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INTRODUÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé consubstancia neste documento o seu MANUAL DA QUALIDADE, SEGURANÇA E 

AMBIENTE (QSA), integrando o Sistema de Gestão da QSA com base na Norma ISO 9001: 2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2015 cuja implementação teve início em 07/10/2015 — sendo reconhecida a capacidade organizativa da maioria dos 

serviços municipais, por parte da empresa certificadora SGS ICS.   

Atualmente estamos certificados pela empresa internacional  EIC, desde 30/01/2020 através dos Certificado de Conformidade, 

nº E – 5364; emitido em 30/01/2020 e com validade até 17/02/2022;   A – 0753; emitido em 30/01/2020 e com validade até 

17/02/2022, S – 0531; emitido em 30/01/2020 e com validade até 12/03/2021, sendo esta prolongada mais 6 meses devido à 

pandemia.  

As mudanças organizativas projetadas pelo Executivo Camarário ao nível da organização dos serviços e da relação com a 

comunidade envolvente, em especial com os seus munícipes, levam a reconhecer a extrema relevância do Sistema de Gestão 

da QSA (SGQSA) e mesmo a consagrá-lo como o referencial máximo para a organização e melhoria contínua dos serviços 

municipais.  

O Manual QSA é, então, o suporte de toda a estrutura documental do Sistema Integrado, sendo o documento através do qual 

são estabelecidas e comunicadas a todos/as os/as trabalhadores/as do município as metodologias relacionadas com o 

desenvolvimento dos processos identificados e as respetivas atividades. 

Desta forma, o presente Manual constitui-se como um veículo informativo, através do qual se pretende: 

a) dar a conhecer a autarquia e a sua estrutura física e organizacional; 

b) dar a conhecer a sua política e estratégia a todos/as os/as trabalhadores/as, tendo em vista a motivação e o 

envolvimento de todos/as na prossecução dos objetivos municipais; 

c) descrever o SGQSA da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. 

A Parte I do SGQSA é constituída pelo presente Manual e pelos registos associados à “Gestão do QSA”, sendo a Parte II alusiva à 

caraterização e monitorização aos “Processos” e a Parte III à descrição dos “Procedimentos e Instruções de Trabalho”. 

Complementarmente integram a Parte IV “Outros Manuais e Bases de Dados” e a Parte V a “Informação Complementar ao 

QSA”. 

O SGQSA, nas suas diferentes partes e componentes, é gerado com recurso à participação de todas as unidades orgânicas e 

serviços da autarquia, constituindo o corolário de um longo trabalho de equipa, de um processo de debate de ideias e troca de  
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experiências. Este sistema organizativo e diretor é, também, um instrumento de formação e de melhoria do desempenho de 

todos/as os/as colaboradores/as e um referencial que a todos/as respeita e responsabiliza enquanto agentes do “serviço 

público”. 

1. PROMULGAÇÃO 

Por considerar que um Sistema QSA é o alicerce da gestão da nossa Organização, capaz de fomentar a eficiência da 

administração local, decidiu o Executivo da Câmara Municipal de Alfândega da Fé sensibilizar e envolver todos/as os/as 

colaboradores/as neste objetivo estratégico — IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO QUALIDADE, SEGURANÇA E 

AMBIENTE (QSA) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS. 

Este sistema pretende ser um instrumento orientador da organização dos Serviços e uma mais-valia direta para a prestação dos 

serviços aos munícipes de Alfândega da Fé. 

Assim, reconhece-se como essencial que a nossa autarquia sustente a sua atividade em princípios e valores reconhecidos: 

- Prossecução do Interesse Público e cumprimento da missão;  

- Competência e qualificação na resposta às necessidades e expectativas dos/as munícipes e outras Partes Interessadas;  

- Abordagem por processos, que garanta uma otimização de meios e uma articulação adequada entre serviços; 

- Desenvolvimento de iniciativas de identificação e eliminação de desperdícios e uma eficiente afectação de recursos; 

- Promover o trabalho em equipa e o envolvimento dos/as profissionais na obtenção de resultados com avaliação direta 

dos/as utilizadores/as dos serviços; 

- Dinamizar atividades em Educação Ambiental promovendo a sustentabilidade local através da mudança de atitudes 

e comportamentos face ao ambiente; 

- Implementar e melhorar um sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho; 

- Identificar áreas de melhoria na organização e desenvolver uma cultura de Excelência, baseada no princípio da 

Melhoria Contínua da qualidade dos serviços prestados.  

Os princípios inerentes à QSA devem ser uma preocupação constante de todos/as os/as trabalhadores/as da Câmara Municipal 

de Alfândega da Fé, competindo-lhes cumprir e fazer cumprir todas as regras definidas no presente Manual e demais 

documentação inter-relacionada, e contribuir para a melhoria contínua do Sistema de Gestão QSA. 

Assim, o Executivo Municipal promulga este Manual, o qual retrata a aplicação específica da missão atribuída por lei e 

considera-o o documento base de todo o Sistema da QSA segundo a NP EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2012, sendo por isso de cumprimento obrigatório. 

 Manual da QSA da Câmara Municipal de Alfândega da Fé torna-se efetivo a partir desta data.  
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Paços do Município de Alfândega da Fé, em 09-04-2018,  

0 Presidente da Câmara Municipal 

Eduardo Tavares 

2. LISTA de SIGLAS e ABREVIATURAS 

 

Sigla:  Designação: 

 SGQSA   Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente 

 MQ  Manual da Qualidade 

 EQ  Equipa da Qualidade  

 GQSA  Gestor do sistema QSA  

 EOQSA  Equipa Operativa da Qualidade, Segurança e Ambiente 

 CMAF  Câmara Municipal de Alfândega da Fé 

 PC  Presidente da Câmara 

 DAF  Divisão Administrativa e Financeira 

 DESE  Divisão Económica, Social e Educação 

 DUA  Divisão de Urbanismo e Ambiente 

 DOP  Divisão de Obras e Planeamento 

 DJRH  Divisão Jurídica e Recursos Humanos  

 DCTD  Divisão de Cultura, Turismo e Desporto 

 BM  Biblioteca Municipal 

 CCA  Casa da Cultura de Alfândega da Fé 

 GAE  Gabinete de Apoio ao Executivo 

 PDQ  Plataforma Digital da Qualidade 

 EA  Equipa Auditora 

 NC  Não-Conformidade 

 OM  Oportunidade de Melhoria 

 SM  Sugestão de Melhoria 

 PAC  Plano de Ações Corretivas 
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 PMC  Plano de Melhoria Contínua 

 DR  Diário da República 

 MS  Medidas de Satisfação 

 HST  Higiene e segurança no Trabalho 

 QSA  Qualidade, segurança e ambiente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APRESENTAÇÃO do MUNICÍPIO de ALFÂNDEGA DA FÉ 

 

3.1. O CONCELHO (TERRITÓRIO) 

O concelho de Alfândega da Fé situa-se no Nordeste Transmontano (distrito de Bragança), na Terra Quente, entre a Serra de 

Bornes e o Rio Sabor, e entre o Planalto de Castro Vicente e o Vale da Vilariça. Confronta a Norte com o concelho de Macedo de 

Cavaleiros, a Nascente com o concelho de Mogadouro, a Poente com os concelhos de Vila Flor e Mirandela e a Sul com o 

concelho de Torre de Moncorvo. Alfândega da Fé integra a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-

TTM), bem como a Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT) e a Associação de Municípios do Baixo 

Sabor (AMBS). 

 

A sede do município, Alfândega da Fé, dista 425 km de Lisboa (a mesma distância relativamente a Madrid), 185 km do Porto, 85 

km de Vila Real, 72 km de Bragança e 38 km de Mirandela. O IC5 é o principal eixo de ligação do concelho, quer com o litoral (até 

à A4 e norte, Porto), quer com Espanha (via Miranda do Douro), cruzando o IP2 (ligação interior até à A25). A EN315 estabelece 

a ligação entre Alfândega da Fé e Mirandela. 

 

O concelho conta com 5.104 habitantes (INE, 2011), com a área de 322 quilómetros quadrados e com a altimetria variável entre 

os 190 e os 1200 metros. 

  

Em termos cartográficos, o concelho situa-se na latitude 41º20´N e na longitude 6º58´W. 

Alfândega da Fé regista amplitudes térmicas anuais e diurnas elevadas e variações sazonais muito nítidas, com o Inverno e o 

Verão bem marcados e a Primavera e o Outono pouco afirmativos. 

A temperatura média anual varia entre 12,5 e 16,0 ºC. Quanto à precipitação, regista valores anuais na ordem dos 600 mm para 

a maior parte do concelho, aumentando na direção da Serra de Bornes, no topo da qual se chegam a atingir os 1200 mm. 
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A humidade do ar é baixa, situando-se entre 65 e 70%. 

 

Do ponto de vista geomorfológico, o concelho é na sua maior parte composto por rochas de origem metamórfica e eruptiva, isto 

é, por xistos e granitos, sendo ainda de salientar os quartzitos que afloram pontualmente devido à sua forte resistência à erosão. 

Os solos dominantes são delgados, o que dificulta a sua exploração para fins agrícolas, exigindo constantes adubações e 

estrumações; situação que só é diferente no Vale da Vilariça (com aptidão para a prática agrícola, florestal e pastagens). 

 

Todos os cursos de água pertencentes a este concelho pertencem à bacia hidrográfica do Rio Douro, sendo o Rio Sabor o curso 

de maior destaque. 

Alfândega da Fé encontra-se envolvida numa grande diversidade de microclimas, oferecendo aos visitantes deslumbrantes 

paisagens, ainda fortemente marcadas pela componente agrícola, nomeadamente a produção de castanha, azeite, amêndoa e 

cereja, sendo esta última considerada ex-líbris do concelho. 

 

Alfândega da Fé possui algum património histórico e arquitetónico e locais dignos de interesse, como a Igreja Matriz de 

Sambade (século XVIII), a Capela de São Bernardino (Gebelim), a Capela de Nossa Senhora de Jerusalém (Sendim da Serra), o 

Santuário dos Cerejais, e diversas casas brasonadas e solares, como o Solar de Vilarelhos. Na sede do concelho merecem 

destaque a Torre do Relógio, o Portal da Casa dos Távoras, a Capela da Misericórdia, a Capela de S. Sebastião e a Capela dos 

Ferreiras. Destacam-se, ainda, a Pedra de Ridevides (arte rupestre, em Santa justa) e a Rota dos Frescos da Fé (pinturas murais 

nas Capelas/Igrejas de Legoinha, Valpereiro, Sendim da Serra, Valverde, Sendim da Ribeira e Santo Antão da Barca). 
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Figuras 1 e 2 – Localização do Concelho de Alfândega da Fé em Portugal Continental e no Distrito de Bragança 

 

3.2. O MUNICÍPIO (AUTARQUIA) 

O concelho de Alfândega da Fé é composto por 12 freguesias, contando um total de 30 localidades — 19 aldeias, 10 lugares 

(pequenas aldeias) e a Vila sede do município. 

O Município, como expressão administrativa do poder local, é composto pela Assembleia Municipal (órgão legislativo, composto 

por 27 deputados municipais) e pela Câmara Municipal (órgão executivo, composto por 5 membros eleitos). 

A Presidente da Câmara Municipal, enquanto autarca a quem compete representar o município em todas as instâncias, exerce 

um vasto leque de competências, podendo ser auxiliada no exercício das mesmas pelos 2 Vereadores a tempo inteiro. 

3.3. Contexto da Organização 

O Município de Alfândega da Fé tem diversas partes interessadas, das quais identificamos aquelas que de forma relevante 

podem afetar o bom desempenho do nosso Sistema de Gestão QSA. Nessa medida estabelecemos vários níveis de impacto a 

saber: 

- Social;  

- Ambiental; 

- Jurídico; 
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- Económico; 

- Cultural;  

- Financeiro;  

- Competencial;  

- Infraestruturas. 

A tabela abaixo apresentada traduz a natureza dos requisitos que impactam as partes interessadas (PI) que identificamos. 

 

As partes interessadas influenciam o desempenho 
do SGQ 

Natureza dos requisitos da PI 

Clientes / Munícipes Social, Jurídico, Económico, Cultural 

Trabalhadores / Clientes Internos 
Social, Jurídico, Económico, Cultural, 

Competencial 

Executivo Económico, Social, Financeiro, Infraestruturas 

Assembleia Municipal Financeiro, Infraestruturas e Social 

Outros Órgãos Autárquicos / JF Infraestruturas, Social, Cultural, Financeiro 

Fornecedores Económico, Jurídico, Concorrencial 

Prestadores de Serviços e Subcontratados Económico, Jurídico, Concorrencial 

Autoridade Tributária Financeiro, Jurídico 

ERSAR Financeiro, Jurídico 

IEFP Económico, Competencial, Financeiro, Social 

Tribunal de Contas Financeiro, Jurídicos 

Outras entidades da tutela Financeiro, Jurídicos 

AdN Económico, Social, Financeiro, Ambiental 

Resíduos do Nordeste Económico, Social, Financeiro, Ambiental 

EDP Económico, Social, Financeiro, Jurídico 

Sindicatos Económico, Social, Jurídico, Competencial 

Associações Empresariais e Setoriais Económico, Social, Jurídico, Competencial 

Coletividades Locais Económico, Social, Jurídico, Competencial 

Media Cultural, Social 

Seguradoras Financeiro, Social, Jurídico 

Conselho Municipal da Juventude Cultural, Social 
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Conselho Municipal Sénior 

Cultural, Social 

Rede Social Cultural, Social 

Provedora do Munícipe Social, Jurídico 

Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 
Alfândega da Fé 

Ambiental 

Prestadores de Serviços e Subcontratados 
Social, Jurídico, Económico, Cultural, 

Competencial 

 

Uma análise atualizada destas PI determina o contexto do nosso sistema QSA, orienta os objetivos estratégicos do Município e, 

naturalmente a configuração e o campo de aplicação do Sistema de Gestão QSA. A figura pretende representar a interligação do 

contexto com as PI relevantes e o âmbito atual do sistema. 
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

4.1. Organograma 
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EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Presidente: Eduardo Tavares 

Vice-Presidente: António Salgueiro 

Vereador: Miguel Franco 
 

GABINETES de APOIO: 
Gabinete de Apoio ao Executivo (GAE) 

Gabinete de Medicina Veterinária (GMVM) 

Gabinete de Eventos: (GE);  
Gabinete Comunicação e Divulgação (GCD) 
 

DAF – DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA – Chefe de Divisão: Carla Victor 
Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos (SAOA) 

Setor de Licenças Administrativas (SLA) 

Setor de Expediente Geral (SEG) 

Setor de arquivo e reprografia 

Setor Económico-Financeiro (SEF) 

Secção de Aprovisionamento e Património (SAP) 

Secção de Contabilidade (SCTB) 

Setor de Tesouraria (ST) 

Gabinete de Informática (GI) 
 

DESE – DIVISÃO ECONÓMICA, SOCIAL e EDUCATIVA – Chefe de Divisão: Maria da Conceição Bastos Pereira 
Gabinete do investidor (GI) 

Gabinete de Apoio ao Consumidor (GAC) 

Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) 

Gabinete de Apoio ao Imigrante (GAI) 

Secção de Acão Social e Saúde (SASS); 

Secção de Educação (SE); 

Setor da Infância e Juventude (SIJ) 
 

DUA – DIVISÃO de URBANISMO e AMBIENTE – Chefe de Divisão: Rui Martins Gonçalves 
Secção de Apoio Administrativo (SAA) 

Secção de protecção civil (SPC) 

Gabinete Técnico -Florestal (GTF) 

Secção de Fiscalização (SF) 

Setor de Licenciamento (SL) 

Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo (SOTU) 

Setor de Ambiente (SA) 

Setor de Espaços Verdes (SEV) 
 

DOP – DIVISÃO de OBRAS – Chefe de Divisão: Toni Azevedo 
Gabinete de Planeamento e Candidaturas (GPC) 

Gabinete de Qualidade e Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

Setor de Obras 

Setor de Infraestruturas, Transportes e Energia 

Setor de Armazém, Equipamentos e Oficinas 

Setor de Projetos e Apoio Técnico 

Secção de Apoio Administrativo 

 

 

DJRH - DIVISÃO JURÍDICA E DE RECURSOS HUMANOS 
Secção de Recursos Humanos (SRH) 
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Setor de Apoio Jurídico (SAJ) 

Gabinete de Formação (GF) 

DCTD - Divisão da Cultura, Turismo e Desporto 
Secção dos Assuntos Culturais, Promoção Turística (SACPT) 
Setor Biblioteca Municipal (SBM); 
Setor do Desporto (SD); 
Setor de Animação Cultural (SAC) 
 
 

 

4.2. Atribuições e Competências dos Serviços 

 

Ao Gabinete de Apoio ao Executivo compete, designadamente: 

- Assegurar o desenvolvimento prático das relações institucionais do Município com os órgãos e estruturas do poder 

central, com instituições públicas e privadas com atividade relevante no concelho, assim como com outros 

municípios, todos os géneros de associações de municípios e cidades geminadas, mobilizando parcerias e 

reforçando a cooperação internacional; 

-  Assegurar uma articulação funcional e de cooperação sistemática entre a Câmara Municipal e as Juntas de 

Freguesia e, designadamente, entre os respetivos/as presidentes;  

- Assegurar a assessoria política, técnica e administrativa, a/o Presidente da Câmara Mu nicipal e respetivos 

Vereadores/as recolhendo e tratando os elementos necessários para a eficaz elaboração das propostas por estes 

subscritas;  

-  Organizar e manter atualizado o arquivo setorial do Gabinete 

- Organizar o processo de protocolos da Câmara Municipal com entidades diversas, mantendo atualizados as 

informações e relatórios dos serviços municipais e ou das instituições, no sentido de efetuar uma avaliação contínua 

do cumprimento dos documentos; 

-   Assegurar a representação do/a presidente e dos vereadores/as nos atos que estes deter minarem;  

- Promover os contactos com a assembleia municipal;  

- Preparar e efetuar os contactos exteriores, organizar as agendas, marcando as reuniões com entidades externas e 

com os diversos responsáveis dos serviços municipais, e assegurar a correspondência protocolar. 

