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PROPOSTA DE REVISÃO DO QUAR SG/2019
Considerando as orientações estratégicas, a visão e a missão da Secretaria Geral da CML e no
âmbito das competências atribuídas, observando a Deliberação n.º 305/AML/2018, do dia 3 de
julho de 2018, e a publicação em Diário da República, 2.ª Série, n.º 169, através do Despacho n.º
8499/2018, de 23 de agosto de 2018, do ajustamento à Orgânica dos Serviços Municipais de Lisboa
(estrutura nuclear e estrutura flexível), apresenta-se proposta de revisão do Quadro de Avaliação e
Responsabilização (QUAR) da SG/2019, remetido, a 30 de novembro, p.p., aos membros do
Executivo.
De salientar que ao abrigo da legislação em vigor, nos termos da alínea d) do Artº 8º da Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro, e do n.º 2 do Artº 9º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de
setembro, a eventual revisão dos objetivos da UO poderá ter lugar “em função de contingências
não previsíveis ao nível político ou administrativo”, pelo que submete-se a presente proposta de
revisão do QUAR à apreciação superior e consequente aprovação.
De referir ainda que, apesar de a SG ter remetido aos membros do Executivo, a 30 de novembro,
p.p., o Plano de Atividades para este ano, a presente revisão do QUAR decorreu da necessidade de
integrar um objetivo comum/transversal relativo ao Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD) no Município de Lisboa, remetido aos serviços pela DMRH, e alterações diversas resultantes
da redefinição de competências, nomeadamente do DRMP, subsequentes à entrada em vigor do
ajustamento à Orgânica dos Serviços Municipais, e que implicam um reflexo direto no QUAR.
Assim, após o primeiro trimestre, no âmbito de uma reavaliação a revisão do QUAR visa efetivar:


a integração do objetivo de RGPD, comum e obrigatório para todas as UO, remetido aos
serviços pela DMRH, a 28 de janeiro;



alterar objetivos e/ou indicadores, metas e superação relativos à área da Relação com o
Munícipe e Participação, remetidos pela DRMP a 3 de maio, a saber:


o OO 03 SG;



os 11_ISG, 12_ISG e 13_ISG;



o OO 16 SG.

A presente revisão, com as respetivas fundamentações para os Objetivos e Indicadores que foram
objeto de alteração, encontra-se traduzida nos quadros seguintes.
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Objetivo

Indicador

Meta e
Superação

Objetivo

Indicador

Meta e
Superação

Anterior redacção

Anterior redacção

Anterior
definição

Nova redacção

Nova redacção

Nova
definição

Fundamentação

Eficácia
OO 03 SG
Elaborar relatório sobre boas
práticas de transparência
municipal

—

—

—

—

—

Meta:
30/09/2019
Superação:
15/09/2019

—

—

OO 03 SG
Efetuar o levantamento
sobre as boas práticas
de transparência (na
DRMP)
OO 7 SG
Colaborar na
implementação do
Regulamento Geral de
Proteção de Dados
(RGPD) no Município de
Lisboa
(comum a todas as
unidades orgânicas)

—

07_ISG
Taxa de concretização
da revisão documental
em conformidade com
o RGPD
08_ISG
Taxa de concretização
da adequação
contratual em
conformidade com o
RGPD

Meta:
15/12/2019
Superação:
30/11/2019
Meta:
75%
Superação:
≥ 90%
Meta:
60%
Superação:
≥ 80%

De considerar tratar-se de um objetivo cujo âmbito é da exclusiva
competência da área da Relação com o Munícipe e Participação.
Quando este objetivo foi definido, o âmbito do mesmo era mais
ambicioso e teve de ser melhor ponderada a sua exequibilidade,
pelo que se considerou que deveria ser circunscrito ao
Departamento de Relação com o Munícipe e Participação.

Efetuar a integração do objetivo comum/transversal obrigatório
para todas as UO relativo ao Regulamento Geral de Proteção de
Dados (RGPD) no Município de Lisboa, remetido aos serviços pela
DMRH, a 28 de janeiro, p.p..

Eficiência

OO 10 SG
Melhorar a experiência do
cidadão na relação com a
CML

11_ISG
Nº de formalidades
disponibilizadas na
Loja Lisboa Online

Meta:
≥ 10
Superação:
12

12_ISG
% de serviços
disponibilizados por
marcação prévia

Meta:
≥ 50%
Superação:
≥ 60%

13_ISG
Tempo médio de
espera nos serviços
de interação rápida

Meta:
≤ 20m
Superação:
≤ 15m

—

11_ISG
Número de novos
serviços
disponibilizados na
Loja Lisboa Online
12_ISG
Número de novos
serviços
disponibilizados por
marcação prévia
13_ISG
Número de novos
serviços de interação
rápida

