GERAL       

03.00  Secretaria Geral                 1.199.419 €  

 
01   DESPESAS COM O PESSOAL 

   
102.661 

01.02           ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 
 

102.661 
 01.02.04        Ajudas de Custo 

 102.661 
  

02              AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  
   

752.653 

02.01           AQUISIÇÃO DE BENS 
 

55.000 
 

02.01.15        Prémios, Condecorações e Ofertas 51.000 
  02.01.21        Outros Bens 

 
4.000 

  
02.02           AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 
697.653 

 
02.02.08        Locação de Outros Bens 13.000 

  
02.02.10        Transportes 4.000 

  
02.02.11        Representação dos Serviços 102.925 

  
02.02.12        Seguros 500 

  
02.02.13        Deslocações e Estadas 519.728 

  
02.02.16        Seminários, Exposições e Similares 2.000 

  
02.02.20        Outros Trabalhos Especializados 50.500 

  02.02.25        Outros Serviços 
 5.000 

  
04              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
   

195.105 

04.05           ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

112.105 

 04.05.01        Continente 
  

04.05.01.02     Junta Metropolitana de Lisboa 
 

112.105 
  

04.07           INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
 

81.000 
 04.07.01        Instituições sem Fins Lucrativos 

 
81.000 

  
04.08           FAMÍLIAS 

 
2.000 

 04.08.02        Outras 
  

04.08.02.02     Outras 
 

2.000 
  

06              OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
  

149.000 

06.02           DIVERSAS 
 

149.000 

 06.02.03        Outras 
  

06.02.03.03     Outras 149.000 
  

  

ORÇAMENTO DA DESPESA DO DEPARTAMENTO DE MARCA E 

COMUNICAÇÃO 
 

CÓDIGO  DESIGNAÇÃO 
IMPORTÂNCIA (EM EUROS) 

RÚBRICA  SUBAGRUP. AGRUPAM. 

03     SECRETARIA GERAL       

03.01 D. Marca e Comunicação                7.655.353 €  
02                  AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

  
4.005.970 

02.01             AQUISIÇÃO DE BENS 
02.01.02        Combustíveis e Lubrificantes  

247.740 
 

02.01.02.03    Outros 500 
  

02.01.05        Alimentação - Refeições Confecionadas 17.000 
  

02.01.06        Alimentação - Géneros para Confecionar 500 
  

02.01.07        Vestuário e Artigos Pessoais 6.000 
  

02.01.13        Material de Consumo Hoteleiro 6.000 
  

02.01.15        Prémios, Condecorações e Ofertas 185.590 
  

02.01.18        Livros e Documentação Técnica 150 
  

02.01.19        Artigos Honoríficos e de Decoração 13.000 
  

02.01.21        Outros Bens 19.000 
  

02.02           AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

3.758.230 
 

02.02.03        Conservação de Bens 9.500 
  

02.02.08        Locação de Outros Bens 7.380 
  

02.02.09        Comunicações 750 
  

02.02.10        Transportes 100 
  

02.02.11        Representação dos Serviços 500.000 
  

02.02.12        Seguros 4.000 
  

02.02.17        Publicidade 1.490.000 
  

02.02.20        Outros Trabalhos Especializados 120.000 
  

02.02.25        Outros Serviços 1.626.500 
  

04              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
  

3.133.333 

04.01         SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA S 
 

3.133.333 
 

04.01.02        Privadas 3.133.333 
  

06              OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
  

1.050 

06.02           DIVERSAS 
 

1.050 
 

06.02.02        Ativos Incorpóreos 50 
  

06.02.03.03     Outras 1.000 
  

07              AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
  

265.000 

07.01           INVESTIMENTOS 
 

265.000 

 07.01.04.01     Construções Diversas - Adm.Local - Cont. 
  

07.01.04.01.09  Outros 250.000 
  

07.01.10.01     Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 15.000 
  

08              TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
  

250.000 

08.05           ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

250.000 

 08.05.01.01     Freguesias 
  

08.05.01.01.01  Protocolos de Transf. de Competências 250.000 
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ORÇAMENTO DA DESPESA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 
 

CÓDIGO  DESIGNAÇÃO 
IMPORTÂNCIA (EM EUROS) 

RÚBRICA  SUBAGRUP.  AGRUPAM. 

03     SECRETARIA GERAL       

03.02  D. Jurídico                9.406.142 €  
02              AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

  
720.000 

02.01           AQUISIÇÃO DE BENS 
 

3.000 
 

02.01.18        Livros e Documentação Técnica 3.000 
  

02.02           AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

717.000 
 

02.02.14        Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria 710.000 
  

02.02.25        Outros Serviços 7.000 
  

03              JUROS E OUTROS ENCARGOS 
  

1.186.142 

03.05           OUTROS JUROS 
 

1.186.142 

 
  

03.05.02.02     Juros de Mora 1.186.142 
  

06              OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
  

3.500.000 

06.02           DIVERSAS 
 

3.500.000 

 
  

06.02.03.03     Outras 3.500.000 
  

07              AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 
  

4.000.000 

07.01           INVESTIMENTOS 
 

4.000.000 

 
  