 

Ao Gabinete de Comunicação e Divulgação compete, designadamente:  

- Constituir o suporte da gestão da informação e da imagem do município, operacionalizar a estratégia de             

comunicação, assegurar a coordenação e a realização de ações no domínio da comunicação social, da divulgação da   
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informação e do protocolo.     Conceber, executar e acompanhar o plano de comunicação global do município, 

assegurando as atividades de informação, imagem, marketing, publicidade e protocolo em estreita articulação com 

as demais unidades orgânicas; 

- Delinear, propor e executar a estratégia de comunicação global da autarquia; 

-      Promover a imagem da Câmara Municipal enquanto instituição aberta e eficiente ao serviço da comunidade; 

-    Garantir a divulgação da informação sobre as atividades municipais às populações e demais partes interessadas de     

forma rigorosa e permanente; 

-      Organizar os atos e cerimónias de âmbito municipal, assegurando o respetivo protocolo; 

-      Coordenar a informação institucional a disponibilizar à comunicação social; 

-      Promover e assegurar a transparência e acessibilidade do site da autarquia; 

-      Promover a atualização do sítio da autarquia, coordenando a produção e inserção de conteúdos; 

               -      Promover a atualização de informação nas redes sociais;  

               -      Recolher e organizar as notícias de interesse para o concelho, publicadas pela comunicação social; 

 -     Promover o registo fotográfico e audiovisual dos eventos e organizar o arquivo digital; 

-      Apoiar iniciativas promocionais para o concelho; 

-      Garantir a validação da informação para a newsletter site. 

 

 

Ao Gabinete de Medicina Veterinária compete, designadamente:  

-     Assegurar as ações que sejam da responsabilidade do município, nos domínios da: Higiene, Saúde e Sanidade e Bem 

-     Estar Animal; 

  -    Promover a saúde pública Veterinária e Higiene e segurança Alimentar; 

 -    Aplicar os Regulamentos de Saúde Animal, em conformidade com os diplomas legais em vigor (nacionais e   

comunitários; 

  -   Organizar um serviço de fiscalização sanitária, promover ações necessárias no âmbito da luta antirrábica e outras              

doenças transmissíveis ao homem; 

-    Colaborar na criação e promoção de uma politica de respeito e salvaguarda de bem -estar animal, das premissas 

ambientais e de promoção da educação aos/às cidadãos/dãs. 

 

 

 

Ao Gabinete de Eventos compete, designadamente:  
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-   Elaborar o Plano Anual de Eventos em articulação com as várias Unidades Orgânicas do município, Juntas de 

Freguesia e outras entidades, apresentando -o posteriormente ao Executivo Municipal;  

-   Planear, organizar e executar os eventos Municipais em articulação com o Executivo Municipal;  

-   Coordenar todos os eventos que o Executivo Municipal determine e realizar todos os contactos junto dos agentes 

económicos do concelho, Poder Autárquico Local e outros, necessários para a persecução e desenvolvimento dos eventos; 

-   Acompanhar, organizar e divulgar o projeto Alfândega da Fé à Mesa em todas as suas componentes.  

-   Todo o trabalho de divulgação será realizado em articulação com o gabinete de comunicação, bem como as notícias a 

colocar na newsletter e a enviar para a comunicação social 

 

 

À DIVISÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA compete, através dos seus diferentes setores, secções e gabinetes, 

designadamente: 

Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos (SAOA): 

Compete à Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos (SAOA):  

-  Prestar o apoio técnico — administrativo às atividades desenvolvidas pelos serviços ope rativos que não tenham 

enquadramento funcional nos respetivos setores de apoio administrativo;  

-   Apoiar administrativa e logisticamente os órgãos municipais em matérias que não estejam cometidas expressamente 

a outros serviços;  

-   Assegurar o expediente relativo à convocação das reuniões e distribuir as ordens de trabalho e documentação anexa; 

-   Organizar e manter atualizado o sumário das deliberações para divulgação e publicação; 

-    Assegurar as tarefas administrativas referentes à instalação dos órgãos do município;  

-   Manter atualizada a lista dos elementos que compõem os órgãos do município, promovendo as ações necessárias ao 

preenchimento das vagas operadas por suspensão, renúncia ou perda de mandato dos seus membros;  

-   Assegurar o secretariado do Presidente da Assembleia Municipal; 

-   Assegurar o atendimento dos munícipes e das entidades que se dirigem à Assembleia Municipal ou aos seus eleitos;  

-   Promover a atualização das atas dos órgãos do município; 

-   Assegurar as demais funções que lhe forem cometidas por lei, deliberação ou despacho;  

-  Remeter aos serviços competentes da Administração Central ou de outras autoridades públicas, as informações, 

documentos, certidões ou fotocópias nos casos legalmente previstos;  

-   Desempenhar outras tarefas no âmbito das suas atribuições. 

Secção de Arquivo e Reprografia (SAR): 



 MANUAL DO SISTEMA DE 
GESTÃO QSA 

Data da Versão em Vigor: 

PARTE I 28-04-2021 

 

PG.01_MQSA (v. 16) 
Alfândega da Fé: Qualidade, Segurança e Ambiente  

SISTEMA de GESTÃO QUALIDADE, 
SEGURANÇA e AMBIENTE 

NP EN ISO 9001:2015; OHSAS 
18001:2007; ISO 14001:2015 

  
 

 
 
 

 

 
Elaborado por: 
 GESTORA QSA Fernanda Vieira 

 
18 de 76  

Aprovado por: 
 

PRESIDENTE da CÂMARA   Eduardo Tavares  

 
  Se este documento for impresso é considerado obsoleto; os documentos em vigor encontram -se na 
PDQ.  

 

Compete à Secção de Arquivo e Reprografia (SAR):  

-  Gerir de forma integrada os arquivos municipais, assegurando o acesso em condições de segurança e rapidez; 

Promover e acompanhar a dinamização de aplicações informáticas de circulação e gestão documental;  

-   Promover e apoiar ações de estudo, investigação e divulgação da documentação existente nos arquivos;  

-  Propor, dinamizar e coordenar os procedimentos destinados à organização dos arquivos correntes, nomeadamente a 

inutilização de procedimentos administrativos e de tipologias documentais  

-  Assegurar, através do arquivo intermédio, a inventariação, organização e gestão dos docu mentos produzidos nos 

diversos serviços, garantindo critérios de avaliação, seleção, classificação e eliminação, de acordo com as disposições 

legais em vigor;  

-   Elaborar os planos de classificação documental e proceder às respetivas revisões; g) Assegurar todo o serviço de 

reprografia solicitado pelos restantes serviços. 

 

Setor de Licenças Administrativas (SLA):  

Compete a Secção de Licenças Administrativas (SLA):  

-   Instruir o processo de recenseamento eleitoral, e aos atos eleitorais e referendários; b) Emitir e instruir os respetivos 

processos relativos a horários de funcionamento para os estabelecimentos comerciais e de serviços;  

-   Instruir os processos de licenciamento de mensagens publicitárias em bens de domínio público ou deles visíveis;  

-  Proceder à instrução dos processos de licenciamentos diversos que não estejam cometidos a outros serviços do 

Município;  

-   Proceder à instrução e a tramitação de processos de contraordenação e dar -lhes o respetivo andamento dentro dos 

prazos legais;  

-  Prestar o apoio jurídico -administrativo nos episódios de fiscalização, designadamente na elaboração dos competentes 

autos de notícia/participações;  

-   Colaborar na conceção e elaboração de projetos de posturas de Regulamentos Municipais;  

-  Organizar processos de feirantes e vendedores ambulantes;  

-  Organizar processos de execução fiscais;  

-  Proceder à emissão de alvarás de táxis;  

-  Proceder à emissão de alvarás de licenças e informar o montante das taxas e outras receitas municipais no âmbito do 

licenciamento, de acordo com a lei e regulamentos municipais. 

 

Setor de Expediente Geral (SEG): 
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Compete a Secção de Expediente Geral (SEG):  

-  Assegurar o expediente geral, designadamente receção, classificação, distribuição, expe dição e arquivo de 

correspondência e de outros documentos;  

-       Emitir os certificados de residência dos cidadãos da União Europeia;  

-      Assegurar a difusão das decisões e diretivas dos órgãos e serviços municipais, pelos meios adequados;  

-      Assegurar a normalização da documentação interna;  

-      Executar as tarefas administrativas de caráter geral que não estejam cometidas a outros serviços, designadamente 

a emissão de certidões, autenticações e notificações;  

-      Assegurar o serviço de telefone, portaria e limpeza das instalações;  

-     Diligenciar na resposta ou no encaminhamento dos pedidos de informação e demais solicitações rececionadas pelos 

órgãos municipais.  

 

Setor Económico-Financeiro (SEF): 

Compete ao Setor Económico -Financeiro (SEF):  

-  Apoiar na elaboração e recolha de informação, bem como seguir a metodologia correta para a elaboração dos 

documentos previsionais (nomeadamente orçamento e grandes opções do plano);  

-    Elaborar estudos financeiros, sempre que solicitados pelo Chefe de Divisão, presidente da Câmara ou vereador com 

responsabilidade política na direção da divisão;  

-       Desencadear as operações necessárias ao encerramento do ano económico;  

-       Verificação e coerência dos documentos da contabilidade patrimonial e orçamental;  

-       Organizar a apresentação de contas e respetivo relatório de gestão;  

-       Elaborar e atualizar normas e regulamentos internos;  

-      Assegurar que os procedimentos contabilísticos e orçamentais são aplicados com rigor;  

-      Garantir, produzir e prestar informação clara e precisas as entidades externas, que a solicitem;  

-    Partilhar informações e conhecimentos com os restantes serviços da divisão e disponibilizar-se para os apoiar quando 

solicitado; 

-   Assegura a correta elaboração dos processos inerentes a realização de acordos de pagamento entre entidades 

externas e manter a informação atualizada;  

-    Assegurar a correta aplicação dos princípios contabilísticos estabelecidos no ponto 3.2. do POCAL. 

 

Secção de Aprovisionamento e Património (SAP), no âmbito do aprovisionamento: 
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1 — Compete à Secção de Aprovisionamento e Património, no âmbito do aprovisionamento (SAP):  

-  Proceder ao estudo das previsões anuais com a colaboração dos diversos setores para a aquisição de diverso material, 

tendo em conta uma correta gestão de stocks;  

-  Participar na elaboração de programas de concurso e caderno de encargos, para consultas ao mercado e concursos de 

aquisição de materiais e outros bens e serviços Proceder à aquisição de bens e serviços necessários à atividade municipal, de 

acordo com critérios técnicos, económicos e de qualidade;  

-  Promover a análise e relatório das propostas apresentadas pelos fornecedores e prestadores de serviços a submeter a 

despacho superior;  

-  Emitir requisições concernentes a todos os materiais e serviços em consonância com a reposição de stocks e após 

terem sido cabimentadas pela secção de contabilidade, fazer o envio aos respetivos fornecedores;  

-  Administrar o material de expediente, proceder à sua distribuição interna, propondo medi das tendentes a 

racionalizar as aquisições e consumos, e manter atualizado, através de registo, o respetivo ficheiro;  

-  Estabelecer medidas de atuação tendentes ao correto enquadramento dos serviços com o setor armazém. 

 2 — Compete ainda à Secção de Aprovisionamento e Património, no âmbito do património:  

-     Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens, incluindo prédios urbanos e outros imóveis;  

-    Executar e acompanhar, através de elementos fornecidos pelos diversos serviços, todo o processo de inventariação 

do património municipal (nomeadamente aquisição, alienação, oneração, transferência, abate ou permuta);  

-    Assegurar a gestão e controlo do património;  

-    Realizar inventariações de acordo com as necessidades dos serviços;  

-   Promover a inscrição nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial de todos os bens próprios 

imobiliários do município;  

-     Gerir e promover a inscrição das cedências em loteamentos, após comunicação pela Divisão de Urbanismo. 

 

Secção de Contabilidade (SCTB): 

São atribuições da Secção de Contabilidade (SCTB):  

- Colaborar na coordenação e controlo de toda a atividade financeira, designadamente do cabimento de verbas;  

-  Coligir todos os elementos necessários à elaboração do orçamento, colaborar na elaboração do plano plurianual de 

investimento e respetivas modificações;  

-   Colaborar no acompanhamento e controlo do orçamento e das grandes opções do plano;  

-   Proceder à conferência da arrecadação de receitas e o pagamento das despesas autorizadas;  
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-   Proceder a todos os registos contabilísticos de conformidade com as regras que regem o plano oficial de contabilidade 

das autarquias locais (POCAL);  

-  Exercer o controlo da tesouraria, nomeadamente quanto à arrecadação de receitas eventuais e liquidação de juros de 

mora; g) Enviar ao tribunal de contas os documentos de prestação de contas e documentos previsionais, bem como as outras 

entidades, de acordo com a lei e nos prazos legalmente estipulados;  

-  Reunir os elementos necessários e elaborar os documentos para efeitos fiscais;  

-  Verificar diariamente a exatidão de todas as operações e movimentos da tesouraria. 

 

Setor de Tesouraria (ST): 

São atribuições do Secção de Tesouraria (ST):  

- Promover a arrecadação das receitas virtuais e eventuais e liquidação de juros de mora;  

-  Promover o Pagamento de todas as despesas depois de devidamente autorizadas e verificadas as condições 

necessárias à sua efetivação;  

-  Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários de tesouraria, remetendo-os diariamente à contabilidade, 

juntamente com os respetivos documentos de receita e de despesa;  

-  Escrituração dos livros de tesouraria e cumprimento das disposições legais regulamentares sobre contabilidade 

municipal;  

-   Emissão de certidões de dívida e envio para o Serviço de Execuções Fiscais;  

-   Cumprir as demais disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade municipal 

 

São atribuições do Gabinete de Informática (GI):  

                -    Planear, administrar e dar suporte a todas as soluções e meios tecnológicos da Câmara Municipal, nas diversas  

vertentes, bem como garantir o suporte adequado aos meios tecnológicos de outras entidades do concelho, cujas competências 

nessa área estejam delegadas na Câmara Municipal;  

-    Executar tarefas de recolha e tratamento automático de informação das aplicações e rotinas que sejam 

implementadas nos equipamentos atribuídos; Programar e controlar circuitos de informação destinada ao tratamento 

automático dentro do núcleo nas relações com os utilizadores, em ordem a se executarem tarefas de acordo com as condições e 

prazos estabelecidos;  

-    Gerir o sistema informático do município; d) Assegurar a execução dos procedimentos destinados a permitir a 

adequada manutenção e proteção dos arquivos e ficheiros, qualquer que seja o seu suporte;  
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-   Assegurar a ligação entre a informática e as restantes unidades orgânicas da Câmara Mu nicipal com vista à 

produção e divulgação de informação e a correta utilização dos equipamentos;  

-    Assegurar os meios necessários à segurança da informação. 

 

 

A  DIVISÃO ECONÓMICA, SOCIAL e EDUCAÇÃO, compreendem as seguintes subunidades e setores designadamente: 

 Gabinete do Investidor (GI); 

Gabinete de Apoio ao Consumidor (GAC);  

Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE);  

 Gabinete de Apoio ao Imigrante (GAI);  

 Secção de Ação Social e Saúde (SASS);  

Secção de Educação (SE);  

 Setor da Infância e Juventude (SIJ). 

 

 

Ao Gabinete do Investidor (GI) compete, designadamente:  

-     Colaborar com organismos externos, públicos ou privados que promovam o empreende dorismo local;  

-     Colaborar com o Gabinete de Apoio ao Emigrante para o investimento local da diáspora;  

-     Proceder a estudos de diagnóstico económico do município;  

-     Gerir o apoio ao empresário/a; e) Promover ações de esclarecimento destinadas a potenciais empreendedores/as. 

 

Ao Gabinete de Apoio ao Consumidor (GAC) compete, designadamente:  

-   Esclarecer os consumidores sobre os seus direitos e deveres;  

-    Efetuar a mediação para a resolução de um conflito de consumo, procurando que as partes cheguem a um acordo;  

-    Encaminhar as reclamações para outras instituições, sempre que a mediação não resultar;  

-    Encaminhar as reclamações para o Gabinete Jurídico da DECO (protocolo entre a DECO e o Município);  

-    Promover ações de informação, sensibilização ou de esclarecimento sobre direitos de consumo.  

 

Ao Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) compete, designadamente:  

-       Colaborar com a Direção -Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas nas seguintes atividades;  
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-        Promover em conjugação com outras entidades, nomeadamente com os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) existente 

no Município, ações visando a informação aos cidadãos nacionais que pretendam trabalhar no estrangeiro, nomeadamente as 

previstas na campanha “Trabalhar no Estrangeiro”;  

-       Colaborar com as entidades competentes, Ministério Público e Autoridade para as Condições de Trabalho, na fiscalização da 

atividade das entidades privadas, que, em território nacional, procedam à contratação de cidadãos nacionais para trabalhar no 

estrangeiro;  

-       Promover e colaborar em ações que apoiem, incentivem e acompanhem o retorno de cida dãos nacionais dos países de 

acolhimento, facilitando a reintegração social e profissional;  

-      Colaborar, nas respetivas areas de atuação, nas ações de apoio a reappraises e nas ações de apoio a cidadãos nacionais 

expulses;  

-     Colaborar, nas respetivas areas de atuação, nas ações de apoio a cidadãos nacionais de todos ou condenados nos países de 

acolhimento, bem como de apoio aos familiares em território nacional;  

-     Colaborar, nas respetivas areas de atuação nas ações de apoio a menores de nacionali dade portuguesa em situação de risco 

e respetivos familiares em interação com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;  

-     Potenciar a natureza do GAID enquanto eixo funcional e interativo, facilitador de contactos e informação útil aos agentes 

económicos das comunidades portuguesas com vocação para investir em Portugal. 

 

Gabinete de Apoio ao Imigrante Ao Gabinete de Apoio ao Imigrante (GAI) compete, designadamente:  

-      Promover e implementar políticas de integração e inclusão das diferentes comunidades étnicas e culturais do concelho, 

tendo em vista a igualdade de oportunidades;  

-       Dinamizar o Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII);  

-       Garantir o desempenho das funções de acolhimento, informação e apoio aos cidadãos imigrantes;  

-         Colabora com o Alto Comissariado para as Migrações e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

 

São atribuições do Secção de Ação Social e Saúde: 

 -       Propor, desenvolver e acompanhar a prestação de serviços sociais de apoio a grupos de indivíduos específicos, às famílias e 

à comunidade no sentido de desenvolver o bem -estar social; 

-        Garantir o cumprimento dos regulamentos de apoio sociais em vigor no Município;  

-        Promover o atendimento e/ou acompanhamento social integrado a indivíduos e/ou famílias em situação de vulnerabilidade 

social;  

-        Colaborar com as instituições vocacionadas para intervir na área da ação social;  



 MANUAL DO SISTEMA DE 
GESTÃO QSA 

Data da Versão em Vigor: 

PARTE I 28-04-2021 

 

PG.01_MQSA (v. 16) 
Alfândega da Fé: Qualidade, Segurança e Ambiente  

SISTEMA de GESTÃO QUALIDADE, 
SEGURANÇA e AMBIENTE 

NP EN ISO 9001:2015; OHSAS 
18001:2007; ISO 14001:2015 

  
 

 
 
 

 

 
Elaborado por: 
 GESTORA QSA Fernanda Vieira 

 
24 de 76  

Aprovado por: 
 

PRESIDENTE da CÂMARA   Eduardo Tavares  

 
  Se este documento for impresso é considerado obsoleto; os documentos em vigor encontram -se na 
PDQ.  