—

Meta:
1
Superação:
2
Meta:
4
Superação:
5

De considerar tratar-se de um objetivo cujo âmbito é da exclusiva
competência da área da Relação com o Munícipe e Participação.
Este objetivo enquadra-se na implementação do novo modelo de
atendimento em construção e que visa optimizar o atendimento de
modo a ir ao encontro das expectativas dos cidadãos. Para o efeito
e para auscultar a opinião, quer dos cidadãos, quer dos
trabalhadores, sobre os serviços prestados pela CML, a DMRP está a
criar um cluster laboratorial de metodologias e ferramentas de
educação não formal. Ao adotar este tipo de metodologias está
também a promover uma cidadania ativa e participativa, na relação
entre a autarquia, o cidadão e a cidade.
Face ao exposto e ao ajustamento da orgânica, a Divisão de
Atendimento teve de reorganizar e planear as suas atividades, pelo
que se verificou a necessidade de efetuar alteração aos indicadores
inicialmente propostos.
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Objetivo

Indicador

Meta e
Superação

Objetivo

Indicador

Meta e
Superação

Anterior redacção

Anterior redacção

Anterior
definição

Nova redacção

Nova redacção

Nova
definição

Fundamentação

Qualidade

OO 16 SG
Implementar o Sistema de
Gestão de Qualidade no
âmbito do ISO 9001:2015

21_ISG
Nº de processos
implementados

Meta:
1
Superação:
2

OO 16 SG
Melhorar a qualidade
dos serviços prestados
no atendimento

21_ISG
Número de serviços
melhorados

—

Considerando tratar-se de um objetivo cujo âmbito é da exclusiva
competência da área da Relação com o Munícipe e Participação;
Considerando a necessidade de criar um novo modelo de atendimento
de modo a ir ao encontro das necessidades dos cidadãos, diminuindo os
tempos de espera e aumentando a qualidade do serviço prestado;
Considerando a passagem das Lojas do Cidadão para a Administração
Local e cuja competência de gestão, na Câmara Municipal de Lisboa,
caberá ao DRMP;
Considerando o ajustamento à Orgânica dos Serviços Municipais (que
entrou em vigor no dia 24/09/2018), no âmbito do qual foi criado o
Departamento de Gestão da Qualidade e Auditoria, departamento este
ao qual foram atribuídas competências próprias na área da qualidade,
como seja o desenvolvimento e monitorização de um sistema global de
planeamento e gestão da qualidade;
Considerando que a Divisão de Atendimento (antiga Divisão de Relação
com o Munícipe) passou a estar num novo Departamento, juntamente
com a Divisão de Participação, e que requer, no âmbito da qualidade,
uma atualização do levantamento dos processos de negócio, bem como
o respetivo mapa de interacções;
Efetuou-se a alteração do OO 16 e do Indicador 21, conforme o proposto
no QUAR, em anexo. Acresce que o projeto da Qualidade do DRMP
carece de uma reavaliação e de um novo desenvolvimento, de acordo
com as orientações do Departamento de Gestão da Qualidade para esta
área.
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Assim, decorrido o primeiro trimeste, no âmbito da reavaliação efetuada, a
presente proposta é apresentada no quadro de revisão QUAR SG/2019, que se
anexa, para validação superior.

Secretaria Geral da Câmara Municipal de Lisboa,
Lisboa, 6 de maio de 2019

O Secretário-Geral,
Alberto Laplaine Guimarãis
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QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

mar/19

Secretaria Geral

Missão: 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 participação, 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 assegurar a gestão da Imprensa Municipal, dos armazéns municipais e do
serviço de correio expresso.
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 - Promover a consolidação e desenvolvimento da área jurídica do Município
OE 3 - Contribuir para a conceção e implementação de políticas e estratégias visando o relacionamento institucional e participativo do Município com os municipes e
a nível dos eventos externos a das parcerias internacionais
Objetivos Operacionais (OO)

EFICÁCIA
OO 1 SG

OE

Meta

Superação

Indicador 1
peso 100%

Data de entrega de
Relatório

OE 1, 3

31/12/2019 15/12/2019

OO 2 SG
Peso do objetivo: 15%
Incrementar a participação
Indicador 2
do Municipio na
peso 100%
organização/coorganização
de eventos nacionais ou
internacionais
OO 3 SG
Peso do objetivo: 15%

Data de entrega de
Relatório

OE 1, 3

31-12.2019 21/12/2019

Data de entrega do
relatório

OE 3

15/12/2019 30/11/2019

Efetuar o levantamento
sobre as boas práticas de
transparência (na DRMP)

Indicador 3
peso 100%

Peso do objetivo: 15%

Responder a pedidos de
conceção /execução gráfica
à IM (incluindo orçamentação e

Indicador 4
peso 100%

Não atingiu

-

Tempo médio de
resposta aos pedidos

OE 1

≤3

≤1

Indicador 5
peso 100%

Nº de Listagens de
processos

OE 2

Nº de listagens
relativas ao
contencioso do
Município de Lisboa por

OE 2

Taxa de concretização
da revisão documental
em conformidade com
o RGPD
Taxa de concretização
da adequação
contratual em
conformidade com o
RGPD

1

(anual)

2

(1 p/ semestre)

Peso do objetivo: 15%

Disponibilizar Informação
atualizada da litigância do
Município
OO 7 SG

Atingiu

Peso do objetivo: 15%

Disponibilizar listagens de
tramitação dos processos
de Execução fiscal
OO 6 SG

Classificação
Superou

(d.u.)

