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SIADAP 1- DSU 2011 
Missão: Apoio técnico-administrativo às actividades de saneamento básico, iluminação pública, ambiente, rede viária, feiras e mercados, espaços verdes e jardins, manutenção, armazém, viaturas e obras públicas, para o bem estar e 
qualidade de vida do cidadão, com espírito de equipa e dedicação. 
 
 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

METAS CONCRETIZAÇÃO 

DESVIOS Ano n-1 Ano n Superação Resultado 

Classificação 

Superou Atingiu Não Atingiu 

EFICÁCIA 

OB1 Ponderação de 30% 
Manter o nº de acções para sensibilização ambiental 
(panfletos, idas a escolas, etc.)  
 IIND. 1 Nº de acções   5 8           

OB2 Ponderação de 30% 
Construção atempada do Festival Internacional de Jardins. Até 
27 de Maio.              IND. 2 Prazo   27-Mai 06-Mai           

OB3 Ponderação de 40% 

Promover o levantamento cadastral das redes de saneamento 
básico. IND. 3 Nº de km feito o levantamento   200 Km 220 Km           

EFICIÊNCIA 

OB4 Ponderação de 20% 
Redução de energia gasta nos Edifícios Municipais - consumo 
de kW(este Objectivo depende de decisões do Executivo e da 
responsabilização de todos os serviços) . Pensa-se em 
fiscalizar os edifícios Municipais mais dispersos, como as 
escolas. 
 IND. 4 

(kW gastos em 2011/kW gastos 
em 2010) *100   15% 17%           

OB 5 Ponderação de 30% 

Redução do nº de km efectuados, reduzindo assim os gastos 
com combustíveis IND. 5 

(km efectuados em 2011/km 
efectuados em 2010) *100   15% 17%           

OB 6 Ponderação de 30% 

Redução dos gastos com material de limpeza. IND. 6 

(valor gasto em material de 
limpeza em 2011/valor gasto em 
material de limpeza em 2010) 
*100   10% 12%           

OB 7 Ponderação de 20% 
Redução das horas extras através da colaboração entre 
equipas (tendo em conta que estas não eram pagas mas 
dadas em dias de descanso) IND. 7 

(nº de horas de trabalho extra 
efectuadas em 2011/ nº de horas 
extras efectuadas em 2010) *100   10% 12%           

QUALIDADE 

OB 8 Ponderação de 40% 

Manter a limpeza do concelho em boas condições IND. 8 Grau de satisfação do Munícipe.   3,5 Val 4 Val           
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OB 9 Ponderação de 60%  

Reduzir o nº de incumprimentos ao valor paramétrico no que 
respeita ao controlo da qualidade da água para consumo 
humano IND. 9 Nº de incumprimentos 

55(já temos 
50, 
extrapolando 
o valor 
teremos 
mais 5) 15 13           

Indicadores - Fontes de Verificação 

IND 1 Nº de acções Elaboração de realização de acções 

IND 2 Prazo Verificação da construção 

IND 3 Nº de km onde foi feito levantamento Relatório do levantamento 

IND 4 (kW gastos em 2011/kW gastos em 2010) *100 Dados a fornecer pela contabilidade 

IND 5 (km efectuados em 2011/ km efectuados 2010) *100 Dados a fornecer pela contabilidade 

IND 6 (valor gasto com materiais de limpeza 2011/valor gastos em material de limpeza em 2010) *100 Dados a fornecer pela contabilidade 

IND 7 (nº de horas extra efectuadas em 2011/nº de horas extra efectuadas em 2010) *100 Dados a fornecer pela contabilidade/informações dos serviços 

IND 8 Grau de satisfação do Munícipe Questionários de satisfação do Munícipe relativo à recolha de resíduos e jardins 

IND 9 nº de incumprimentos Portal da Entidade Reguladora 

 
 
 
 