 

-       Propor e assegurar a participação em organismos e projetos nacionais e internacionais, relacionados com as problemáticas 

sociais;  

-       Efetuar estudos que detetem as carências sociais da comunidade e de grupos específicos;  

-      Desenvolver e implementar ações de apoio à infância, terceira idade e população com necessidades especiais, de forma a 

melhorar o seu bem -estar;  

-      Programar e desenvolver projetos de intervenção social visando os grupos mais vulneráveis e assegurar a intervenção 

adequada em situações de emergência social;  

-       Proceder à atualização do diagnóstico social do concelho, do plano de desenvolvimento social de acordo com as orientações 

definidas pelo Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social;  

-       Articular com a Segurança Social o protocolo de RSI — Rendimento Social de Inserção, auxiliando na promoção de respostas 

para situações de emergência social e de proximidade a grupos vulneráveis;  

-      Acompanhar e apoiar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco;  

-      Cooperar com IPSS — Instituições Particulares de Solidariedade Social — propondo a formalização de protocolos e acordos 

que apoiem famílias, indivíduos ou grupos a quem foram diagnosticadas necessidades básicas de sobrevivência;  

-       Promover e/ou aderir a programas de combate à violência doméstica em articulação com outras entidades;  

-      Promover, desenvolver programas destinados à eliminação de barreiras arquitetónicas que dificultam o acesso de pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em articulação com os serviços municipais envolvidos;  

-     Promover a dinamização do Conselho Municipal Sénior;  

-     Elaborar estudos que detetem as carências de habitação, identifiquem as areas de parques habitacionais degradados e 

fornecer dados sociais e económicos que determinem as prioridades de atuação;  

-     Planear e coordenar a atividade municipal do setor público, ou do setor privado, quando legalmente apoiado, na promoção e 

recuperação de habitações para fins sociais;  

-     Colaborar em programas especiais destinados à recuperação de fogos ou imóveis em degradação;  

-     Promover a execução de medidas tendentes à prestação de cuidados de saúde às populações mais carenciadas;  

-     Promover e propor, em parceria com outras instituições, ações de informação e, ou sensibi lização no âmbito da promoção 

de saúde e na prevenção e profilaxia de doenças;  

-    Colaborar com a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis;  

-    Proceder à elaboração do perfil de saúde do concelho e respetivo plano de intervenção. 
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             São atribuições da Secção da Educação:  

 

-   Implementar a política educativa no âmbito das competências da Câmara Municipal;  

-   Elaborar e manter atualizada a Carta Educativa Municipal; 

-   Colaborar com o Agrupamento de Escolas no projeto educativo integrado do concelho;  

-   Assegurar as competências municipais no âmbito do Conselho Municipal de Educação;  

-   Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares no concelho, assegurando a respetiva 

gestão, acompanhamento e avaliação;  

-    Colaborar com o Agrupamento de Escolas no planeamento e gestão das atividades de enriquecimento 

curricular no 1.º ciclo do ensino básico;  

-    Promover a implementação do programa de expansão e desenvolvimento do pré -escolar;  

-     Garantir a implementação do programa de fornecimento de refeições escolares;  

-      Proceder ao levantamento das necessidades dos/as alunos/as mais carenciados e, em função delas, propor 

auxílios económicos no âmbito da ação social escolar;  

-     Promover a atribuição de bolsas de estudo de iniciativa municipal;  

 -    Propor o fornecimento de mobiliário, equipamento e material didático às escolas da competência da   

autarquia;  

-    Colaborar no estudo de deteção das carências da população adulta em termos de qualificação e proceder ao 

respetivo encaminhamento para instituições de formação;  

-    Propor e operacionalizar atividades de apoio, informação e encaminhamento escolar e profissional dos/as 

jovens, interagindo de modo eficaz com outras instituições de forma a criar os mecanismos necessários de integração 

.  

Educação Infantil:  

-  Desenvolver atividades de animação e de apoio à família e de enriquecimento curricular;  

- Garantir o serviço de prolongamento de horário para as crianças do ensino pré -escolar;  

- Conceber, desenvolver e implementar atividades de animação, de enriquecimento curricular e de apoio à 

família, para crianças em idade pré -escolar;  

- Apoiar atividades complementares (exposições, ações de formação, atividades de animação, etc. 

 

São atribuições do Setor da Infância e Juventude:  
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-      Garantir a realização da política e dos objetivos municipais definidos para a área da juven tude, em articulação 

com os serviços e as instituições vocacionadas para este fim;  

-      Estudar, em permanência, a realidade juvenil do concelho;  

-      Promover a participação juvenil, através do fomento do associativismo e do voluntariado, em parceria com o 

Agrupamento de Escolas e IPSS locais;  

-      Apoiar e promover espaços de formação, informação e lazer para a juventude;  

-      Articular com outros setores e/ou secções da Câmara Municipal para organizar programas de animação 

sociocultural e de tempos livres; 

-      Propor e implementar atividades que estimulem e incentivem a criação de uma consciência ecológica dos/as jovens, 

e dinamizem as tradições e costumes da população local;  

-      Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Juventude. Nomeadamente na promoção e divulgação das 

atividades do Conselho Municipal de Juventude como órgão consultivo do Município de Alfândega da Fé sobre matérias 

relacionadas com a política da juventude e visando estimular a participação dos jovens na vida cívica, cultural e politica, 

através das associações representativas e os órgãos autárquicos e partidos, propiciando -lhe meios para o estudo e 

debate sobre diversas temáticas relativas à juventude; 

 -     Colaborar com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alfândega da Fé;  

-      Assegurar a colaboração com o Programa Cidades Amigas das Crianças da UNICEF na elaboração e implementação 

do plano de ação local.  

 

 

A Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA) compreende as seguintes subunidades e setores/gabinetes:  

-          Secção de Apoio Administrativo (SAA);  

 -         Secção de Proteção Civil (SPC);  

-          Gabinete Técnico -Florestal (GTF);  

-          Secção de Fiscalização (SF); 

-          Setor de Licenciamento (SL);  

-          Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo (SOTU);  

-         Setor de Ambiente (SA);  

-         Setor de Espaços Verdes (SEV) 
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Secção de Apoio Administrativo São atribuições da Secção de Apoio Administrativo (SAA) da DUA, apoiando todos os setores da 

Divisão:  

-        Garantir o atendimento permanente ao público, facultando informações e esclarecimentos, recebendo os respetivos 

pedidos no âmbito da Divisão; 

-       Efetuar o registo de “entrada dos processos” e a organização dos mesmos; c) Inserir na aplicação informática “OBP” os 

dados dos processos no âmbito do RJUE (regime jurídico da urbanização e da edificação), fomentando a base de dados;  

-       Efetuar a apreciação liminar dos pedidos no âmbito do RJUE (controlo prévio da urbanização e da edificação) e outros 

associados à Divisão;  

-       Consultar entidades exteriores ao município; emitir alvarás, licenças e outros títulos; emitir certidões e declarações; efetuar 

notificações e ofícios;  

-      Fomentar os contactos diretos com os requerentes, proporcionando esclarecimentos e apoio na instrução dos processos; 

-      Emitir as guias de receita e zelar pela cobrança de taxas nos termos dos Regulamentos Municipais respetivos, no âmbito dos 

pedidos da competência da Divisão;  

-     Gerir os arquivos digitais da Divisão, fomentando bases de dados partilhadas e acessíveis aos colaboradores de cada setor da 

DUA;  

-      Efetuar o atendimento mediado, apoiando os requerentes a submissão de pedidos nas plataformas digitais on line;  

-       Gerir o atendimento on line dos assuntos da divisão e fomentar o recurso às ferramentas desmaterializadas;  

-       Integrar os assuntos da divisão no atendimento de proximidade, através da viatura “Balcão Móvel”;  

-        Exercer outras competências e atribuições compatíveis 

 

Secção de Proteção Civil À Secção de Proteção Civil para além das competências descritas no artigo 10.º da Lei n.º 

65/2007 de 12 de novembro compete ainda:  

 

-        Articular a sua atividade com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Bombeiros, Guarda Nacional Republicana, Serviços 

de Saúde e Segurança Social e outras entidades que possam reforçar a proteção;  

-       Fazer o levantamento de situações com potencial de risco;  

-       Promover a reintegração social das pessoas sinistradas em colaboração com o setor de Ação Social, e Saúde e outras 

entidades;  

-         O serviço disporá de regulamento aprovado pela assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal;  

-       Intervir em todos as edificações que ameacem ruína e ponham em causa a segurança das pessoas;  
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-        O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou venha a atribuir ao Município relacionadas com as descritas nas 

alíneas anteriores. 

 

Gabinete Técnico Florestal São atribuições do Gabinete Técnico Florestal (GTF):  

-          Observar as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios 

(Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios), consagradas da legislação em vigor;  

-         Garantir a gestão florestal municipal;  

-         Atualizar periodicamente o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e o Plano Operacional 

Municipal (POM);  

-         Analisar tecnicamente e elaborar relatórios, pareceres e/ou informações sobre processos no âmbito das Florestas/Espaço 

Rural (florestações; movimentos de terras; faixas de gestão de com bustíveis e condicionalismos à edificação; queimadas; fogo 

controlado; espécies protegidas; etc.);  

 -         Conhecer e caracterizar a realidade florestal do território municipal, gerando o cadastro predial e outros levantamentos; 

Implementar o Plano de Controlo das Operações Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios;  

-         Conceber e implementar campanhas de sensibilização (florestas; período crítico; defesa da floresta contra incêndios, etc.); 

Implementar programas de controlo e campanhas de valorização de areas protegidas, recursos naturais e florestais;  

 -        Gerir a base de dados e elaborar SIG’s e cartografia no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios;  

-         Apoiar o Conselho Cinegético e Conservação da Fauna Municipal de Alfândega da Fé;  

-         Fomentar o relacionamento com entidades públicas e privadas no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios;  

-        Exercer outras competências e atribuições compatíveis. 

 

Secção de Fiscalização 1 — São atribuições da Secção de Fiscalização (SF) da DUA, no âmbito da coordenação:  

-         Efetuar o planeamento do serviço de fiscalização, a definição das prioridades e da sazona lidade das diferentes frentes de 

fiscalização;  

-         Efetuar o controlo dos reportes e reportar o relatório de atividades da fiscalização;  

-         Zelar pela atualização das tabelas de gestão das diferentes frentes de fiscalização;  

-         Gerir as tabelas de situações ilegais e de condicionalismos, conduzindo à sua regularização e cumprimento. 

  São atribuições da Secção de Fiscalização (SF) da DUA, através dos fiscais (colaborando com todos os serviços municipais, sob a 

coordenação da respetiva chefia desses serviços):  
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-         Efetuar os procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 

despacho ou determinação superiores, no âmbito das diferentes unida des orgânicas, verificando o rigoroso cumprimento das 

posturas e regulamentos municipais, e das leis e regulamentos gerais;  

-          Elaborar participações com vista à instauração de processos de contraordenação por infração às posturas e regulamentos 

municipais e às leis e regulamentos gerais; bem como efetuar embargos administrativos, lavrando os respetivos autos;  

-         Exercer a fiscalização urbanística (no âmbito do RJUE), no domínio específico das atribuições do Setor de Licenciamento da 

DUA, conforme descrito na parte respetiva deste regulamento;  

-          Exercer a fiscalização no domínio específico das atribuições da Secção de Licenças Administrativas da DAF. 

 

Setor de Licenciamento  

1 — São atribuições do Setor de Licenciamento (SL) da DUA, no âmbito da gestão urbanística e consultoria: 

-        Promover a modernização do serviço, adotando as novas plataformas informáticas e a desmaterialização; 

 -      Zelar pelo cumprimento dos prazos legais associados aos processos; 

 -      Promover a simplificação, a transparência e a celeridade do serviço prestado aos munícipes;  

-       Prestar consultoria aos munícipes e interessados, através do atendimento personalizado, ou via telefónica, ou via 

correio eletrónico, para esclarecimento dos aspetos relacionados com os processos no âmbito do RJUE e com o 

ordenamento do território; 

                 -     Fomentar os contactos com os munícipes e técnicos autores de projetos, proporcionando esclarecimentos e apoio 

na otimização da proposta de edificação ou urbanização.  

 

2 — São atribuições do Setor de Licenciamento (SL) da DUA, no âmbito do RJUE controlo prévio:  

-          Garantir, no âmbito do “controlo prévio da urbanização e da edificação”, a apreciação dos processos e projetos, 

suportando as decisões a recair sobre os pedidos de licenciamento, de autorização, de comunicação prévia, de isenção de 

controlo prévio ou de parecer prévio; 

 -         Apreciar os projetos de arquitetura, as operações de loteamento e as obras de urbanização; e verificar os projetos das 

especialidades;  

-         Formular informações prévias e viabilidades construtivas;  

-         Apreciar e efetuar o enquadramento legal e urbanístico dos demais requerimentos dos interessados no âmbito do RJUE e 

do PDM de Alfândega da Fé, emitindo parecer;  

-        Implementar o Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Alfândega da Fé (RUEMAF), e aplicar as 

respetivas taxas urbanísticas.  
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3 — São atribuições do Setor de Licenciamento (SL) da DUA, no âmbito do RJUE fiscalização urbanística: 

-        Observar o RJUE e o RUEMAF, entre outros, no âmbito da Fiscalização da Urbanização e da Edificação (fiscalização 

municipal e medidas de tutela da legalidade urbanística);  

-       Fiscalizar e acompanhar periodicamente as obras particulares e os loteamentos urbanos, relativamente a processos oficiais 

em curso, realizar inspeções e vistorias;  

-       Efetuar o controlo dos prazos de execução das obras (alvarás e suas prorrogações); e verificar as obrigações dos diretores 

técnicos de obra, dos empreiteiros e dos donos de obra;  

-       Efetuar o procedimento de “Registo de Isenção” relativamente a obras isentas de licença ou comunicação prévia;  

-       Aferir e fiscalizar as condições de ocupação do espaço público;  

-       Exercer continuamente a atividade de sensibilização junto dos munícipes, dos empreiteiros e dos agentes da construção; 

-       Fiscalizar continuamente todo o concelho, antecipando a ocorrência de operações urbanísticas irregulares 

-       Elaborar e notificar participações, autos de notícia, autos de embargo e autos de posse administrativa (nas situações em 

violação do RJUE ou do RUEMAF);  

-      Promover a regularização de operações urbanísticas;  

-     identificar e conduzir os processos sobre edificações em estado de ruína e insalubridade (“dever de conservação”);  

-     Exercer outras competências e atribuições compatíveis.  

 

4 — São atribuições do Setor de Licenciamento (SL) da DUA, no âmbito da gestão de atividades económicas:  

-       Efetuar o levantamento de todas as atividades económicas existentes no município, enquadrando -as no respetivo regime 

(RJACSR, SIR, etc.);  

-        Zelar pela conformidade das atividades económicas existentes, garantindo a equidade;  

-        Exercer a fiscalização das atividades económicas, no âmbito pedagógico e no âmbito formal. 

 

Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo 1 — São atribuições do Setor de Ordenamento do Território e Urbanismo 

(SOTU) da DUA, no âmbito do ordenamento do território: 

-      Observar o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e garantir os procedimentos administrativos 

relacionados com os Planos Municipais de Ordenamento do Território; 

-       Apoiar os processos de alteração/revisão/suspensão do PDM e a elaboração de outros planos municipais de ordenamento 

do território;  

-        Promover levantamentos e a atualização de diferentes tipos de dados técnicos de carac terização do Município;  
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-       Analisar tecnicamente e elaborar relatórios, pareceres e/ou informações sobre processos de Ordenamento do Território 

(enquadramento no PDM); e) Exercer outras competências e atribuições compatíveis. 2 — São atribuições do SOTU da DUA, no 

âmbito do Sistema de Informação Geográfica (SIG): a) Implementar o Sistema de Informação Geográfica (SIG) do Município; b) 

Gerir e atualizar a Cartografia do Município (incluindo a incorporação das operações urba nísticas particulares); c) Produzir 

elementos cartográficos digitais, em ambiente SIG ou auto -CAD, para os serviços municipais ou para requerentes.  

 

3 — São atribuições do SOTU da DUA, no âmbito do Urbanismo: 

-      Apoiar o planeamento de projetos e obras municipais (que assumam caráter estratégico e/ou se destinem a instruir 

candidaturas a financiamento e/ou se destinem a empreitadas ao abrigo do CCP) efetuando o enquadramento no PDM e o 

planeamento urbano, colaborando na definição do programa e nos pedidos de pareceres externos; 

-        Promover o planeamento urbano, o desenho urbano e os processos relacionados com o equipamento urbano, trânsito, 

prevenção rodoviária e toponímia — para posterior implementação pela Divisão de Obras; 

 -       Promover a qualidade urbanística, elaborando relatórios técnicos com a identificação dos aspetos a intervencionar no 

espaço público da sede do concelho, visando a sua conservação e melhoria — para posterior implementação pela Divisão de 

Obras;  

-       Apoiar os processos de reabilitação urbana, constituição de Áreas de Reabilitação Urbana, Operações de Reabilitação 

Urbana e respetivos programas estratégicos. 

 

 4 — São atribuições do SOTU da DUA, no âmbito do património: Apoiar os processos de classificação e inventariação de bens 

culturais, no âmbito do Património Arquitetónico e Arqueológico.  

 

Setor de Ambiente  

1 — São atribuições do Setor  de Ambiente (SA) da DUA, no âmbito da gestão ambiental: 

-        Observar os diferentes regimes jurídicos no âmbito do Ambiente;  

-        Analisar tecnicamente e elaborar relatórios, pareceres e/ou informações sobre processos no âmbito do Ambiente; 

-        Acompanhar Estudos de Impacte Ambiental que incidam sobre o concelho;  

-        Conhecer e caracterizar a realidade ambiental do território municipal;  

-       Efetuar ações de fiscalização ambiental; f) Implementar campanhas de regularização e reabilitação ambiental; 

-       Acompanhar, vistoriar e resolver as queixas de insalubridade;  

-       Responder a inquéritos e produzir dados estatísticos no âmbito do Ambiente;  

-       Operacionalizar as plataformas de reporte da APA/Licenciamento Único Ambiental;  
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-         Dinamizar programas no âmbito da Sustentabilidade, das Alterações Climáticas, da Eficiência Energética, da Economia 

Circular, etc.  