agendamento do trabalho)

OO 5 SG

Taxa
de
Realização

35%
Peso do objetivo: 15%

Elaborar relatório referente
ao nº proc. viagens
instruidos no âmbito da
representação municipal em
eventos
nacionais/internacionais

OO 4 SG

Resultado

Indicador 6
peso 100%

1

2

(anual)

(1 p/ semestre)

OE 1

75%

≥ 90%

OE 1

60%

≥ 80%

Peso do objetivo: 10%

Colaborar na
implementação do
Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD)
no Município de Lisboa
(co mum a todas as unidades o rgânicas)

Indicador 7
peso 65%

Indicador 8
peso 35%
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EFICIÊNCIA
OO 8 SG

35%
Peso do objetivo: 10%

Otimizar o desempenho
organizacional visando
aumentar a representação
institucional em eventos
internacionais
OO 9 SG

N.º médio de dias de
resposta (d.u.)

OE 1, 3

≤2

≤1

Nº Médio de dias de
resposta (d.u.)

OE 1

≤ 5 dias

≤ 3 dias

Indicador 11
peso 50%

Nº de novos serviços
disponibilizados na
Loja Lisboa Online

OE 1

≥ 10

≥ 12

Indicador 12
peso 25%

Nº de novos serviços
disponibilizados por
marcação prévia

OE 1

1

2

Nº de novos serviços
de interação rápida

OE 1

4

5

Data de
implementação

OE 1, 3

Taxa de cumprimento
de aprovação dos
planos de pagamento
dentro dos prazos
defenidos
internamente

OE 1, 2

≥ 92%

≥ 95%

OE 1

10

≤5

OE 1

5

≤3

OE 1

80%

100%

Peso do objetivo: 15%

Assegurar a resposta a
pedidos de cedência de
materiais de ornamentação,
de outras UO e entidades
participadas pelo Município
de Lisboa
OO 10 SG

Indicador 9
peso 100%

Indicador 10
peso 100%

Peso do objetivo: 25%

Melhorar a experiência do
cidadão na relação com a
CML

Indicador 13
peso 25%

OO 11 SG

Peso do objetivo: 10%

Implementar pasta de
partilha de Propostas
agendadas para toda a
Vereação da CML
OO 12 SG

30/09/2019 31/07/2019

Peso do objetivo: 15%

Garantir a efetivação de
deligências para aprovação
dos planos de pagamento
OO 13 SG

Indicador 14
peso 100%

Indicador 15
peso 100%

Peso do objetivo: 25%
Indicador 16
peso 40%

N.º médio de dias para
liquidação de faturas

Indicador 17
peso 30%

Número médio de dias
úteis de entrega dos
relatórios da avaliação
de nível de serviço

Colaborar na boa gestão
dos recursos financeiros

(responsabilidade co mum sempre que
aplicável)

(co ntratos centralizado s e responsabilidade
comum sempre que aplicável)

(co mum a todas as unidades o rgânicas)

Indicador 18
peso 30%

Taxa de cumprimento
do calendário do
planeamento e
execução orçamental
definido (responsabilidade comum
sempre que aplicável)
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QUALIDADE
OO 14 SG

30%
Peso do objetivo: 10%

Garantir a atualização de
dados das OI às quais a
CML pertence (Informação geral)
OO 15 SG

OE 1, 3

Nº de serviços
melhorados

OE 1

≥ 4

Indicador 20
peso 100%

31/12/2019 21/12/2019

Indicador 21
peso 100%

1

2

Indicador 22
peso 100%

Taxa de execução do
programa aprovado

80%

100%

OE1

Peso do objetivo: 20%

Otimizar a representação
da fazenda pública
OO 19 SG

Data de apresentação
de Relatório interno

≥ 2

Peso do objetivo: 15%

Realizar acções de
comemoração dos "100
anos da Imprensa
Municipal"
OO 18 SG

OE 1, 3

Peso do objetivo: 15%

Melhorar a qualidade dos
serviços prestados no
atendimento
OO 17 SG

Nº de organizações
atualizadas

Peso do objetivo: 15%

Promover a melhoria
continua dos serviços
prestados a outras UO
OO 16 SG

Indicador 19
peso 100%

Indicador 23
peso 100%

Taxa de cumprimento
dos prazos em sede de
representação da
fazenda pública

OE 1, 2

≥ 92%

≥ 95%

Indicador 24
peso 30%

Taxa de autorização
dos trabalhadores em
rede colaborativa face
ao total de pedidos
submetidos

OE 1

50%

≥ 70%

Indicador 25
peso 40%

Taxa de trabalhadores
com o SIADAP 3
contratualizado com o
avaliador, para o ciclo
2019/2020 até ao final
do 1º Trimestre

OE 1

80%

100%

Nº de documentos do
MGOP entregues ao
eleito respetivo

OE 1

4

5

Peso do objetivo: 25%

Colaborar na boa gestão de
recursos humanos
(co mum a todas as unidades o rgânicas)

Indicador 26
peso 30%
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