07.01.01.01     Terrenos - Adm.Local - Continente 2.050.000 
 

   
07.01.02.01     Habitações - Adm.Local - Continente 

  
07.01.02.01.01  Construção e Aquisição 150.000 

  
07.01.02.01.02  Reparação e Beneficiação 150.000 

 

   
07.01.03.01     Edifícios - Adm.Local - Continente   
07.01.03.01.02  Equipamentos de Educação 150.000 

  
07.01.03.01.06  Outros 500.000 

 

   
07.01.04.01     Construções Diversas - Adm.Local - Cont. 

  
07.01.04.01.01  Viadutos, Arruam. e Obras Complementares 500.000 

  
07.01.04.01.09  Outros 500.000 

  
  

 

 

 

ORÇAMENTO DA DESPESA DO DEPARTAMENTO APOIO AOS ÓRGÃOS 

SERVIÇOS MUNICÍPIO 
 

CÓDIGO                         DESIGNAÇÃO                           
IMPORTÂNCIA (EM EUROS) 

RÚBRICA  SUBAGRUP.  AGRUPAM. 

03     SECRETARIA GERAL       

03.03   D. Apoio aos Órgãos Serviços Município                    825.378 € 
01              DESPESAS COM O PESSOAL 

  

41.217 

01.02           ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 

 

41.217 

 01.02.13        Outros Suplementos e Prémios 

   01.02.00.03     Senhas de presença 41.217  
 02              AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

  

488.896 

02.01           AQUISIÇÃO DE BENS 

 

275.597 

 02.02.01        Matérias Primas e Subsidiárias 80.000 
 

 02.02.02        Combustíveis e Lubrificantes 

   02.02.02.03     Outros 100  
 02.01.05        Alimentação - Refeições Confecionadas 20.000 

 
 02.01.06        Alimentação - Géneros para Confecionar 30.000  
 02.01.07        Vestuário e Artigos Pessoais 10.000  
 02.01.08        Material de Escritório 10.000 

 
 02.01.13        Material de Consumo Hoteleiro 2.500  
 02.01.14        Outro Material - Peças 2.447  
 02.01.15        Prémios, Condecorações e Ofertas 6.000  
 02.01.18        Livros e Documentação Técnica 1.500  
 02.01.21        Outros Bens 113.050 

 
 02.03           AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

213.299 

 02.03.03        Conservação de Bens 80.900  
 02.02.08        Locação de Outros Bens 2.522 

 
 02.02.09        Comunicações 150  
 02.02.10        Transportes 7.150  
 02.02.11        Representação dos Serviços 17.400 

 
 02.02.12        Seguros 1.300  
 02.02.13        Deslocações e Estadas 500 

 
 02.02.17        Publicidade 3.000  
 02.02.20        Outros Trabalhos Especializados 10.803  
 02.02.25        Outros Serviços 89.574 

 
 06              OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

  

100 

06.02           DIVERSAS 

 

100 

 06.02.03        Outras 

   06.02.03.03     Outras 100  
     

07.01           INVESTIMENTOS 

 

295.165 

 07.01.03        Edifícios 

   07.02.09.01     Edifícios - Adm.Local - Continente 

   07.01.03.01.06  Outros 176.676  
 07.02.10        Equipamento Administrativo 

   07.02.10.01     Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 50.000 
 

 07.02.11        Equipamento Básico 
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ORÇAMENTO GLOBAL DA SECRETARIA GERAL 
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Recursos Humanos 

 

Indica-se o número global de trabalhadores que efetivamente desem-

penham funções no gabinete de apoio ao Secretário-Geral e nas diver-

sas UO da SG, não sendo possível no momento prever-se futuras pos-

síveis alterações. 

 

Gab. SG DRI DMC DJ DAOSM Total

Dirigentes - Direção superior 1 0 0 0 0 1

Dirigentes - Direção intermédia 

e Chefes de equipa
0 1 4 4 3 12

Técnico Superior 6 6 123 63 50 248

Enfermeiro 0 0 0 0 0 0

Educador de Infância 0 0 0 0 0 0

Especialista de informática 0 0 2 0 0 2

Coordenador Técnico 0 0 4 0 4 8

Técnico Informática 0 0 2 0 0 2

Fiscal Municipal 0 0 1 0 2 3

Assistente Técnico 2 2 114 33 81 232

Encarregado Operacional 0 0 1 0 3 4

Assistente Operacional 1 1 58 4 114 178

Total 10 10 309 104 257 690
* Considerados os RH que efet ivamente desempenham funções na Secretaria Geral (à data de elaboração do presente documento).
Se forem t idos em consideração os RH afetos aos Gabinetes do Sr. Presidente e Vereadores, AM L (M esa e Grupos M unicipais), CAL, UCCLA, Gabinete Diplomát ico e outras ent idades 
satélites, o número de colaboradores afetos à SG totaliza um número superior.