-         Desenvolver as candidaturas do município na área do Ambiente;  

-         Elaborar e reportar o Relatório de Gestão Ambiental (monitorização de indicadores ambientais); 

-         Potenciar os critérios da certificação ambiental (Norma ISO 14001);  

-        Exercer outras competências e atribuições compatíveis.  

 

2 — São atribuições do Setor de Ambiente (SA) da DUA, no âmbito da educação ambiental: 

-         Promover a Educação Ambiental, conceber e implementar campanhas de sensibilização (am biente; resíduos; recolha 

seletiva; passivos ambientais; energias renováveis; espaços verdes; etc.);  

-         Fomentar o relacionamento com entidades públicas e privadas no âmbito do Ambiente.  

3 — São atribuições do Setor de Ambiente (SA) da DUA, no âmbito dos resíduos urbanos:  

-       Controlar, fiscalizar e propor medidas de melhoria da eficiência do serviço de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e 

afins, em articulação com as empresas que prestam ou que venham a prestar estes serviços ao município;  

-       Operacionalizar e controlar a cadeia de recolha, encaminhamento e destino de resíduos cuja gestão seja da 

competência direta do Município;  

-       Implementar, aplicar e atualizar o Regulamento Municipal de Resíduos e Limpeza Urbana, e as respetivas taxas. 

 

Setor de Espaços Verdes 1 — São atribuições do Setor de Espaços Verdes (SEV) da DUA, no âmbito estratégico e apoio 

técnico: 

-        Definir a política e as estratégias para a gestão da rede de espaços verdes municipais e da limpeza urbana;  

-        Definir as rubricas do Plano Plurianual de Investimentos e do Orçamento da Despesa re lacionadas com o SEV;  

-        Assegurar a reorganização e a otimização do funcionamento do SEV, envolvendo os recur sos humanos e materiais;  

-       Definir o manual de procedimentos para gestão e manutenção sazonal dos espaços verdes e da limpeza urbana;  

-       Efetuar o cadastro da rede de espaços verdes e do espaço público urbano; f) Assegurar o apoio técnico para aquisições 

de equipamento, ferramentas e espécies vegetais (fornecimentos especiais e contínuos/RQI’s), gestão de stocks e 

contabilidade de custos;  

-      Assegurar a formação e o apoio técnico no terreno aos jardineiros e cantoneiros de limpeza; 

 -     Assegurar o planeamento periódico das operações; 

 -     Controlar as operações no terreno, monitorizar a performance dos serviços e elaborar relatórios periódicos. 



 MANUAL DO SISTEMA DE 
GESTÃO QSA 

Data da Versão em Vigor: 

PARTE I 28-04-2021 

 

PG.01_MQSA (v. 16) 
Alfândega da Fé: Qualidade, Segurança e Ambiente  

SISTEMA de GESTÃO QUALIDADE, 
SEGURANÇA e AMBIENTE 

NP EN ISO 9001:2015; OHSAS 
18001:2007; ISO 14001:2015 

  
 

 
 
 

 

 
Elaborado por: 
 GESTORA QSA Fernanda Vieira 

 
33 de 76  

Aprovado por: 
 

PRESIDENTE da CÂMARA   Eduardo Tavares  

 
  Se este documento for impresso é considerado obsoleto; os documentos em vigor encontram -se na 
PDQ.  

 

2 — São atribuições do Setor de Espaços Verdes (SEV) da DUA, no âmbito da operacionalização e manutenção dos Espaços 

Verdes:  

-        Executar as Instruções de Serviço sobre operações programadas;  

-        Garantir o cumprimento do plano de operações de manutenção periódicas e sazonais;  

-        Promover o tratamento e a arborização das ruas, praças, jardins e demais espaços públicos, providenciando o arranjo 

urbanístico adequado, a seleção e o plantio das espécies que melhor se adaptem às condições locais; 

 -       Promover a poda das árvores e o corte da relva e de outras espécies vegetais; 

 -       Organizar e manter os viveiros de plantas, bem como o centro de compostagem, quando existam;  

 -       Promover o combate às pragas e doenças vegetais nos espaços verdes públicos. 

3 — São atribuições do Setor de Espaços Verdes (SEV) da DUA, no âmbito da Limpeza Urbana:  

-      Executar as Instruções de Serviço sobre operações programadas; 

-      Garantir o cumprimento do plano de operações de limpeza periódicas e rotineiras;  

-      Assegurar a limpeza dos parques e jardins municipais, das ruas e praças e demais espaços públicos urbanos; 

        -      Promover adequadamente a remoção de ervas e afins nos passeios e demais espaços públicos urbanos;  

         -     Zelar pela conservação e limpeza de todos os espaços destinados a feiras e mercados e respetivas dependências. 

 

 

À DIVISÃO de OBRAS E PLANEAMENTO  (DOP) compreende as seguintes subunidades e setores:  

Gabinete de Planeamento e Candidaturas (GPC); 

Gabinete de Qualidade e Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho; 

Setor de Obras;  

 Setor de Infraestruturas, Transportes e Energia;  

 Setor de Armazém, Equipamentos e Oficinas 

Setor de Projetos e Apoio Técnico; - Secção de Apoio Administrativo.  

 

Ao Gabinete de Planeamento e Candidaturas (GPC) da DOP, compete, designadamente:  

No domínio do Planeamento, sob orientação e em articulação com o executivo municipal:  

-       Acompanhar o diagnóstico das necessidades de investimento, o planeamento anual e plurianual de investimentos e os 

correspondentes orçamentos, em articulação com as unidades envolvidas;  

-     Estudar e promover as potencialidades de investimento do Município, no âmbito dos quadros comunitários;  
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-         Promover o alinhamento com os processos de planeamento externo, nomeadamente, planos nacionais de desenvolvimento 

estratégico, planos regionais, planos, projetos e investimentos de infraestruturas supra municipais;  

-         Assegurar a organização e gestão integrada dos investimentos que integram candidaturas 

. No domínio das Candidaturas, sob orientação e em articulação com o executivo municipal:  

-         Pesquisar e propor programas e instrumentos de financiamento provenientes da administração central, de fundos 

comunitários e outros destinados ao município, divulgando -os aos diferentes serviços municipais;  

-         Coordenar e executar candidaturas, para obtenção de fundos provenientes de programas de apoio, em colaboração com os 

diferentes serviços municipais; 

 -        Assegurar, de forma integrada e em articulação com os diferentes serviços, os procedimentos administrativos, garantindo 

celeridade e rigor em todas as etapas, visando uma boa gestão física, financeira e temporal, dos projetos com candidaturas 

aprovadas; 

-        Manter organizado e atualizado o arquivo de projetos financiados, de acordo com os normativos aplicáveis. 

 

Gabinete de Qualidade e Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho  

Ao Gabinete de Qualidade e Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho (GQHSST) da DOP, compete, designadamente: No domínio 

da Qualidade: 

-      Coordenar a implementação, manutenção e melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), de acordo com a 

norma NP EN ISO 9001 (e outras Normas), a aplicar a todos os serviços municipais, e manter atualizada informação acerca da 

sua evolução;  

-       Cumprir e fazer cumprir as normas, em vigor, do sistema de gestão da qualidade; 

-       Elaborar e atualizar os documentos que integram o sistema de gestão da qualidade; 

-       Promover a melhoria contínua, propondo a utilização de metodologias, ferramentas específicas e adequadas;  

-      Monitorização anual com reporte trimestral dos objetivos do Sistema de Gestão de Qualidade, bem como, a análise dos 

desvios trimestrais; 

 -     Controlar o tratamento de não conformidades e ações corretivas e preventivas e acompanhar a sua implementação; 

 -    Garantir a gestão operacional do sistema de gestão da qualidade; 

 -   Promover a definição e atualização da política de qualidade; 

 -    Realizar, acompanhar e elaborar os documentos necessários no âmbito das auditorias; 

-     Promover o conhecimento das necessidades e o grau de satisfação dos munícipes, colaboradores e partes interessadas, bem 

como a qualidade dos serviços municipais, divulgando os resultados;  

-       Promover ações de sensibilização com vista à melhoria contínua 
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-        Identificação de riscos e oportunidades, monitorização das ações para o seu tratamento bem como a avaliação da sua 

eficácia;  

-      Realização anual da reunião de revisão pela gestão; No domínio da Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho:  

-     Elaborar o plano do GQHSST no âmbito da higiene, saúde e segurança no trabalho;  

-     Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene, saúde e segurança no trabalho, nos termos da lei em vigor;  

-     Identificar e avaliar os riscos para a segurança e saúde nos locais de trabalho e elaborar o respetivo plano de prevenção; 

-     Propor medidas preventivas, corretivas e de proteção para evitar acidentes de trabalho, a cumprir pelos diferentes serviços, 

definindo as normas e os procedimentos relacionados com a utilização de fardamento, de equipamentos de proteção individual, 

de proteção coletiva e de equipamentos de trabalho;  

-       Pronunciar -se acerca das necessidades de equipamentos e respetivas especificações técnicas; 

-       Coordenar as medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente;  

-       Garantir a afixação de sinalização de segurança nos locais de trabalho;  

-      Coordenar as inspeções internas de segurança, sobre as normas e medidas de prevenção nos locais de trabalho; 

-       Manter atualizados os arquivos dos trabalhadores, no âmbito da higiene, saúde e segurança no trabalho;  

-      Promover o enquadramento de tarefas específicas, relativas às políticas de higiene, saúde e segurança dos trabalhadores; 

-      Acompanhar o desenvolvimento de ações de higiene, saúde e segurança no trabalho 

-     Promover ações de sensibilização nos domínios da higiene, saúde e segurança junto dos trabalhadores, tendo em atenção o 

grau de risco, penosidade e insalubridade das funções que a cada grupo competem;  

-      Identificar e avaliar os riscos para a segurança e saúde nos locais de trabalho e controlo periódico dos riscos resultantes da 

exposição a agentes químicos, físicos e biológicos;  

-      Elaborar um programa de prevenção de riscos profissionais;  

-      Promover a verificação/calibração periódica dos equipamentos de monitorização e medição;  

-      Recolher e organizar os elementos estatísticos relativos à higiene, saúde e segurança;  

-      Informar sobre os acidentes de trabalho que tenham ocasionado ausência por incapacidade para o trabalho, bem como 

elaborar relatório sobre os acidentes que tenham ocasionado incapacidade superior a três dias para o trabalho; 

-      Promover a elaboração de plantas de emergência internas, a sinalética de segurança e a atualização dos planos de 

prevenção internos dos edifícios municipais;  

-      Promover a elaboração de planos de higiene, saúde e segurança para as empreitadas de obras públicas do município, bem 

como para as obras por administração direta, e acompanhar a sua implementação;  

-       Informar tecnicamente, sobre as condições de aprovação dos planos de higiene, saúde e segurança, na fase de projeto e na 

fase de execução da obra; 
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 -       Obrigar a entidade adjudicatária a cumprir os procedimentos de segurança no trabalho e caso haja incumprimento, 

comunicar as ocorrências à entidade competente; 

-        Exercer outras competências e atribuições compatíveis. 

 

São atribuições do Setor de Obras (SO) da DOP, designadamente: No domínio das obras por empreitada: 

 

-         Estudar e informar tecnicamente, todas as obras municipais a realizar por empreitada, de acordo com as Grandes Opções 

do Plano; 

 -       Acionar os procedimentos administrativos de abertura dos procedimentos de contratação, relativos a empreitadas de obras 

públicas; 

-       Elaborar os anúncios, programas de procedimento e cadernos de encargos necessários ao lançamento dos procedimentos de 

contratação pública, em articulação com os respetivos sectores, nomeadamente com o GPC, sempre que as empreitadas sejam 

objeto de candidaturas; 

-       Proceder ao lançamento e tramitação administrativa dos procedimentos de contratação pública regulados na lei, de 

empreitadas de obras públicas;  

-      Coordenar e participar na análise das propostas de concursos públicos, relativos a empreitadas de obras municipais;  

-      Efetuar a consignação e garantir a fiscalização das obras municipais, efetuando as medições dos trabalhos e os respetivos 

autos de medição, assegurando o cumprimento das condições fixadas nos projetos de execução e cadernos de encargos, ou 

propor a execução da fiscalização por parte de terceiros, quando justificado;  

-      Assegurar a gestão do contrato; h) Informar os pedidos de trabalhos a mais e outros relativos à execução de obras por 

empreitada; 

-       Efetuar receção provisória e definitiva das empreitadas, preparando os autos de receção e conta final da empreitada e 

consequente libertação de garantias, ou propor a execução por parte de terceiros, quando justificado;  

-      Informar sobre os pedidos de prorrogação de prazo e os pedidos de revisões de preços das empreitadas, assegurando o 

necessário controlo; k) Assegurar o processo respeitante à posse administrativa das empreitadas; 

 -     Proceder à realização de informação mensal tendente a avaliar os níveis de execução das empreitadas; 

-     Elaboração de relatório anual de execução de empreitadas; 

-     Assegurar a organização, instrução e movimento dos processos, expediente, documentação e arquivo dos assuntos 

relacionados com empreitadas; 

-     Exercer outras competências e atribuições compatíveis. São atribuições do Setor de Obras (SO) da DOP, designadamente nas 

obras por administração direta:  
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-      Assegurar a gestão, a execução e o controlo (fiscalização) das obras de construção, de conservação e reparação a realizar 

por administração direta, relacionadas com o espaço público do concelho, a rede viária municipal, os edifícios municipais, os 

recintos municipais e afins; 

-      Promover a aquisição de equipamento de manutenção do espaço público urbano, da rede viária municipal, dos edifícios 

municipais e outros;  

-     Acompanhar todas as obras municipais por administração direta, através da Aplicação informática de gestão de obras e 

tendo em conta a ficha de controlo de qualidade de obras, com vista a controlar os respetivos custos, quantidades e prazos; 

 -     Proceder à realização de informação necessária à avaliação mensal dos níveis de execução e respetivos custos;  

-     Elaboração de relatório anual de execução de atividades; 

-     Exercer outras competências e atribuições compatíveis, nomeadamente o apoio às outras subunidades da DOP 

 

Setor de Infraestruturas, Transportes e Energia São atribuições do Setor de Infraestruturas e Energia (SIE) da DOP, 

designadamente: No domínio das infraestruturas e energia: 

 

-      Programar e promover as ações necessárias à conservação, manutenção, reparação e extensão das estradas nacionais 

desclassificadas pelo Plano Rodoviário Nacional, cuja titularidade tenho sido transferida para o município por acordo de mutação 

dominial, nos termos do Decreto -Lei n. º 100/2018 de 28 de novembro;  

-     Programar e promover as ações necessárias à conservação, manutenção, reparação e extensão da rede viária municipal, 

compreendendo as estradas municipais, os arruamentos urbanos, os caminhos municipais, os caminhos rurais e os caminhos 

agrícolas;  

-     Programar e promover as ações necessárias à conservação, manutenção e reparação dos edifícios e instalações que integram 

o património municipal ou que são administrados pelo município;  

-     Programar e promover as ações necessárias à conservação, manutenção e instalação de equipamentos a cargo do município, 

nomeadamente no que respeita à sinalização na via pública e ao mobiliário urbano; 

-    Promover as ações necessárias à manutenção, reparação e extensão de sistemas de iluminação das vias e espaços públicos 

municipais;  

-    Acompanhar e colaborar nos processos relacionados com a implementação de infraestruturas elétricas, infraestruturas de 

telecomunicações e infraestruturas urbanas de gás;  

-    Efetuar o acompanhamento e fiscalização de obras de implementação de infraestruturas elétricas, infraestruturas de 

telecomunicações e infraestruturas urbanas de gás;  

-    Promover a atualização e manutenção dos cadastros e registos das diversas intervenções, em articulação com o SO e o SPAT; 
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No domínio da energia:  

 

-       Acompanhar a gestão do(s) contrato(s) de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, iluminação pública 

e gás, incluindo o plano anual de investimentos a realizar pelo concessionário; 

-       Coordenar e articular a atuação do município com as entidades fornecedoras de energia elétrica, gás e outras fontes de 

energia;  

-      Promover e monitorizar a utilização racional de energia, em articulação com outras Unidades Orgânicas com 

responsabilidades nesta área;  

-      Promover, em colaboração com as demais Unidades Orgânicas, o estudo e a implementação de medidas de melhoria da 

eficiência energética, nos edifícios e equipamentos municipais; 

 

No domínio do transportes:  

 

-       Assegurar a articulação com a CIM -TTM, no âmbito da rede pública de transportes de passageiros, tendo em conta as 

atribuições do Município enquanto autoridade de transportes e a delegação de competências na CIM -TTM; 

 -     Acompanhar, em articulação com as Unidades Orgânicas envolvidas, a organização, pla neamento, desenvolvimento e 

articulação das redes e linhas do serviço público de transporte de passageiros, incluindo o transporte escolar, bem como dos 

equipamentos e infraestruturas a ele dedicados;  

-       Acompanhar a definição das obrigações de serviço público de transporte de passageiros; 

-     Analisar e elaborar pareceres técnicos no âmbito do serviço público de transporte de pas sageiros; 

-     Monitorizar a exploração do serviço público de transporte de passageiros. 

