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SIADAP 1- DSU 2012 

Missão: Apoio técnico-administrativo ao planeamento, programação e execução de obras municipais, prestando serviços urbanos à comunidade e apoio aos serviços municipais. 

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.) , 

nomeadamente ao nível do pacto de 
autarcas. 

IIND. 1 Nº de acções 
  8 12           

Peso 100%                 

OB2 Ponderação de 30% 
  
                

Construção atempada do Festival 
Internacional de Jardins. Até 20 de Maio.      

IND. 2 Prazo 
  20-Maio 

  
  

01-Maio           
Peso 100%                 

OB3 Ponderação de 35% 
  
                

Garantir a manutenção e conservação de 
todos os edifícios da sua responsabilidade, 

diminuindo o tempo útil desde a sua 
ocorrência (não são contabilizados os 

reparos necessários de carácter imediato) 

IND.3 Tempo médio 

  5 Dias úteis 3 Dias úteis           

Peso 100%                 
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) . 

IND. 4 (kw gastos em 2012/kw gastos em 2011) 
*100 

  5% 7%           
Peso 100%                 

OB 5 Ponderação de 20%                 

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

IND. 5 (km efectuados em 2012/km efectuados 
em 2011) *100 

  5% 7%           
Peso 100%                 

OB 6 Ponderação de 20%                 

Redução dos gastos com material de 
limpeza. 

IND. 6 
(valor gasto em material de limpeza em 
2012/valor gasto em material de limpeza 

em 2011) *100 
  5% 7%           

Peso 100%                 
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 2012/ nº de horas extras efectuadas 

em 2011) *100   5% 7%           
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Peso 100%                 

OB 8 
Ponderação de 20%
                  

Redução das despesas com fardas e 
equipamentos de desgaste. 

IND. 8 
(despesas com fardas e equipamentos de 
desgaste em 2012/despesas com fardas e 
equipamentos de desgaste em 2011) * 100 

  15% 17%           
Peso 100%                 

QUALIDADE 
OB 9 Ponderação de 40%                  

Diminuição do n.º de erros nos concursos 
públicos da responsabilidade da Divisão 

IND. 10 N.º de erros 

  2 0           

              Peso 100% 
OB 10 Ponderação de 60 %                  

Recolha dos dados sobre os 16 Indicadores 
de qualidade do serviço de recolha de 

resíduos urbanos definidos pela ersar.- Não 
serão contabilizados os indicadores 

inexistentes no concelho 

IND. 11 N.º de indicadores dos quais recolhe 
informações 

  

Consegue 
reunir dados 
que permitam a 
comparação de 
12 indicadores 
para o próximo 
ano 

Consegue 
reunir dados 
que permitam a 
comparação de 
16 indicadores 
para o próximo 
ano           

              Peso 100% 

Indicadores Fontes de Verificação  

IND 1 Nº de acções Elaboração de realização de acções 

IND 2 Prazo Verificação da construção 

IND 3 Tempo médio Registos dos trabalhos 

IND 4 (kw gastos em 2012/kw gastos em 2011) *100 Dados a fornecer pela contabilidade 

IND 5 (km efectuados em 2012/ km efectuados 2011) *100 Dados a fornecer pela contabilidade 

IND 6 (valor gasto com materiais de limpeza 2012/valor gastos em material de limpeza em 2011) *100 Dados a fornecer pela contabilidade 

IND 7 (nº de horas extra efectuadas em 2012/nº de horas extra efectuadas em 2011) *100 Dados a fornecer pela contabilidade/informações dos serviços 

IND 8 (valor gasto em fardas e equipamentos de desgaste 2012/ valor gasto em fardas e equipamentos 
de desgaste em 2011) *100 Dados a fornecer pela contabilidade 

IND 9 N.º de erros nos concursos da responsabilidade da DSU Plataforma de aquisição de bens e serviços  

IND 10 n.º de indicadores de qualidade do serviço de gestão de residuos urbanos que se consegue criar 
uma base de comparação Aplicação e quadros da ERSAR 

 