Mapa síntese

Efetivos Planeados

Recursos Humanos afetos

à Secretaria Geral*

 

 

 

Transposto no seguinte gráfico: 
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Em seguida apresentam-se os quadros indicativos dos Recursos      

Humanos afetos a cada UO: 

 

Dirigentes - Direção superior —

Dirigentes - Direção intermédia e 

Chefes de equipa
1

Técnico Superior 6

Enfermeiro 0

Educador de Infância 0

Especialista de informática 0

Coordenador Técnico 0

Técnico Informática 0

Fiscal Municipal 0

Assistente Técnico 2

Encarregado operacional 0

Assistente Operacional 1

(a)

TOTAL
(a) Considerados os RH que efet ivamente desempenham funções na DRI. 
Se forem tidos em consideração os RH afetos a ent idades satélites CAL, 
UCCLA e Gabinete Diplomático, os colaboradores afetos à DRI 
totalizam um número superior.

10

Mapa síntese

Efetivos Planeados

Recursos Humanos afetos 

à Divisão de Relações 

Internacionais

 
 

Dirigentes - Direção superior —

Dirigentes - Direção intermédia e 

Chefes de equipa
4

Técnico Superior 123

Enfermeiro 0

Educador de Infância 0

Especialista de informática 2

Coordenador Técnico 4

Técnico Informática 2

Fiscal Municipal 1

Assistente Técnico 114

Encarregado operacional 1

Assistente Operacional 58

(a)

TOTAL

(a) Considerados os RH que efeivamente desempenham funções no DM C.

309

Mapa síntese

Efetivos Planeados

Recursos Humanos afetos 

ao Departamento de Marca e 

Comunicação

 

 

 

 

Dirigentes - Direção superior —

Dirigentes - Direção intermédia e 

Chefes de equipa
4

Técnico Superior 63

Enfermeiro 0

Educador de Infância 0

Especialista de informática 0

Coordenador Técnico 0

Técnico Informática 0

Fiscal Municipal 0

Assistente Técnico 33

Encarregado operacional 0

Assistente Operacional 4

(a)

TOTAL

(a) Considerados os RH que efet ivamente desempenham funções no DJ.

104

Mapa síntese

Efetivos Planeados

Recursos Humanos afectos 

ao Departamento Jurídico

 
 
 

Dirigentes - Direção superior —

Dirigentes - Direção intermédia e 

Chefes de equipa
3

Técnico Superior 50

Enfermeiro 0

Educador de Infância 0

Especialista de informática 0

Coordenador Técnico 4

Técnico Informática 0

Fiscal Municipal 2

Assistente Técnico 81

Encarregado operacional 3

Assistente Operacional 114

(a)

TOTAL
257

(a) São considerados os RH que efet ivamente desempenham funções no 
DAOSM . Se contarmos com os RH afetos aos Gabinetes do Sr. Presidente 
e Vereadores, AM L (M esa e Grupos M unicipais) e out ras ent idades, os 
colaboradores afetos ao DAOSM  totalizam um número superior.

Recursos Humanos afectos 

ao Departamento de Apoio aos 

Órgãos e Serviços do Município
Mapa síntese

Efetivos Planeados
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Necessidades de Formação 

A formação dos dirigentes e demais colaboradores da Secretaria Geral 

contribui para a qualidade, inovação e gestão dos serviços,               

considerando as atribuições inerentes às várias UO, os objetivos      

definidos e o perfil de competências e qualificação que se pretende 

assegurar. 

Observando a lógica metodológica adotada nos anos anteriores,     

considerando a aplicação dos procedimentos de LNF promovidos pelo 

Departamento de Desenvolvimento e Formação do Município junto de 

todas as UO, e, por conseguinte, seguindo parâmetros inerentes à   

necessária eficiência dos diversos serviços na sua concretização, a SG 

encontra-se de momento a preparar o seu LNF, para o ano de 2018, 

pelo que se considerou não colocar no presente documento os dados 

recolhidos anteriormente, que, justificando-se, serão eventualmente 

objeto de ajustamento no decurso do processo consoante eventuais 

alterações pontuais imponderáveis. No futuro próximo será elaborada 

adenda contendo a informação atualizada. 
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ABREVIATURAS 

 

Abreviaturas  Denominação das Unidades Orgânicas (UO) 

 

 
SG 

 
DRI 

 
DMC 

 
DOEP 

 
DIOP 

 
DRM 

 
DJ 

 
DCAJ 

 
DCO 

 
DEF 

 
DAOSM 

 
GAAM 

 
DACM 

 
DGMEAS 

 

 

 
Secretaria Geral 
 
Divisão de Relações Internacionais 
 
Departamento de Marca e Comunicação 
 
Divisão de Organização de Eventos e Protocolo 
 
Divisão de Inovação Organizacional e Participação 
 
Divisão de Relação com o Munícipe 
 
Departamento Jurídico 
 
Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico 
 
Divisão de Contraordenações 
 
Divisão de Execuções Fiscais 
 
Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município 
 
Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal 
 
Divisão de Apoio à Câmara Municipal 
 
Divisão de Gestão e Manutenção de Edifícios e Apoio aos Serviços 
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