 

Sector de Armazém, Equipamentos e Oficinas São atribuições do Setor de Armazém, Equipamento e Oficinas (SAEO) da DOP: 

 

-         Executar os trabalhos operativos associados a todas as obras por administração direta; 

-        Emitir requisições relativas a todos os materiais em consonância com a reposição de stocks; 

 -      Proceder à receção de materiais adquiridos, verificando, em conformidade, as ordens de compra e guias de remessa;  

-       Proceder à armazenagem, conservação e distribuição pelos diversos serviços, dos materiais existentes e/ou por eles 

requisitados, mediante a emissão da respetiva guia de saída de material; 
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 -        Assegurar o correto armazenamento dos bens, materiais e equipamentos aprovisionados, zelando pela sua boa 

conservação; 

-        Assegurar a inventariação sistemática e atualizada das existências em armazém, registando entradas e saídas;  

-        Promover a gestão dos stocks necessários ao bom funcionamento dos serviços, estabelecendo stocks de segurança de 

acordo com as necessidades, em articulação com os serviços;  

-        Efetuar, por sua iniciativa, estatísticas periódicas dos gastos dos diversos serviços e colaborar nas que forem organizadas 

por outros serviços da autarquia;  

-       Elaborar relatório mensal de movimento de entradas e saídas; 

-        Elaborar relatório anual síntese do movimento do armazém, bem como da situação dos stocks; 

-        Zelar pela conservação e manutenção preventiva das viaturas, máquinas e equipamentos a cargo do serviço;  

-       Gerir as oficinas e o contingente de viaturas e máquinas do município; 

-       Manter o parque automóvel do município em condições de operacionalidade; 

-      Distribuir as viaturas pelos diferentes serviços, de acordo com as indicações superiores; 

-      Elaborar requisições dos combustíveis indispensáveis ao funcionamento do parque automóvel;  

-      Efetuar e manter atualizado o registo de informação sobre cada máquina e viatura, quanto ao combustível consumido, 

quilometragem/mês, imobilização/dias/motivo, custo de exploração, custos de manutenção e custos de acidentes;  

-       Elaborar relatório mensal síntese do registo descrito na alínea anterior, propondo medidas de melhoria/corretivas, sempre 

que justificado; 

-       Propor a aquisição/aluguer de viaturas, máquinas e outros equipamentos; 

-       Exercer outras competências e atribuições compatíveis. 

 

Setor de Projetos e Apoio Técnico São atribuições do Setor de Projetos e Apoio Técnico (SPAT) da DOP: 

 

-         Assegurar o apoio técnico, nos domínios da arquitetura e da engenharia civil, necessário ao bom funcionamento dos 

serviços da divisão;  

-        Analisar tecnicamente e elaborar relatórios e/ou informações sobre processos no âmbito da ação social municipal, espaço 

público do concelho, edifícios municipais, rede viária, recintos municipais e afins; 

 -       Elaborar estudos, planos e executar projetos, nos domínios da arquitetura e da engenharia civil;  

-       Efetuar serviços de desenho técnico, no domínio da arquitetura e da engenharia civil; 

-       Elaborar medições e orçamentos de obras municipais a executar por administração direta;  
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-          Assegurar a preparação de processos de concurso de empreitadas de obras públicas, elaborando as medições, orçamento 

e as cláusulas técnicas do caderno de encargos; 

-          Elaborar relatórios e pareceres técnicos no âmbito das obras municipais, dos domínios da arquitetura e da engenharia 

civil; 

-         Efetuar serviços de topografia; 

-        Efetuar avaliações imobiliárias municipais e afins;  

-       Organizar e manter atualizado o ficheiro e arquivo de estudos e projetos de obras municipais; 

-      Manter atualizado o cadastro das redes viárias municipais, para fins de conservação e informação; 

-       Organizar e gerir os arquivos digitais da subunidade, fomentando bases de dados partilhadas e acessíveis aos colaboradores 

da DOP 

-        Exercer outras competências e atribuições compatíveis. 

 

Secção de Apoio Administrativo São atribuições da Secção de Apoio Administrativo (SAA) da DOP:  

 

-         Assegurar o apoio administrativo ao responsável pela Divisão e ao bom funcionamento dos serviços da divisão;  

-       Efetuar o registo de “entrada dos processos”, organização do arquivo e encaminhamento do expediente da divisão; 

-      Efetuar notificações e ofícios, emitir certidões e declarações, quando determinado pelo responsável pela Divisão;  

-     Gerir os arquivos digitais da Divisão, fomentando bases de dados partilhadas e acessíveis aos colaboradores de cada 

subunidade da DOP;  

-    Executar todas as tarefas de natureza administrativa que lhe forem especialmente determinadas;  

-    Organizar e instruir todos os demais processos da competência da divisão; 

-    Efetuar requisições e submeter superiormente ordens de serviço respeitantes à atividade da divisão;  

-    Fazer a conferência e verificação preliminar dos documentos apresentados, promovendo as diligências imediatas, 

independentemente de despacho, não o contrariando, necessárias à boa apreciação pelos serviços competentes, de acordo com 

as normas legais e regulamentares;  

-     Garantir o atendimento do público e telefonemas destinados à divisão, facultando informações e esclarecimentos; 

-     Assegurar o controlo de assiduidade, pontualidade e trabalho extraordinário do pessoal afeto à divisão; 

-     Exercer outras competências e atribuições compatíveis. 

 

Divisão Jurídica e de Recursos Humanos 1  
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— No âmbito da Divisão Jurídica e Recursos Humanos (DJRH), para além das competências referidas no artigo 15.º da Lei n.º 

49/2012 de 29 de agosto, compete ainda ao dirigente intermédio sob sua responsabilidade:  

-        Dirigir o pessoal integrado na divisão, distribuindo, orientando e controlando a execução dos trabalhos;  

-        Organizar as atividades da divisão de acordo com o plano anual de atividades, e proceder à avaliação dos resultados 

alcançados;  

-       Procede à avaliação de desempenho do pessoal da divisão no âmbito do SIADAP;  

-      Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência da divisão a seu cargo 

-      Assegurar a liderança e gestão dos processos, e acompanhar a execução das obras de construção, reparação e conservação, 

relativas a todo o património municipal imobiliário, através da emissão de pareceres e avaliação da conformidade legal de todas 

as peças dos procedimentos; 

-      Dar parecer sobre os processos das obras municipais a executar e propor o procedimento a adotar bem como os recursos a 

afetar;  

-       Apoiar os munícipes na resolução dos seus problemas e dificuldades sentidas no âmbito dos respetivos serviços municipais; -   

-       Encaminhar os munícipes e os assuntos que a estes digam respeito no sentido de uma maior eficácia e celeridade na sua 

resolução, pelos respetivos serviços municipais; 

-      Recolher junto dos munícipes opiniões e sugestões quanto ao funcionamento dos respetivos serviços com vista à obtenção de 

melhores níveis de atendimento e resolução dos seus assuntos.  

-       Zelar pela correta e atempada execução das atribuições respetivas, estudando e propondo as medidas organizativas que 

contribuam para aumentar a eficácia e a qualidade do serviço. 

-      Proceder à gestão administrativa do pessoal ao serviço da Câmara, mantendo atualizados os respetivos processos 

individuais;  

-     Proceder à gestão administrativa do pessoal ao serviço da Câmara, mantendo atualizados os respetivos processos 

individuais;  

-     Proceder a todos os atos relativos ao processamento dos vencimentos dos trabalhadores ao serviço da autarquia;  

-     Garantir o apoio jurídico ao executivo e seus membros, bem como aos diferentes serviços;  

-    Emitir pareceres jurídicos com vista à fundamentação de decisões superiores; 

-    Participar na elaboração de regulamentos, posturas, despachos internos e ordens de serviço; 

-    Compilar e organizar informação sobre todas as ações e recursos judiciais, atualizando a situação dos processos; 

-    Acompanhar a representação forense do município, dos seus órgãos e titulares, bem como dos colaboradores por atos 

legalmente praticados no âmbito das suas competências ou funções;  

-       Assegurar os procedimentos relacionados com participações ao ministério público, por crimes de desobediência e outros; 
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-       Dirigir a instrução dos processos disciplinares a que houver lugar por determinação superior. 

 2 — A Divisão Jurídica e Recursos Humanos (DJRH) compreende as seguintes subunidades e setores: 

 

-    Secção de Recursos Humanos (SRH);  

-    Setor de Apoio Jurídico (SAJ);  

-     Gabinete de Formação (GF). 

 

Compete à Secção de Recursos Humanos (SRH): 

 

-          Gerir as relações de trabalho e os processos de recrutamento e seleção, no respeito pelos direitos das pessoas, visando a 

dignificação das carreiras e adequação do capital humano às ne cessidades do município; 

-        Assegurar a divulgação da informação sobre matérias relacionadas com os direitos e deveres dos trabalhadores;  

-       Proceder anualmente à elaboração do balanço social; 

-      Promover uma adequada utilização dos instrumentos de mobilidade dos trabalhadores; 

-      Organizar e atualizar os processos individuais dos trabalhadores; 

-        Promover os atos administrativos necessários à avaliação do desempenho dos trabalhadores do município;  

-       Efetuar o processamento e conferência dos vencimentos e abonos de acordo com a legislação em vigor; 

-       Gerir o processo de controlo de assiduidade dos trabalhadores; 

-       Gerir o processo de elaboração do mapa anual de férias, bem como a respetiva execução; 

-       Processar e liquidar os vencimentos, descontos e abonos complementares; 

-       Assegurar que os encargos assumidos estejam devidamente suportados por documento válido aprovado; 

-       Organizar e instruir processos referentes a prestações sociais, tais como prestações complementares a crianças e jovens, 

ADSE, Caixa Geral de Aposentações e outras; m) Assegurar o expediente e arquivo geral da secção. 

 

Setor de Apoio Jurídico Ao Setor de Apoio Jurídico compete, designadamente: 

 

-        Assegurar a prestação de toda a informação técnico -jurídica sobre quaisquer questões ou processos submetidos a 

apreciação pela Câmara Municipal, cumprir a fiscalização de leis, regulamentos e posturas municipais.  

-        Apoiar os processos de participação promovidos pelo município; 

 -         Promover a colaboração ativa e melhoria da qualidade dos serviços da autarquia; 
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 -          Analisar e emitir parecer sobre alterações aos regulamentos municipais e manuais de gestão e ainda sobre processos de 

classificação de serviço e de natureza disciplinar, quando solicitado pelo Executivo;  

-           Analisar e emitir parecer sobre o planeamento da modernização administrativa, em areas como qualidade, formação e 

inovação tecnológica);  

-           Emitir parecer sobre a criação de equipas de projeto ou equipas multidisciplinares em matérias que pela sua natureza 

justifique uma abordagem integrada;  

-          Emitir parecer sobre todas as matérias que o Presidente da Câmara entenda submeter à sua apreciação;  

-          Analisar e interpretar a legislação e apoiar juridicamente a Câmara Municipal no âmbito das suas competências;  

-         Elaborar regulamentos, posturas e outros documentos de carácter jurídico de âmbito ou interesse municipal;  

-         Proceder à instrução e acompanhamento de processos;  

-         Efetuar pareceres e estudos de carácter jurídico e elaborar propostas para despacho superior. 

 

Gabinete de Formação Ao Gabinete de Formação compete, designadamente: 

 

 -        Definir e propor os métodos mais adequados para efetuar diagnóstico das necessidades de formação;  

-         Proceder ao levantamento periódico das necessidades de formação, em articulação com os restantes serviços;  

-         Planear e organizar ações de formação internas e externas; d) Elaborar para aprovação o plano anual de formação e 

efetuar o respetivo controlo;  

-          Criar e gerir a bolsa de formadores/as;  

-           Organizar os dossiers técnico pedagógicos das formações internas 

 

À DIVISÃO de CULTURA, TURISMO e DESPORTO  —  (DCTD) para além das competências referidas no artigo 15.º da Lei n.º 

49/2012 de 29 de agosto, compete ainda ao dirigente intermédio sob sua responsabilidade: 

 

-          Dirigir o pessoal integrado na divisão, distribuindo, orientando e controlando a execução dos trabalhos; 

-          Organizar as atividades da divisão de acordo com o plano anual de atividades, e proceder à avaliação dos resultados 

alcançados;  

-          Procede à avaliação de desempenho do pessoal da divisão no âmbito do SIADAP; 

-          Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência da divisão a seu cargo.  
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-         Apoiar os munícipes na resolução dos seus problemas e dificuldades sentidas no âmbito dos respetivos serviços municipais; 

-         Encaminhar os munícipes e os assuntos que a estes digam respeito no sentido de uma maior eficácia e celeridade na sua 

resolução, pelos respetivos serviços municipais;  

-         Recolher junto dos munícipes opiniões e sugestões quanto ao funcionamento dos respetivos serviços com vista à obtenção 

de melhores níveis de atendimento e resolução dos seus assuntos.  

-         Zelar pela correta e atempada execução das atribuições respetivas, estudando e propondo as medidas organizativas que 

contribuam para aumentar a eficácia e a qualidade do serviço. 

 -         Assegurar a realização da política e dos objetivos municipais nas areas da Cultura, Desporto e Turismo 

-         Propor normas de gestão eficientes dos equipamentos culturais, desportivos e turísticos, com ponderada gestão de 

recursos, com planificação a médio e longo prazo e que garantam a sua sustentabilidade futura; 

-         Planificar metodologias para o acompanhamento, monitorização e avaliação da execução dos projetos desenvolvidos com 

o apoio do município.  

 

 A Divisão de Cultura, Turismo e Desporto (DCTD) compreende as seguintes subunidades e setores:  

 

Secção dos Assuntos Culturais, Promoção Turística (SACPT); 

Setor Biblioteca Municipal (SBM); 

Setor do Desporto (SD);  

Setor de Animação Cultural (SAC) 

 

Secção dos Assuntos Culturais, Promoção Turística São atribuições da Secção dos Assuntos Culturais, Promoção Turística (SACPT): 

 

-          Apoiar a atividade de entidades culturais e recreativas na área do município; 

-          Executar ações de animação recreativa; c) Promover medidas e ações de natureza cultural, no âmbito das respetivas 

políticas definidas pelo município, visando a elevação do nível cultural e da qualidade de vida dos/as munícipes;  

-           Promover estudos e edições destinados a recolher e divulgar a cultura popular tradicional;  

-          Colaborar com os organismos regionais e nacionais do setor do turismo; 

-           Inventariar as potencialidades turísticas da área do Município e promover a sua divulgação; 

-           Promover o desenvolvimento de meios, ações e infraestruturas de apoio ao turismo e lazer; 

-          Gerir o Posto de Turismo; i) Formular as estratégias municipais integradas de turismo, cultura e desporto; 

 -          Incentivar a realização de manifestações e eventos turísticos, culturais e desportivos; 
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-           Estabelecer parcerias com entidades públicas e de natureza privada com vista ao intercambio de experiências para o 

desenvolvimento integrado do turismo, cultura e desporto;  

-           Elaborar estudos e análises específicas sobre as areas turísticas, culturais e desportivas, de forma a definir linhas de ação 

e diretrizes para o desenvolvimento integrado destes setores;  

-          Coordenar ações de captação de recursos para financiamento de projetos relativos ao desenvolvimento turístico, cultural e 

desportivo;  

-          Planear a promoção do produto turístico Alfândega da Fé em certames de âmbito nacional e internacional, em sintonia 

com a política nacional de desenvolvimento do turismo;  

-         Desenvolver ações que envolvam o inventário e a salvaguarda dos recursos patrimoniais e artísticos, materiais e imateriais; 

-         Consolidar critérios para o desenvolvimento de estudos e pesquisas do mercado turístico (oferta e procura) e 

desenvolvimento de mecanismos de regionalização e segmentação do turismo por categorias homogéneas;  

-          Promover o desenvolvimento de novos valores artísticos concelhios;  

-          Assegurar as tarefas de gestão corrente do posto de informação turística no que respeita à divulgação de publicações, 

folhetos, atividades de interesse turístico e prestar esclarecimentos diversos sobre a região/concelho;  

-         Desenvolver estratégias de dinamização e animação do CIT — Centro de interpretação do território, em consonância com a 

lógica de valorização da identidade local; 

 -        Promover e realizar o acompanhamento de turistas em visitas a locais de interesse turístico e patrimonial, zelando sempre 

pelo seu bem -estar;  

-       Responder às necessidades e expetativas dos turistas através da disponibilização de informação atualizada e atempada; 

-       Colaborar com o Gabinete de Comunicação e Imagem. 

 

Setor Biblioteca Municipal 1 — 

 

São atribuições do Setor de Biblioteca Municipal (SBM): 

 -        Criação de um serviço de apoio às Bibliotecas Escolares do Concelho de forma a interagir e articular atividades em parceria 

com as mesmas; 

 -        Articular atividades com as IPSS’s do Concelho; 

 -       Criar atividades inter -bibliotecas da Terra Quente ou do Distrito; 

-        Integrar a rede de Bibliotecas Públicas e a receber as ações e atividades em cooperação com a Direção -Geral do Livro e das 

Bibliotecas (DGLB) e o Plano Nacional de Leitura (PNL); e) Empréstimo de livros e materiais em outros suportes; 

 -           Empréstimo de material não -livro para utilização na Biblioteca (audiovisuais, etc.);  
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-         Serviços de informação através de materiais impressos e eletrónicos; 

-         Serviço de consulta de periódicos e fundo local; 

-         Serviços de aconselhamento ao leitor; 

-         Serviços de informação à comunidade; 

-         Animação e atividades culturais;  

-        Serviços para crianças e jovens (ocupação de tempos livres, etc.); m) Serviços a grupos comunitários;  

-        Serviços para grupos de utilizadores especiais; o) Exercer outras competências e atribuições compatíveis 

 

2 — Espaço Internet:  

 

-           Sensibilizar e adaptar os/as cidadãos/dãs às novas tecnologias de informação e internet; 

-           Dinamizar ações específicas de formação e de sensibilização, que visam o aproveitamento, a utilização e adaptação plena 

das tecnologias de informação e comunicação por parte dos/as Munícipes; 

 -         Divulgar iniciativas desenvolvidas no âmbito da sociedade da informação;  

-         Fazer cumprir as regras de utilização do espaço internet pelos seus utilizadores 

 

Setor do Desporto São atribuições do Setor do Desporto (SD):  

 

-         Planificar, promover e coordenar as ações que conduzam ao desenvolvimento desportivo do concelho, promovendo a 

realização de iniciativas desportivas com as coletividades ou grupos desportivos e recreativos. 

-            Desenvolver e apoiar projetos que promovam a prática de atividade física regular numa perspetiva de melhoria da saúde, 

bem -estar e qualidade de vida, com incidência na população idosa e ou com necessidades especiais; 

 -        Propor e executar medidas de política social, nomeadamente de apoio à infância, juventude e idoso/a, no âmbito das 

atribuições do Município, designadamente nas areas de lazer e desporto;  

-         Assegurar o apoio material e logístico às estruturas desportivas do concelho; 

-        Promover atividades de animação e desporto e o associativismo; 

-       Executar ações de ocupação de tempos livres da criança, jovens e adultos; 

-       Fomentar e apoiar a prática desportiva noutras camadas da população, e nomeadamente o desporto escolar.  

