QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

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 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)
EFICÁCIA
OO 1 SG

Indicador 1
peso 100%

Indicador 2
peso 100%

Indicador 4
peso 50%

Indicador 5
peso 100%

Indicador 6
peso 100%

Indicador 7
peso 100%

1, 4

Data de implementação das
melhorias propostas para o
Atendimento Municipal não
presencial

OE
1, 4

30-12-2017

15-12-2017

Taxa de chamadas/contactos
respondidos

OE
1, 4

≥ 80%

≥ 90%

Taxa de resposta aos pedidos
de recurso hierárquico

OE
1, 3

≥ 75%

≥ 80%

Tempo médio de resposta da
correção de anomalias
verificadas e reportadas aos
gestores de edifícios de
serviços municipais (d.u.)

OE 1

≤2

≤1

Tempo médio de publicação
das Deliberações de AML em
Boletim Municipal (d.u.)

OE
1, 4

≤ 20

≤ 10

N.º médio de dias para
disponibilização de informação OE
1, 4
referente a deslocações em
representação municipal (d.u.)

≤2

≤1

N.º de funcionalidades
OE
disponibilizadas na "loja Lisboa
1, 4
on-Line"

≥4

≥5

Tempo médio de realização
das transcrições devidamente
OE 1
corrigidas dos registos
magnéticos das reuniões (d.u.)

≤ 15

≤ 10

OE
1, 3

≥ 79%

≥ 81%

Taxa de cumprimento de atos e
OE
diligências processuais
1, 3
notificados pelo tribunal

≥ 87%

≥ 92%

≤ 10

≤5

N.º médio de dias úteis de
entrega dos relatórios de
OE 1
avaliação de nível de serviço
(contratos centralizados) (d.u.)

≤5

≤3

Taxa de cumprimento do
calendário de planeamento e OE 1
execução orçamental definido

≥ 80%

Peso do objetivo: 30%

peso 40%

Promover a melhoria continua do
desempenho organizacional,
num quadro de ética e eficiência,
visando o reconhecimento dos
seus clientes

Indicador 9
peso 30%

Indicador 10
peso 30%

Peso do objetivo: 45%
Indicador 11

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

OO 9 SG

≥ 35

(presenciais e on-line)

35%

Indicador 8

OO 8 SG

≥ 25

N.º de iniciativas de paticipação OE

Peso do objetivo: 10%

Prosseguir a disponibilização de
informação quantitativa e
qualitativa

OO 7 SG

15-12-2017

Peso do objetivo: 20%

Prosseguir a melhoria do
conhecimento técnico das
instalações municipais e da
eficácia no apoio aos serviços e a
programas de racionalização
orgânica

EFICIÊNCIA

31-12-2017

Peso do objetivo: 20%

Garantir celeridade de resposta
às solicitações na área de
competência jurídica

OO 6 SG

OE
1, 4

Peso do objetivo: 20%

Implementar um plano de
melhorias para o atendimento
Municipal não presencial

OO 5 SG

Prazo para elaboração de
relatório anual da atividade
internacional

Peso do objetivo: 15%

Indicador 3
peso 50%

OO 4 SG

Superação

Peso do objetivo: 15%

Promover uma dinamica de
participação de base continua
OO 3 SG

Meta

35%

Garantir a participação da CML
nas atividades das organizações
internacionais
OO 2 SG

OE

peso 50%

Indicador 12
peso 50%

Taxa de autos analisados

Peso do objetivo: 25%
Indicador 13
peso 40%

Colaborar na boa gestão dos
recursos financeiros

Indicador 14
peso 30%

(comum a todas as unidades orgânicas)

Indicador 15
peso 30%

N.º médio de dias para
liquidação de faturas (d.u.)

OE 1

= 100%

Resultado

Taxa
de

Superou

Classificação
Atingiu

Não atingiu

Desvio

QUALIDADE

30%

OO 10 SG

Peso do objetivo: 25%

Otimizar a disponibilização de
documentação/convites
OO 11 SG

Tempo médio de
disponibilização

OE
1, 4

≤ 48 h

≤ 24 h

30-12-2017

15-12-2017

Peso do objetivo: 50%

Promover a consolidação de uma
metodologia de planeamento e
acompanhamento das
atividades, numa ótica de
racionalização e de qualidade
OO 12 SG

Indicador 16
peso 100%

Indicador 17
peso 100%

Data de entrega do mapa de
processos DRM no âmbito da
OE
implementação de Sistema de
1, 2
Gestão de Qualidade referente
ao ISSO 9001:2015

Peso do objetivo: 25%

Colaborar na boa gestão de
recursos humanos

Indicador 18
peso 30%

Taxa de autorização de
pedidos de trabalhadores em
rede colaborativa

OE 1

≥ 50%

≥ 70%

Indicador 19
peso 40%

Taxa de implementação do
Modelo de Gestão Operacional
OE 1
do Programa de Governo da
Cidade

≥ 80%

100%

≥1

≥2

(comum a todas as unidades orgânicas)

Indicador 20
peso 30%

N.º de iniciativas de
envolvimento organizacional
dos trabalhadores

OE 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

Dirigentes - Direção superior

20

1

20

Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa

16

12

192

Técnico Superior

12

250

3000

Enfermeiro

12

0

0

Educador de Infância

12

0

0

Especialista de informática

12

3

36

Coordenador Técnico

9

8

72

Técnico Informática

8

1

8

Fiscal Municipal

8

3

24

Assistente Técnico

8

232

1856

Encarregado Operacional

6

3

18

Assistente Operacional

5

178

890

691

6116

TOTAL

Orçamento (€)

Estimado

Realizado

Funcionamento

2.965.005,00 €

0,00 €

Investimento

8.627.555,00 €

0,00 €

Taxa de
Execução

Pontuação Executada

0

Desvio