-       Promover a atividade física na população mais idosa, em conjunto com os lares e juntas de freguesia; 

-       Desenvolver a atividade física nas escolas e jardins -de -infância (AEC´S); j) Promover a organização de eventos desportivos; -   

-     Monitorização da rede Municipal de percursos pedestres e acompanhamento dos percursos realizados;  
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-      Supervisão da segurança e bom estado de utilização dos parques infantis e polidesportivos e conceção das respetivas fichas 

técnicas;  

-      Dinamizar as Atividades de Tempos Livres (ATL) a que o município se propõe a fazer;  

-     Proporcionar boas práticas desportivas aos alfandeguenses designadamente comemorar o dia da atividade física, o dia da 

montanha e o dia da criança;  

-       Controlar e dirigir toda a área do Complexo da Formação Desportiva como a ocupação do mesmo e de quem lá trabalha;  

-       Gerir a época balnear das Piscinas da Associação Recreativa Alfandeguense;  

-        Apoiar todas as iniciativas desportivas a que sejam solicitados de âmbito concelhio; 

-       Dinamizar iniciativas de turismo ativo e fruição da natureza. 

 

Setor de Animação Cultural São atribuições do Setor de Animação Cultural (SAC):  

 

-         Garantir o serviço da CAF (prolongamento de horário e refeições para as crianças do ensino pré -escolar);  

-        Planificar, conceber, desenvolver e implementar atividades de animação cultural, de enriquecimento curricular e de apoio à 

família, para crianças em idade pré -escolar e para outras faixas etárias;  

-        Zelar pela articulação do serviço das Assistentes Operacionais — no que diz respeito ao serviço infantil;  

-      Apoiar atividades complementares da Biblioteca Municipal e da Casa da Cultura (exposições, ações de formação, atividades 

de animação, etc.);  

-        Dinamizar o grupo TAFE; 

-     Participar na organização das Atividades de Tempos Livres (ATL) dinamizadas pelo Município de AF; 

-    Exercer outras competências e atribuições compatíveis, colaborando com os demais serviços municipais (sendo que, nestes 

casos, os processos serão coordenados pelas respetivas chefias desses serviços  

 

Divisão de Águas e Saneamento 1 — No âmbito da Divisão de Águas e Saneamento (DAS), para além das competências 

refe ridas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, compete ainda ao chefe de divisão: 

 

-       Dirigir o pessoal integrado na divisão, distribuindo, orientando e controlando a execução dos trabalhos; 

-       Organizar as atividades da divisão de acordo com o plano anual de atividades da divisão e com as prioridades definidas pelo 

executivo municipal, e proceder à avaliação do desempenho e dos resultados alcançados; 

-       Coordenar a atividade desenvolvida por cada um dos setores da divisão, assegurando a informação necessária e a correta 

execução das tarefas, dentro dos prazos determinados; 
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 -         Promover a qualificação do pessoal da divisão (ao nível das competências e da carreira profissional); 

 -        Zelar pelo cumprimento das normas de gestão dos recursos humanos (horário de trabalho, faltas, férias, licenças, etc.); 

-      Fomentar a boa gestão dos recursos materiais da divisão e do município; g) Elaborar pareceres e/ou informações sobre 

assuntos da competência da divisão; 

 -     Estabelecer interfaces com os demais serviços municipais e com o executivo municipal, de modo a fomentar as opções 

estratégicas, o planeamento e o ordenamento territorial do município;  

-     Recolher junto dos munícipes opiniões e sugestões quanto ao funcionamento dos respetivos serviços com vista na adaptação 

e melhoria contínua dos serviços da divisão e à consequente obtenção de melhores níveis de satisfação, de eficácia e celeridade; -    

-      Produzir relatórios de atividades, tratamento de dados estatísticos e balanços da atividade da Divisão; 

-     Elaborar (ou supervisionar) e submeter à aprovação superior os regulamentos, as instruções e as normas que forem julgados 

necessárias ao correto exercício das atribuições de cada serviço da Divisão;  

-     Empreender ações de informatização e de modernização administrativa dos serviços da Divisão, bem como a agilização de 

procedimentos;  

-       Promover a divulgação das iniciativas e das atividades da Divisão, recorrendo também às novas tecnologias. 

 

 2 — A Divisão de Águas e Saneamento (DAS) compreende as seguintes subunidades e setores:  

 

 Setor de Apoio Administrativo (SAA);  

 Setor de Águas e Saneamento (SAS); 

 Setor de Gestão de Stocks e Armazém (SGSA); 

Setor de Controlo de Qualidade (SCQ) 

 

 

Setor de Apoio Administrativo (SAA) São atribuições do Setor de Apoio Administrativo (SAA) da DAS, apoiando todos os setores 

da Divisão: 

 

-        Garantir o atendimento permanente ao público, facultando informações e esclarecimentos, recebendo os respetivos 

pedidos no âmbito da Divisão; 

 -          Efetuar o registo de “entrada dos processos” e a organização dos mesmos;  

-        Inserir na Aplicação informática “AGU” os dados dos processos no âmbito das Águas e Saneamento, fomentando as bases 

de dados e os sistemas de gestão do SAS; 
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-      Fomentar os contactos diretos com os requerentes, proporcionando esclarecimentos e apoio na instrução dos requerimentos; 

-     Emitir as guias de receita e zelar pela cobrança de taxas nos termos dos Regulamentos Municipais respetivos, no âmbito dos 

pedidos da competência da Divisão; 

-      Gerir os arquivos digitais da Divisão, fomentando bases de dados partilhadas e acessíveis aos colaboradores de cada setor da 

DAS;  

-    Exercer outras competências e atribuições compatíveis;  

-  Ler os contadores nas casas dos consumidores, os números relativos a gastos de água, anota -os em livros apropriados e 

recebe as verbas constantes dos recibos correspondentes aos gastos anteriores. 

 

Setor de Águas e Saneamento (SAS) 1 — São atribuições do Setor de Águas e Saneamento (SAS) da DAS, no âmbito da gestão e 

monitorização das redes (em baixa):  

 

-         Definir a política e as estratégias para a gestão dos sistemas municipais de águas e saneamento; 

-         Definir as rubricas do Plano Plurianual de Investimentos e do Orçamento da Despesa relacionadas com o SAS;  

-         Assegurar o planeamento, a reorganização e a otimização do funcionamento do SAS;  

-        Monitorizar os consumos, caudais e volumes de águas, alertando para os desvios (controlo de perdas de água); 

-        Monitorizar as faturações, os custos e os proveitos; 

-        Monitorizar os indicadores de gestão (resultados e performance dos serviços) e elaborar relatórios;  

-        Estabelecer o relacionamento com a AdTMAD/AdN (redes em alta/tarifários/relatórios das ETA’s e ETAR’s/outros assuntos); 

-       Estabelecer o relacionamento com a ERSAR (formação de tarifários/reporte de Contas/ou tros assuntos regulados); 

-       Assegurar a comunicação externa e efetuar campanhas de sensibilização no âmbito do SAS.  

 

 São atribuições do Setor de Águas e Saneamento (SAS) da DAS, no âmbito do planeamento, projeto das redes (em baixa) e apoio 

técnico:  

-       Efetuar e manter atualizado o cadastro das redes de águas e saneamento;  

-        Efetuar diagramas, cartografia e o SIG dos sistemas de águas e saneamento do concelho;  

-        Assegurar o planeamento macro e a definição de programas de intervenção nas redes de águas e saneamento;  

-    Elaborar estudos e projetos para ampliação de redes, alteração/renovação de redes, redes separativas (e outras 

intervenções);  

-       Informar tecnicamente os pedidos de ramais domiciliários (de abastecimento de água e de saneamento); 
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 -       Assegurar o apoio técnico para aquisições de materiais (fornecimentos especiais e contínuos/RQI’s/receção  de materiais); -   

-        Assegurar o apoio técnico especializado sobre o funcionamento das redes;  

-       Assegurar o apoio técnico aos canalizadores no terreno (fugas e intervenções); 

-      Elaborar pareceres sobre as redes de águas e saneamento no âmbito da gestão urbanística (RJUE)/outros pareceres.  

 

 São atribuições do Setor de Águas e Saneamento (SAS) da DAS, no âmbito do interface com os munícipes/consumidores:  

 

-     Efetuar o atendimento e receção dos pedidos dos munícipes/consumidores sobre águas e saneamento (celebração de 

contrato de fornecimento/denúncia de contrato/mudança de local de contador/ramais domiciliários/etc.); 

-        Efetuar e tratar “comunicações de anomalias” sobre as redes de águas e saneamento 

-      Emitir “instruções de serviço” para execução pelos canalizadores (colocação/remoção/mudança de local de contador, ramais 

domiciliários, reparação de anomalias, reparações na rede, etc.);  

-      Monitorizar os pedidos, os serviços executados/pendentes e os respetivos prazos; 

-       Atualizar os registos na aplicação das águas “AGU”;  

-       Assegurar a resposta a reclamações e a outros pedidos dos munícipes/consumidores;  

-       Assegurar a informação ao consumidor/avisos. 

 

São atribuições do Setor de Águas e Saneamento (SAS) da DUA, no âmbito da opera cionalização e manutenção das redes (em 

baixa):  

-       Executar as “Instruções de Serviço” — reparações/intervenções nas redes e equipamentos;  

-       Efetuar operações de manutenção regular e programada, gestão e limpeza — 30 reservatórios (13 Município + 17 PE’s AdN); 

-     Efetuar operações de manutenção regular e programada, gestão e limpeza — 32 ETAR’s d) Efetuar operações de manutenção 

preventiva nas redes e equipamentos;  

-        Executar (por administração direta) serviços programados para ampliação/alteração/renovação de redes;  

-       Efetuar operações extraordinárias para reparação de fugas nas redes de abastecimento;  

-       Efetuar operações pontuais para reparação de colapso estrutural e entupimento das redes de drenagem/descarga de fossas; 

-       Efetuar operações pontuais nas redes de rega e outras redes hidráulicas municipais. 

 

Setor de Gestão de Stocks e Armazém (SGSA) Compete ao Setor de Gestão de Stocks e Armazém (SGSA) da DAS: 

 

-         Proceder ao diagnóstico dos bens a aprovisionar; 
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 -      Controlar permanentemente os bens em stock;  

-       Emitir requisições e colaborar na elaboração dos cadernos de encargos, dos procedimentos de aquisição de bens materiais; -    

-        Rececionar os bens e assegurar o seu correto armazenamento e guarda;  

-     Fazer requisições externas (PFO) para os materiais com contratos de fornecimento contínuo, garantindo o controlo da 

execução;  

-     Entregar os bens armazenados aos serviços requisitantes, mediante apresentação de requisição interna, devidamente 

autorizada; 

 -      Registar todos os movimentos de aquisição, abate, entrega e devolução no programa de gestão de stocks; 

 -      Efetuar análises de gestão económica de stocks. 

 

Setor de Controlo de Qualidade (SCQ) 1 — São atribuições do Setor de Controlo de Qualidade (SCQ) da DAS, no âmbito da 

qualidade da água para consumo humano: 

 -        Implementar o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) — ERSAR;  

-        Assegurar a gestão e monitorização dos 13+17 Reservatórios de Água do município (con trolo da qualidade da água); 

-       Acompanhar o laboratório — análises da qualidade da água de consumo (valores paramétricos);  

-    Verificar os resultados das análises, articulando com a Autoridade Local de Saúde e ado tando medidas corretivas para 

reposição dos parâmetros químicos legais da água; 

 -       Elaborar relatórios trimestrais sobre a qualidade da água de consumo, e respetiva publicitação; 

 -       Assegurar o reporte de informação no Portal da ERSAR;  

-       Obter e renovar as licenças para captações de água subterrânea/nascentes — (APA -ARHN).  

 

2 — São atribuições do Setor de Controlo de Qualidade da DAS, no âmbito das ETAR’s municipais: 

-        Assegurar a gestão e monitorização das 32 ETAR’s compactas e EE AR do município (operação e manutenção); 

-       Acompanhar o laboratório — análises das águas residuais (valores paramétricos); 

-    Verificar os resultados das análises, articulando com a APA -ARHN e adotando medidas corretivas para reposição dos 

parâmetros químicos legais das águas residuais lançadas no domínio hídrico; 

-        Elaborar relatórios trimestrais sobre os parâmetros das águas residuais, e respetiva publicitação; 

-       Reportar a informação no Portal da APA -ARHN (SILiAmb) — águas residuais/Taxa de Recursos Hídricos; 

-       Obter e renovar as licenças de utilização/descarga no Domínio Público Hídrico — APA -ARHN. 
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Carreiras / Categorias / Cargos  

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé, através do “Mapa de Pessoal”, carateriza genericamente os postos de trabalho que 

constituem os vários níveis hierárquicos do organograma. A esta caraterização deverá corresponder uma definição específica 

das atribuições e do perfil das funções de cada elemento da equipa de um serviço, a promover pela respetiva chefia. 

Assim, no início de 2021, nos termos da Lei n.° 12- A/2008 de 27 de Fevereiro, o Mapa de Pessoal do Município de Alfândega da 

Fé (anexo ao Orçamento do Município para o ano 2021) contempla 216 lugares ocupados. Os lugares autárquicos (membros do 

Executivo eleitos e respetivos membros do Gabinete de Apoio) perfazem 7 lugares. A tabela seguinte ilustra a globalidade destes 

lugares 
 

 AUTARCAS DIRIGENTES 
TÉCNICOS 

SUPERIORES 

ASSISTENTES 

TÉCNICOS 
ASSISTENTES OPERACIONAIS INFORMÁTICA 

TOTAL 

parcial 
 ELEITO 

Membro 

Gabinete 

de Apoio 

2.º 

Grau 

3.º 

Grau 

Técnico 

Superior 

Coordenador 

Técnico 

Assistente 

Técnico 

Encarregado 

Geral 

Operacional 

Encarregado 

Operacional 

Assistente 

Operacional 

Especialista 

Informática 

Técnico 

Informática 

EXECUTIVO 3 - - - - - - - - - - - 3 

GABINETES - 4 - - - - 2* - - - - - 6 

DAF - - 1 - 5 5 6 - - 4 - 2 23 

DUA - - 1 - 7 1 4 - 1 13 1 1 29 

DOP - - 1 - 4 - 4 1 4 35 - - 49 

DESE - - - - 16 1 5 - - 16 - 1 39 

DJRH - -   1        1 

DCTD - -   5 - 3 - - 2 - - 10 

Totais 3 4 3 - 38 7 24 1 5 70 1 4 219 

 

* 1 AT (fiscal) destacado no GAE 
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5. LINHAS ESTRATÉGICAS 

O Município de Alfândega da Fé garante: 

 

 GESTÃO e POLÍTICA ECONÓMICA SUSTENTÁVEL 
A implementação de medidas necessárias para alcançar uma situação de equilíbrio financeiro, como uma condição do 
desenvolvimento sustentado. 

 

 RIGOR, TRÂNSPARÊNCIA e DIÁLOGO 
Serviços municipais que integram no seu funcionamento princípios orientadores: rigor, transparência e diálogo atento 
às necessidades concretas dos/as seus/suas munícipes.  

 

 DESENVOLVIMENTO LOCAL 
O contributo do município na promoção de oportunidades de desenvolvimento local sustentáveis fomentando o 
empreendedorismo. 

 

 POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS 
Justiça e equidade implementando políticas sociais integradas. 

 

 PATRIMÓMIO e CULTURA 
A preservação de uma cultura material e imaterial com o objetivo de fortalecer a identidade da comunidade tornando-a 
atrativa e diferenciada. 

 

 MODERNIZAÇÃO  
Desburocratização e simplificação dos procedimentos, utilizando as potencialidades das novas tecnologias. 

 

 APROXIMAÇÃO ao CIDADÃO 
Garantir a descentralização dos serviços, implementando políticas de proximidade. 

 

 As PESSOAS e a COMPETÊNCIA 
A valorização das pessoas e das suas capacidades como o fator que gera produtividade, motivação, participação na 
mudança e na modernidade. 
 

 A SEGURANÇA no TRABALHO 
Um compromisso de responsabilidade e respeito pela vida e saúde para todos os colaboradores do município. 

 

 AMBIENTE e SUSTENTABILIDADE 

Medidas de sustentabilidade através da educação, da proteção ambiental, da eficiência energética e da utilização de 
energias renováveis. 
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ESTRATÉGIA de SEGURANÇA e SUSTENTABILIDADE 

As atuais ações de planeamento e ordenamento do território colocam na ordem do dia o Desenvolvimento Sustentável, ao qual 

se associam noções como: as precauções ambientais (preservação dos recursos naturais), a eficiência ambiental (durabilidade 

das ações), a eficiência do bem-estar, a equidade e a segurança. Assim, pode-se considerar que a formulação de uma visão 

estratégica de segurança integra necessariamente o conceito de sustentabilidade como suporte de um planeamento ambiental 

e territorial. 

 

O planeamento territorial municipal contemporâneo deve assentar nas seguintes apostas: 

– competitividade (valorizar as vantagens que o município já tem); 

– mudança (potenciar as oportunidades externas ao município); 

– sustentabilidade (conservar os recursos endógenos, territoriais e humanos); 

– coesão (contrariar as grandes debilidades). 

 

Os OBJETIVOS a ATINGIR 

Os objetivos a perseguir, estruturados pela estratégia da política de ordenamento do território que alimenta o novo Plano 

Diretor Municipal (PDM), são: 

– melhoria das condições de vida  (criação de oportunidades de emprego / contrariar o decréscimo populacional); 

– preservação e potenciação dos recursos naturais e culturais; 

– revitalização e diversificação económica (agricultura / indústria agroalimentar / turismo sustentável); 

– reabilitação urbanística dos aglomerados urbanos e qualificação ambiental do território; 

– otimização dos sistemas urbanos (redes de infraestruturas / rede de equipamentos coletivos). 

 

Deste modo pretende-se, em primeira instância, uma maior capacidade de gestão, mais competências de ação e um melhor 

serviço prestado aos/as cidadão/dãs e agentes económicos. 

 

A ORIENTAÇÃO POLÍTICO-ESTRATÉGICA 

Considerando os recursos naturais como a principal potencialidade existente no concelho, nomeadamente a agradabilidade e 

autenticidade da paisagem, a floresta, a cinegética e a agricultura; 

Considerando a oportunidade de atrair população (residente ou visitante) ao município ancorada na oferta de produtos locais de 

excelência, através da animação da economia local (indústria agroalimentar e turismo de paisagem/cultural); 
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Considerando a necessidade de reforço das condições cívicas e territoriais locais, seja no âmbito sociocultural (“Alfândega da Fé: 

um concelho com serviços de qualidade, em particular para os/as idosos/as”), seja no âmbito do conforto urbano e ambiental 

(“Alfândega da Fé: um local seguro e agradável para se viver”); 

Considerando o esforço a encetar no sentido de fomentar o empreendedorismo e a iniciativa privada e integrar a aldeia global 

(ao nível das acessibilidades: estradas estruturantes e telecomunicações); 

A ORIENTAÇÃO POLITICO-ESTRATÉGICA do Município de Alfândega da Fé, no horizonte da 2.ª geração do PDM, pode ser 

traduzida por: «Afirmar a marca “Alfândega da Fé” a nível regional e nacional, fruto do trinómio económico (agricultura 

sustentável / indústria agroalimentar / turismo sustentável)». 
 

6. VISÃO e VALORES 

 

A visão do Município de Alfândega da Fé é: 

 

 SER UMA CÂMARA SUSTENTÁVEL, CENTRADA NO/NA MUNÍCIPE, VALORIZANDO A QUALIDADE, A SEGURANÇA, O 

AMBIENTE E A INOVAÇÃO NUM CONTEXTO DE INTERIORIDADE 

 

O Município de Alfândega da Fé estabelece os seguintes valores: 

 

 RIGOR 

 EFICIÊNCIA 

 EQUIDADE 

 TRANSPARÊNCIA 

 RESPONSABILIDADE e SEGURANÇA 

 INOVAÇÃO 

 IGUALDADE de GÉNERO e IGUALDADE de OPORTUNIDADES 

 RESPEITO PELO AMBIENTE E DIMINUIÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA  

 

 

 

 

 



 MANUAL DO SISTEMA DE 
GESTÃO QSA 

Data da Versão em Vigor: 

PARTE I 28-04-2021 

 

PG.01_MQSA (v. 16) 
Alfândega da Fé: Qualidade, Segurança e Ambiente  

SISTEMA de GESTÃO QUALIDADE, 
SEGURANÇA e AMBIENTE 

NP EN ISO 9001:2015; OHSAS 
18001:2007; ISO 14001:2015 

  
 

 
 
 

 

 
Elaborado por: 
 GESTORA QSA Fernanda Vieira 

 
56 de 76  

Aprovado por: 
 

PRESIDENTE da CÂMARA   Eduardo Tavares  

 
  Se este documento for impresso é considerado obsoleto; os documentos em vigor encontram -se na 
PDQ.  

 

 

7. POLÍTICA de GESTÃO INTEGRADA do MUNICÍPIO de ALFÂNDEGA da FÉ (QSA) 

 

Os/as responsáveis pela governação do Município de Alfândega da Fé, no desempenho da sua missão, estabelecem uma Política 

de Gestão Integrada visando garantir: 

a) a prossecução do interesse público; 

b) o desenvolvimento sustentado do território municipal; 

c) a satisfação dos/as munícipes e a motivação dos/as colaboradores/as. 

 

Com o desenvolvimento da Política de Qualidade Segurança e Ambiente, e no sentido de alcançar a excelência do desempenho 

municipal, de forma sistemática e integrada, o Executivo estabelece as seguintes diretrizes: 

 
a) Manter um Sistema de Qualidade certificado e Implementar também regras e práticas para Segurança no Trabalho e 

Ambiente, com regras e procedimentos normalizados (segundo as normas NP EN ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007; 

NP EN ISO 14001:2012), orientados para a satisfação e melhoria da prestação de serviços aos/às munícipes (do 

atendimento até à resolução); 

b) Avaliar o desempenho da Autarquia, nomeadamente através de auditorias e auscultação direta dos/as munícipes e 

colaboradores; 

c) Implementar uma cultura de Melhoria Contínua, baseada na transparência, na comunicação e na participação dos 

colaboradores e dos Munícipes; 

d) Promover a Sustentabilidade (social, económica, ambiental), englobando um conjunto de projetos e dinâmicas 

municipais associadas à sustentabilidade e à gestão eficiente dos recursos; 

e) Zelar pela Proteção do Ambiente, promovendo a mitigação das alterações climáticas, prevenindo a poluição e a gestão 

eficaz dos resíduos, e valorizando a biodiversidade autóctone; 

f) Sensibilizar sobre as boas práticas ambientais, consciencializando a população sobre a sua responsabilidade ambiental - 

“Educação Ambiental”; 

g) Formar e responsabilizar os/as colaboradores/as sobre os aspetos ambientais, minimizando os impactes ambientais 

decorrentes das suas atividades e fomentando a melhoria contínua; 

h) Garantir o cumprimento da Legislação e das Obrigações de Conformidade em matéria de segurança e ambiente. 

i) Prevenir, controlar e monitorizar a ocorrência de incidentes, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho e 

manter elevados padrões de desempenho; 



 MANUAL DO SISTEMA DE 
GESTÃO QSA 

Data da Versão em Vigor: 

PARTE I 28-04-2021 

 

PG.01_MQSA (v. 16) 
Alfândega da Fé: Qualidade, Segurança e Ambiente  

SISTEMA de GESTÃO QUALIDADE, 
SEGURANÇA e AMBIENTE 

NP EN ISO 9001:2015; OHSAS 
18001:2007; ISO 14001:2015 

  
 

 
 
 

 

 
Elaborado por: 
 GESTORA QSA Fernanda Vieira 

 
57 de 76  

Aprovado por: 
 

PRESIDENTE da CÂMARA   Eduardo Tavares  

 
  Se este documento for impresso é considerado obsoleto; os documentos em vigor encontram -se na 
PDQ.  

 

j) Promover e incentivar a participação dos trabalhadores da autarquia na discussão dos objetivos e a qualificação 

contínua das suas condições de trabalho; 

k) Prevenir danos para a saúde, disponibilizando os meios necessários e sensibilizando os trabalhadores para a 

importância do trabalho em condições normais de higiene, segurança e saúde; 

l) Identificar, avaliar e controlar os riscos para a saúde e segurança dos colaboradores e instalações, implementando 

medidas de prevenção e monitorização eficazes. 

 

No sentido de operacionalizar a Política da Qualidade Segurança e Ambiente são definidos pelo Executivo Municipal os 

Objetivos da QSA, estabelecendo as metas a alcançar, sendo passíveis de revisão periódica. Os Objetivos não constam deste 

manual, mas sim na Parte II da QSA, associados à caraterização e monitorização do Processo PG.01.  

 

O modelo do SGQSA foi concebido segundo a IS0 9001: 2015 e está em conformidade com a estrutura desta Norma 

Internacional e com a Norma IS0 14001: 2012 e OSHAS 18001: 2007.  
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8. RESPONSÁVEIS QSA  

 

8.1. Equipa QSA  

Os membros da Equipa de Qualidade, Segurança e Ambiente (EQSA) são colaboradores/as da Câmara Municipal de Alfândega da 

Fé, quer sejam trabalhadores/as em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (especialmente dirigentes), ou 

trabalhadores/as em regime de contrato de trabalho a termo certo, ou autarcas, ou membros dos seus gabinetes de apoio. Aos 

membros da EQSA compete-lhes, especialmente, o seguinte:  

a) Conceber e recolher as propostas relativas aos processos, procedimentos e outros documentos QSA, providenciar a formatação gráfica normalizada, 

rever e validar os conteúdos propostos nesses documentos e remeter os documentos finais ao Gestor QSA e à Presidente da Câmara para efeitos 

aprovação e de integração na Plataforma Digital da Qualidade; 

b) Colaborar com o Gestor da Qualidade, Segurança e Ambiente (GQSA) na implementação das ações previstas no Plano de Ação e no Plano de Melhoria 

Contínua; 

c) Divulgar para os/as respetivos colaboradores/as as convocatórias do GQSA (se forem pertinentes para o/a colaborador/a), as decisões e alterações do 

Sistema de Qualidade, Segurança e Ambiente (SQSA); 

d) Preparar iniciativas e documentos necessários para uma eficaz condução das reuniões de Revisão pela Gestão, conforme procedimento em vigor;  

e) Monitorizar os indicadores integrados no Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente (SGQSA), garantir uma adequada gestão do 

progresso e reportar os resultados periódicos das avaliações; 

f) Apoiar os/as colaboradores/as na definição de processos, procedimentos ou outros documentos, bem como prestar-lhe formação interna sobre o 

Sistema;  

g) Apoiar e envolver os/as colaboradores/as na preparação de auditorias internas ou externas, bem como na resposta às não-conformidades ou 

oportunidades de melhoria decorrentes das auditorias; 

h) Motivar e sensibilizar todos/as para o cumprimento das regras e procedimentos da QSA. 

 

Estas funções inscrevem-se no âmbito das atividades da CMAF, não conferindo estatuto ou prorrogativas especiais. Os membros 

da EQ constam no quadro seguinte, de acordo com o aprovado em reunião da EQ de 12/01/2015 e em reunião/formação de 

16/01/2015: 

Nome:  Cargo / Categoria:  Área Funcional:  

▪ Eduardo Tavares ▪ Presidente da Câmara  Executivo Municipal 

▪ António Salgueiro ▪ Vice-Presidente da Câmara  Executivo Municipal 

▪ Miguel Franco ▪ Vereador (tempo inteiro)  Executivo Municipal 

▪ Fernanda Vieira     ▪ Gestora da Qualidade / QSA  Técnica Superior 

▪ Rui Martins Gonçalves ▪  Chefe de Divisão (DUA)  Urbanismo / Ordenamento Território / Arquitetura 

▪ Carla Victor ▪ Chefe de Divisão (DAF)  Financeira / Especialista de Informática 

▪ Toni Azevedo ▪ Chefe de Divisão (DOP)  Obras Municipais / Engenharia Civil 
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▪ Ana Duque Dias  Técnica Superior (DCTD)  Casa da Cultura / Turismo 

▪ António Simões  Secretário do Gabinete de Apoio ao Executivo  Secretariado 

▪ Conceição Pereira  Chefe de Divisão (DESE)  Ação Social e Educação / Assistente Social 

▪ Ana Afonso Gonçalves  Técnica Superior (SBM-DDESC)  Biblioteca Municipal / Biblioteca e Documentação 

▪ Carina Teixeira  Técnica Superior (SA-DUA)  Ambiente / Ordenamento do Território 

▪ José Torres  Técnico Superior (SEF-DAF)  Administração Autárquica 

▪ Sofia Vaz  Técnica Superior (SASS e SE-DDESC)  Informática 

▪ Marisa Velho  Técnica Superior (GAE-DDESC)  Apoio ao Empreendedorismo 

▪ Miguel Franco  Técnico Superior (DJRH)  Jurídico 

▪ João Martins  Comandante Operacional Municipal  Proteção Civil 

▪ Marisa Macedo  Técnica Superior de HST (SHST-DO)  Higiene e Segurança no Trabalho 

▪ Miguel Soeiro  Apoio à Secção de Recursos Humanos (DJRH)  Matemática / Recursos Humanos 

▪ Andreia Amaro  Técnica superior (DOP)  Gabinete de planeamento/ candidaturas 

 

8.2. Gestora QSA  

A GQSA — nomeado por despacho da Sr.ª Presidente da Câmara— é um membro da EQSA, selecionado em função de algumas 

características do seu perfil profissional e pessoal. Assim, considera-se que este membro da equipa deverá: 

a) Ser um profissional com conhecimento da Organização e dos seus processos; 

b) Ser organizado e capaz de gerir prioridades; 

c) Ser motivado, pró-ativo e empenhado; 

d) Gostar de trabalhar em equipa e com capacidade de dividir tarefas, orientando-se para a obtenção de resultados; 

e) Ter boa interlocução com as diferentes áreas funcionais e respetivas chefias; 

f) Ser assertivo e ter capacidade para resolução de problemas; 

g) Ter formação na área da Qualidade, segurança e ambiente e conhecer detalhadamente o SQSA implementado no Município. 

O/a GQSA é responsável pela condução e gestão do Sistema da Qualidade, Segurança e Ambiente, planificando e coordenando 

as principais ações, zelando pelo cumprimento dos procedimentos do SGQSA em vigor, e verificando a conformidade dos 

conteúdos carregados na Plataforma Digital da Qualidade. Cumulativamente é-lhe solicitado que assegure a adequada 

compreensão desses documentos, através de ações de sensibilização, de ações de formação e da utilização de meios de 

comunicação interna e externa da informação. 

O/a GQSA privilegia a transmissão de informações e diretrizes (bem como o esclarecimento de dúvidas) diretamente aos 

membros da EQSA, através de sessões agendadas para o efeito — competindo aos membros EQSA envolver, orientar e 

esclarecer os/as seus/suas respetivos/as colaboradores/as sobre todos os aspetos relacionados com o SGQSA. 
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O/a GQSA integra e dirige a Equipa Operativa da Qualidade, Segurança e Ambiente (EOQSA), à qual compete desenvolver as 

tarefas de suporte à gestão do SGQSA — e, igualmente, no âmbito da implementação do Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Segurança e Ambiente — sendo esta EOQSA composta por colaboradores/as oriundos/as das diferentes unidades 

orgânicas, com as seguintes funções: 

Nome:  Cargo / Categoria:  Parte do Sistema Funções / Responsabilidades:  

 Fernanda Vieira  Gabinete da Qualidade 

 Gestão do SGQ 
/ QSA 

 Parte I 
 Partes II e III 

 Gestora da Qualidade / Gestora do QSA 
 

 Plano de Ação (elaboração e gestão) 
 Reuniões da EQ (convocatória; condução; ata/mail) 
 Auditorias e PAC’s (convocatória; acompanhamento; gestão 

do PAC; reporte; auditor interno) 
 Manual da Qualidade (elaboração e atualizações) 
 Revisão pela Gestão (convocatória e ata) 
 Formação SGQ (formação interna; consultoria; sessões de 

trabalho/esclarecimentos) 
 Documentos (gestão das Fichas dos Processos, PROC’s, IT’s 

e IMP’s; controlo gráfico; aprovação de documentos) 
 Indicadores (recolha e tratamento das Fichas dos 

Indicadores; gestão do Barómetro) 
 NC’s e SM’s (gestão do circuito NCSM e das NC’s / SM’s) 
 Plano de Melhoria Contínua (atualização e gestão do PMC) 
 Carregar todos os conteúdos na PDQ / WMQUAL 

 Marisa Macedo 
(DOP) 

 Técnica Superior de HST  Segurança 

 Implementação da Norma OHSAS 18001: 2007 
 Coordenação Geral: Chefe da DOP – Toni Azevedo 
 Equipa da Segurança (DOP) – Daniela Gomes 
 Equipa da Segurança (DOP) – Fernanda Vieira 
  

 Carina Teixeira (DUA)  Técnica Superior  Ambiente  

 Implementação da Norma ISO 14001 
 Coordenação Geral: Chefe da DUA – Rui Martins Gonçalves 
 Equipa do Ambiente (DUA) – Ana Sofia Araújo 
 Equipa do Ambiente (DUA) – Margarida Fonseca 

 José Torres (DAF)  Técnico Superior  Parte IV  Gestão da “Base de Dados de Legislação” 

 Sofia Vaz (DJRH)  Técnica Superior  Partes I e V 
 Medida da Satisfação 
 Formação / Informática 
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Presidente da Câmara 

O Presidente da Câmara (PC) é responsável pela gestão da entidade e garante a aprovação dos documentos do Sistema 

Qualidade, Segurança e Ambiente bem como o acompanhamento efetivo e a avaliação da eficácia das medidas propostas, 

fazendo com que o SGQSA seja um dos eixos de avaliação do desempenho global e da performance organizacional da Câmara 

Municipal de Alfândega da Fé. Compete ao PC a aprovação do Manual QSA e a sua promulgação. 
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9. GESTÃO do MANUAL QSA 

 

9.1. Composição e Acesso ao MQSA  

Este Manual descreve o SGQSA, a Política da QSA, bem como indica os processos que foram identificados como essenciais na 

gestão da atividade desenvolvida nos vários serviços da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, tendo em vista a implementação 

das regras que garantem a Melhoria Contínua das práticas de QSA. 

O Manual da QSA é um documento de cumprimento obrigatório dentro da Instituição e é aplicável a todos/as os/as 

colaboradores/as, independentemente das funções, categorias ou vínculo contratual. 

 

O presente documento está dividido em capítulos e tem uma numeração dicotómica sequencial. 

A versão em vigor do MQSA, bem como as versões em vigor de todos os documentos da estrutura documental do SGQSA, 

encontram-se disponíveis informaticamente na Plataforma Digital da Qualidade (em http://www.cm-

alfandegadafe.pt/frontoffice/pages/1340), acessível a partir de todos os postos de trabalho, para efeitos de consulta, não sendo 

possível efetuar quaisquer alterações aos documentos, excetuando as modificações que o Gestor da Qualidade vier proceder. O 

MQSA e todos os demais documentos da estrutura documental do SGQSA devem cumprir a premissa inscrita ou a inscrever no 

rodapé de cada documento: «Se este documento for impresso é considerado obsoleto; os documentos em vigor encontram -se na PDQ». 

As modificações ao MQSA obedecerão ao seguinte: por proposta do GQSA, da Equipa da QSA ou por sugestão de 

colaboradores/as podem ser analisadas e aprovadas modificações (quer por via de revisões, quer por introdução de novas 

matérias), que são sempre analisadas e verificadas pelos membros da EQSA e aprovadas pelo Sr. Presidente da Câmara, dando 

lugar a nova versão.  

Qualquer alteração ao atual Manual da QSA dá sempre lugar a uma nova versão. 

A GQSA dispõe de permissão informática e software que lhe permite introduzir essas modificações, carregando a nova versão na 

Plataforma Digital da Qualidade.  

As versões obsoletas são sempre retiradas da Plataforma Digital da Qualidade, são gravadas e arquivadas pelo GQSA.  

Os/as colaboradores/as tomam conhecimento da nova versão do MQSA, designadamente através de e-mail, onde todos/as são 

informados/as de que está em vigor uma nova versão, bem como uma breve explicação das razões das alterações introduzidas. 

 

Por decisão da anterior Presidente da Câmara, a 26 de abril de 2016, a estrutura documental que passou a ficar acessível ao 

público em geral é o Manual da Qualidade, Segurança e Ambiente (MQSA), no site do município (em http://www.cm-

alfandegadafe.pt/pages/1340), conforme especificado no subcapítulo 11.1 deste MQSA. 
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9.2. Revisões do MQSA  

A primeira edição deste manual é a edição n.º 1 (integrando a respetiva data); a partir desta, a cada alteração efetuada, 

corresponderá uma nova edição (integrando a respetiva data). 

A revisão do MQSA realiza-se, no mínimo, uma vez por ano (com a revisão das estratégias da gestão de topo da autarquia), 

sendo no entanto atualizado sempre que o desenvolvimento do sistema o requeira. 

Os elementos da revisão serão baseados na prática da sua aplicação, nas decisões tomadas em Reunião de Revisão pela Gestão, 

em alterações estruturais ou organizacionais da Câmara Municipal, em novos requisitos definidos pelo Executivo Municipal ou 

exigências regulamentares, na análise das reclamações feitas pelos/as munícipes aos serviços municipais, na análise das não-

conformidades ocorridas, na avaliação de indicadores e nos resultados das auditorias ao SGQSA. 

 

9.3. Controlo e Monitorização do MQSA 

Para seguimento, controlo e monitorização do presente MQSA serão utilizados os seguintes meios:  

a) Estabelecer reuniões periódicas com a EQSA e o Executivo Municipal, onde o processo de monitorização do MQSA faz parte da ordem de trabalhos;  

b) Estabelecer e propor auditorias de avaliação do SGQSA, através do mecanismo das Auditorias Internas da QSA; 

c) Promover quotidianamente a melhoria do processo de GQSA (através das ações corretivas e preventivas contantes no Plano de Melhoria Contínua). 

 

Assim, a Câmara Municipal estabelece como sistema de controlo e monitorização o seguinte circuito: 

 

 

 

 
 

Relatórios e ações corretivas 

Reuniões periódicas de avaliação 

Auditoria interna QSA 
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10. APRESENTAÇÃO do SQSA 

 

10.1. A “Arquitetura” do SQSA  

Para uma melhor facilidade de consulta, o SQSA é composto por vários instrumentos de apoio às diferentes atividades, que se 

subdividem em partes distintas. Não obstante, cada uma delas tem pontos de contacto e uma articulação estreita, perfazendo 

um todo coerente no SQSA. 

Assim, o Sistema, no que se refere à sua estrutura documental, é composto por 5 partes perfeitamente distinguíveis e contém 

todo o suporte documental. 

 

Com as diferentes componentes do SQSA pretende-se que os/as responsáveis e os/as trabalhadores/as municipais encontrem 

regras e informações que orientem a sua atividade, e garantam a melhoria contínua dos serviços a prestar aos/às munícipes.  

De forma a garantir a transparência do funcionamento dos Serviços Municipais, junto dos destinatários dos mesmos a estrutura 

documental que fica acessível ao público em geral, no site do município é o Manual da Qualidade, Segurança e Ambiente 

(MQSA), a versão em vigor (em http://www.cm-alfandegadafe.pt/frontoffice/pages/1340), para aceder à restante 

documentação é necessário entrar na área reservada (http://www.cm-

alfandegadafe.pt/pages/1332?return_to=%2Fpages%2F1331) e efetuar o login através do username e password). 
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10.2. Estrutura Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual QSA – Documento que encabeça a estrutura documental e proporciona todo um enquadramento da Câmara Municipal 

de Alfândega da Fé, da sua política de gestão e do próprio SGQSA. 

 

Processos – Informação documentada que descreve o conjunto das atividades que suportam a existência da autarquia, e 

garantem a correta interação dos diversos elementos (dados de entrada, dados de saída, recursos, as regras e procedimentos, 

meios de medida, indicadores, identificação de riscos e oportunidades) com o objetivo de satisfazer as diferentes partes 

interessadas. 

 

Procedimentos e Instruções de Trabalho – Documentos que descrevem de forma pormenorizada atividades dos processos. 

 

Registos QSA – Documentos resultantes da execução dos processos / atividades e que proporcionam evidências do 

funcionamento do sistema. 

 

 

MANUAL da 

QSA 

 

PROCESSOS (caraterização 

/ monitorização) 

 

PROCEDIMENTOS e INSTRUÇÕES DE 

TRABALHO (e Impressos) 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR ao QSA Reuniões, 

Registos, Formação, Documentos Externos, etc. 

OUTROS 

MANUAIS e 

BASES DE 

DADOS: 

Atendimento; 

Acolhimento; 

Legislação; 

etc. 
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Legislação e Documentos externos – Normas, especificações, regulamentação e outros documentos de origem externa, com 

interesse para o SGQ. 

11. ABORDAGEM por PROCESSOS e o PENSAMENTO baseado no RISCO / OPORTUNIDADES 

 

11.1. Notas Explicativas  

O SGQSA implementado na autarquia segue o modelo de “Gestão por Processos”. 

 

De acordo com as Normas NP EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2012 pode ser encontrada a seguinte 

definição: “Um Processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas e interatuantes que transformam entradas em saídas”, 

servindo de base para o Sistema Integrado  

 

As “Entradas” de um processo são geralmente as “Saídas” de outro processo. 

As “Etapas dos Processos” são concretizadas por várias pessoas orientadas para um mesmo objetivos. 

Os Processos são desenhados para garantir a satisfação dos/as Munícipes e são conduzidos para atingir os resultados esperados; 

Os Processos transformam “Entradas” em “Saídas” através da utilização de recursos e competências existentes; 

Nos Processos a informação é processada através da utilização de “Procedimentos”; 

Os Processos monitorizam-se, logo, são dinâmicos. 

 

A identificação dos processos assenta numa metodologia, que consiste em estabelecer uma classificação para os processos em 

função da natureza e tipo de interfaces (internos e externos) que se estabelecem. A identificação e caraterização dos processos 

respeitam os princípios estabelecidos na Norma NP EN ISO 9001:2015. Assim, são identificáveis 3 categorias de processos: 

“Processos de Gestão”, “Processos Operacionais” e “Processos de Suporte”. 

 

Entende-se por PROCESSOS de GESTÃO (PG): os processos associados diretamente às políticas e às estratégias de gestão da 

autarquia e os processos que servem de “pilotagem” do SQSA (fornecendo as diretrizes e recursos necessários ao 

desenvolvimento dos restantes processos de GQSA). 

 

Entende-se por PROCESSOS OPERACIONAIS (PO): os processos que contribuem diretamente para a realização do serviço, 

estabelecendo interface com o/a munícipe (desde a deteção da necessidade do/a munícipe e obtenção da sua satisfação); 

sustentam a atividade da autarquia, gerando o respetivo valor de serviço público.  
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Entende-se por PROCESSOS de SUPORTE (PS): os processos internos que necessitam ser ativados para responder a Processos de 

Gestão ou a Processos Operacionais, disponibilizando-lhes os recursos necessários (são indispensáveis ao bom funcionamento 

quotidiano da autarquia). 

 

11.2. Ciclo de Deming: PDCA 

A abordagem por processos pressupõe, na sua implementação, a assunção de uma filosofia “PDCA” (Planear – Desenvolver – 

Controlar – Agir). 

Isto significa que cada processo compreende uma sequência lógica de atividades concebidas segundo o “Ciclo de Deming” 

(abaixo representado) e que, por força dos resultados, dos interfaces com o meio exterior, da estratégica da gestão e da atuação 

dos recursos humanos, é melhorado continuamente.  
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11.3. Tartaruga de Crosby 

Para cada Processo é identificado: ENTRADA (necessidade interna / externa); SAÍDA (satisfação desta necessidade).  

Para uma mais fácil caraterização dos vários processos utilizamos uma lógica descritiva com recurso ao modelo “Tartaruga de 

Crosby”, representado na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pensamento baseado no Risco / Oportunidades 

Trata-se de uma abordagem sistemática, proactiva que nos permite reduzir efeitos indesejáveis (num Processo) e complementa 

a análise de cada Processo em vigor no Município.  

O Município de Alfândega da Fé adota uma análise qualitativa com orientação quantitativa e orienta os Responsáveis de cada 

Processo a determinar quais serão as medidas preventivas, corretivas ou de melhoria que sistematicamente praticam para 

garantirem um bom desempenho de cada Processo e orientam as tomadas de decisão dos dirigentes. 

 

Análise de Riscos Gravidade (1 a 5)* 
Frequência/ Probabilidade de 

ocorrer (1 a 5)* 

IPR – Índice de Probabilidade de 
Risco (1 a 25) 

    

MEDIDAS PREVENTIVAS / CORRETIVAS (conforme previsto no ponto 6.1 da Instrução de Trabalho PG.01_IT.04): 

  

Oportunidades deste Processo 
 

* - sendo o 1, um valor baixo ou insignificante e 5 um valor elevado e significante.  

Dados de Entrada Dados de Saída 

Recursos 

Materiais 

Recursos 

Humanos 

Regras / 

Procedimentos 

Indicadores/ 

Medidas  

Processo 
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A análise do Risco para além do contexto dos Processos é ainda retomada em Procedimentos relacionados com a Qualidade, 

Segurança e Ambiente. 

11.4. Identificação dos Processos e Responsáveis  

O quadro seguinte estabelece quais os PROCESSOS e a sua classificação no âmbito do SGQSA da Câmara Municipal de Alfândega 

da Fé. Os/as respetivos/as responsáveis dos processos estão igualmente identificados no quadro. A caraterização / 

desenvolvimento de cada um dos Processos, recorrendo ao modelo da “Tartaruga de Crosby”, integra a Parte II da estrutura 

documental do SGQSA, não constando no presente MQSA. Igualmente, a identificação dos Procedimentos e Instruções de 

Trabalho (associados a cada um dos Processos) integram uma Lista autónoma, os quais constituem a Parte III do SGQSA. 

CÓDIGO do Processo PROCESSO RESPONSÁVEL 

Processos de Gestão: 

PG.01 SISTEMA DE GESTÃO QSA Fernanda Vieira 
(apoio: EOQSA e António Simões) 

PG.02 PLANEAMENTO e ESTRATÉGIA MUNICIPAL 

Eduardo Tavares/ Miguel 
Franco / António Salgueiro / 
Toni Azevedo/ Rui M. 
Gonçalves / Carla Victor / 
Conceição Pereira / Ana 
Gonçalves / Ana Duque Dias/ 
Nuno Jacinto/ Fernanda Vieira 

PG.03 COMUNICAÇÃO e DIVULGAÇÃO (interna, externa) 
Eduardo Tavares 
 

Processos Operacionais:  

PO.01 APOIO AO EMPREENDEDORISMO Marisa Velho / Libânia Rosa 

PO.02 LICENÇAS ADMINISTRATIVAS Lúcia Salgueiro 
(coordenação DAF: Carla Victor) 

PO.03 URBANISMO (controlo prévio / fiscalização) Rui Martins Gonçalves 

PO.04 OBRAS MUNICIPAIS e PLANEAMENTO (administração direta / empreitadas) Toni Azevedo 
(apoio: Fernando Antunes) 

PO.05 ÁGUAS e SANEAMENTO 
Nuno Jacinto / António 
Salgueiro  

PO.06 AMBIENTE (ambiente e gestão de RSU’s / espaços verdes e limpeza urbana) 
Carina Teixeira  
(coordenação DUA: Rui M. Gonçalves) 
(coordenação DOP: Toni Azevedo) 

PO.07 PROTEÇÃO CIVIL e FLORESTAS 

João Martins / Virgínia 
Rodrigues 
(apoio GPCM: Nuno Camelo) 
(coordenação DUA: Rui M. Gonçalves 

PO.08 
AÇÃO SOCIAL e  EDUCAÇÃO  Conceição Pereira  (apoio: Paula 

Morais) 
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PO.09 CULTURA ,TURISMO e DESPORTO      Ana Duque Dias 

PO.10 BIBLIOTECA MUNICIPAL Ana Afonso Gonçalves 

PO.11 MEDICINA VETERINÁRIA MUNICIPAL Inês Pinto 

Processos de Suporte:  

PS.01 RECURSOS HUMANOS e FORMAÇÃO 
Miguel Soeiro 
(coordenação DAF: Carla Victor)    
Sofia Vaz               

PS.02 
APOIO ADMINISTRATIVO (receção, gestão documental, arquivo, órgãos 
autárquicos) 

Carla Victor 

PS.03 MANUTENÇÃO (Edifícios / Instalações / Viaturas) Toni Azevedo 
(apoio: Marisa Macedo) 

PS.04 APROVISIONAMENTO (compras / fornecedores) e PATRIMÓNIO Carla Victor 

PS.05 INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS Carla Victor 

PS.06 HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO Marisa Macedo 
(coordenação :Toni Azevedo) 

PS.07 ASSESSORIA JURÍDICA Miguel Franco 

PS.08 CONTABILIDADE, SETOR ECONÓMICO FINANCEIRO e TESOURARIA Carla Victor 

 

11.5. Relação dos Processos com as Áreas Funcionais 

No âmbito da abordagem por processos podem ser evidenciadas as relações diretas entre esta forma de organização das 

atividades em “processos macro” e a atual “estrutura orgânica” de funcionamento dos serviços da Câmara Municipal de 

Alfândega da Fé. Deste modo, é possível perceber, de forma imediata, como um processo se relaciona com uma ou várias áreas 

funcionais em simultâneo, identificando-as inequivocamente. 

No quadro que se segue são identificadas com —  — as áreas funcionais que se relacionam com cada “processo”.  

CÓDIGO do 
Processo 

Executivo 
Municipal 

Gabinetes de Apoio DAF DESE DUA DOP 

PG.1       

PG.2       

PG.3       

PO.1       

PO.2       

PO.3       

PO.4       
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PO.5       

PO.6       

PO.7       

PO.8       

PO.9       

PO.10       

PO.11       

PS.1       

PS.2       

PS.3       

PS.4       

PS.5       

PS.6       

PS.7       

PS.8       

11.6. Interação entre os Processos 

A importância da interação dos processos é entendida sob 3 justificações, a saber:  
 

a) Demonstra que na Organização não existem processos isolados; todos os processos que concorrem atualmente para o SGQSA estão em inter-relação. 

b) Alerta para a necessidade de verificar sempre as implicações recíprocas dos vários processos quando se procedem a alterações de práticas. 

c) Evidencia uma lógica sistémica na forma como se planeiam, executam e avaliam as atividades dos processos. 

 

Processo 
PG. 
01 

PG. 
02 

PG. 
03 

PO. 
01 

PO. 
02 

PO. 
03 

PO. 
04 

PO. 
05 

PO. 
06 

PO. 
07 

PO. 
08 

PO. 
09 

PO. 
10 

PO. 
11 

PS. 
01 

PS. 
02 

PS. 
03 

PS. 
04 

PS. 
05 

PS. 
06 

PS. 
07 

PS. 
08 

PG.01                       

PG.02                       

PG.03                       

PO.01                       

PO.02                       

PO.03                       

PO.04                       

PO.05                       

PO.06                       

PO.07                       

PO.08                       
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PO.09                       

PO.10                       

PO.11                       

PS.01                       

PS.02                       

PS.03                       

PS.04                       

PS.05                       

PS.06                       

PS.07                       

PS.08                       

Processo PG. 
01 

PG. 
02 

PG. 
03 

PO. 
01 

PO. 
02 

PO. 
03 

PO. 
04 

PO. 
05 

PO. 
06 

PO. 
07 

PO. 
08 

PO. 
09 

PO. 
10 

PO. 
11 

PS. 
01 

PS. 
02 

PS. 
03 

PS. 
04 

PS. 
05 

PS. 
06 

PS. 
07 

PS. 
08 

 

11.7. Relação dos Processos com as Normas de Referência 

Nas tabelas seguintes estão representadas as relações que se estabelecem entre os Processos do QSA com cada um dos 

referenciais adotados. 

 

 ISO 9001:2015 
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 OSHAS 18001:2007 
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 ISO 14001:2012 

 

 

 

12. Certificação da QSA pelas Normas ISO 9001: 2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2012  

 

12.1. Âmbito da Certificação  

 

Atualmente os Processos que estão certificados pela ISO 9001:2015 são: 

“Licenças Administrativas”, “Urbanismo (controlo prévio/fiscalização) ”, “Ambiente”, “Proteção Civil e Florestas”, “Ação 

Social, Educação e Desporto”, “Cultura e Turismo”, “Biblioteca Municipal”, “Medicina Veterinária Municipal”, “Apoio ao 

Empreendorismo”, “Obras Municipais” e “Água e Saneamento”. Edifícios abrangidos pelo âmbito da Qualidade: Paços do 

Concelho, Biblioteca Municipal, Antiga Câmara, Casa da Cultura / Posto Turismo, Centro de Formação Desportiva e Medicina 

Veterinária Municipal. 

 

 

Atualmente os Processos que estão certificados pela OHSAS 18001:2007 são: 
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“Licenças Administrativas”, “Urbanismo (controlo prévio/fiscalização) ”, “Proteção Civil e Florestas” no Edifício Paços do 

Concelho. Edifício abrangido pelo âmbito da Segurança: Paços do Concelho. 

 

Atualmente os Processos que estão certificados pela ISO 14001:2015 são: 

1) âmbito total (administrativo e territorial) dos serviços: “Licenças Administrativas”; “Urbanismo”; “Obras Municipais”; 

“Ambiente, Proteção Civil e Florestas”;” Educação e Desporto”, “ Prestação de serviços de Águas e Saneamento público” 

“Apoio ao empreendedorismo” , “ Ação social, cultura e turismo”, “Biblioteca Municipal e Educação Ambiental”; 2) âmbito 

administrativo dos serviços: “Licenças Administrativas”; “Urbanismo”; “Obras Municipais”; “Ambiente”; “Proteção Civil e 

Florestas”.  

Edifícios abrangidos pelo âmbito do Ambiente: Paços do Concelho, Biblioteca Municipal, Antiga Câmara e Casa da Cultura. 

 

 

NOTA: de acordo com os quadros de relação dos Processos, verifica-se que todos os Processos de Gestão e todos os Processos 

de Suporte, apesar de não integrarem o âmbito da certificação (por não serem serviços de interação direta com os/as 

munícipes), são Processos ativos e fundamentais para gerir e apoiar as atividades operativas prestadas aos/as munícipes, 

partilhando por isso a responsabilidade na obtenção do Certificado de Conformidade e o respetivo mérito. 

 

É pretensão do município a manter a certificação integrada de um sistema da Qualidade, Segurança e Ambiente tendo como 

âmbito: 

- Qualidade: manter o âmbito da certificação segundo a NP EN ISO 9001:2015, conforme acima identificado; 

- Segurança no Trabalho: manter o âmbito da certificação segundo as OHSAS 18001:2007, conforme acima identificado;  

- Ambiente: manter o âmbito da certificação segundo a NP EN ISO 14001:2015, conforme acima identificado;  

 

12.2. Exclusões do Âmbito 

Não existem exclusões ao âmbito da certificação. 

 

 


