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1. LISTA DE REVISÕES EFETUADAS 

Revisão  Tipo de Revisão Data 

0 Elaboração inicial 30/09/2014 

1  Revisão do âmbito 05/12/2014 

2 Extensão do âmbito 25/06/2015 

3 Revisão 30/07/2015 

4 Revisão – transição ISO 9001:2015  

   

   

   

 

2. ABREVIATURAS 

MF – Manual de Funções 

IT – Instrução de Trabalho 

PQ – Procedimento 

PROC - Processo 

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade 
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3. PROMULGAÇÃO 

O presente Manual de Gestão da Qualidade, em conjunto com todos os outros documentos do 

Sistema de Gestão da Qualidade, descrevem a organização, os meios e as metodologias adotadas 

pelo Município de Vizela, para assegurar uma eficaz gestão do seu Sistema de Gestão da Qualidade, 

com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços disponibilizados. 

A Política da Qualidade reflete o comprometimento do executivo relativamente à gestão do 

sistema e está assinada pelo seu representante. 

A melhoria da qualidade é uma preocupação constante de todos os trabalhadores, competindo 

a cada um cumprir o definido no Sistema de Gestão da Qualidade, de forma a melhorarem 

continuamente a eficácia e a eficiência da organização, assim como a satisfação dos clientes e 

restantes partes interessadas. 

 

 

 

O Presidente da Câmara 
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4. CAMPO DE APLICAÇÃO 

O Sistema de Gestão da Qualidade está implementado em todos os serviços do Município de 

Vizela, pelo que o seu âmbito é a Gestão Autárquica. 

Face ao âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade e às características dos processos e dos 

serviços considera-se que não há exclusões. 

5. REFERÊNCIAS E DEFINIÇÕES 

As principais referências utilizadas na gestão do Sistema de Gestão da Qualidade são as seguintes: 

 NP EN ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos; 

 NP EN ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário. 

6. APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 

6.1. HISTÓRIA 

Breve Resenha Histórica 

Foi no rio Vizela que começou a história deste novo Concelho. 

Com 40 km de curso, o rio Vizela nasce na serra de Cabeceiras, entre as freguesias de Aboim e 

Gontim, concelho de Fafe e distrito de Braga. Desagua na margem esquerda do rio Ave, perto da 

freguesia de S. Miguel das Aves, Concelho de Santo Tirso e distrito do Porto. 

À volta do rio Vizela, começaram a surgir as primeiras populações, uma vez que as suas margens 

eram muito férteis e possuíam uma grande capacidade agrícola, sendo o cultivo dos campos, até 

ao século XIX, praticamente a única atividade destas populações. 

Vizela está integrada no Vale do Vizela, que se inicia na serra de Santa Catarina, a Norte. A Sul, 

faz fronteira com parte do Concelho de Lousada, através da serra do Carvelo. 
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Foi em Vizela que começou toda a atividade económica e política desta região. As condições 

geográficas do Vale de Vizela desde muito cedo atraíram o homem. Como a água abundava em 

todo o vale, as atividades de maior relevo eram a agricultura e a pecuária. 

A descoberta das águas termais 

A chegada dos Romanos à Península Ibérica, no século III a.C., trouxe grandes transformações, 

nomeadamente para a região de Vizela, transformando por completo os hábitos, costumes e modos 

de vida das populações que aí viviam. 

A grande transformação operada pelos Romanos nesta região foi a descoberta das águas 

termais de Vizela, com capacidades únicas no tratamento de determinadas doenças, entre as quais 

o reumatismo e as afeções das vias respiratórias. 

Assim, os Romanos construíram, a partir do século I a.C., uma espécie de complexo termal, tendo 

surgido, à sua volta, toda uma povoação. Era aqui que as populações das diferentes classes sociais 

passavam horas de lazer e tentavam as curas para os seus males. Vizela tornou-se, assim, conhecida 

pelas virtudes terapêuticas das suas múltiplas nascentes de água. Aqui, acorria gente de toda a 

Ibéria. 

Outra obra com a assinatura dos povos romanos é a ponte de Vizela, conhecida por "ponte 

velha", e que resistiu a séculos de utilização, estando classificada como monumento nacional. 

Com as invasões bárbaras, no século V, o Império Romano desmoronou-se por completo, 

assistindo-se à ascensão do Cristianismo, que invadiu todas as populações.  

Após a Reconquista, formaram-se novos aglomerados populacionais. No ano de 607, século VII, 

realizou-se um concílio para a divisão do território em bispados, surgindo, assim, as primeiras 

paróquias portuguesas, entre as quais, Oculis, ou seja, Caldas de Vizela.  

1361: Vizela foi Concelho  
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A evolução política provocou, a partir de meados do século XI, a ascensão de Portucale, como 

centro de uma vasta área. O poder era exercido a partir de um centro, que começou por ser 

Guimarães. Vizela, como estava mesmo ao lado, aproveitou o facto para crescer e adquirir uma 

certa importância no contexto geral da governação do País.  

O ano de 1361 foi o primeiro grande momento da história de Vizela, tendo esta alcançado a 

independência administrativa e formado, pela primeira vez, um Concelho próprio. D. João foi, assim, 

o primeiro governante de Vizela.  

Contudo, o Concelho teve uma duração efémera: 47 anos. Pensa-se que os motivos da extinção 

estejam ligados aos conflitos entre os poderes municipais de Vizela e os conventos minhotos de 

Guimarães e Roriz.  

Mais tarde, nesta Região, nasceu um novo Concelho, desta vez com sede em Barrosas e que 

agrupou grande parte das atuais freguesias de Vizela.  

Em Tagilde, a 10 de Julho de 1372, assinou-se um importante acordo político, o chamado pacto 

de Tagilde, um tratado de aliança entre Portugal e Inglaterra.  

Entre os séculos XV e XVIII, pouco aconteceu em Vizela. Depois de um certo período de 

adormecimento, as termas renasceram no século XVIII. Em 1785, iniciou-se a construção, no sítio da 

Lameira, de uma barraca coberta de colmo, que iria constituir as primeiras instalações das termas de 

Vizela.  

Como a afluência foi enorme, nos anos seguintes, foram construídas algumas barracas em pedra. 

Já no século XIX, foi dada autorização régia para a construção dos banhos, os antecessores da atual 

Companhia.  

As atuais instalações termais começaram a ser construídas em finais do século XIX (1870). Em 1873, 

é fundada a Companhia dos Banhos de Vizela, que ainda hoje concede ao Concelho 

características de turismo muito particulares e que contribuiu, de forma preponderante, para o 

urbanismo vizelense, dos séculos XIX e XX.  
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O renascer do espírito independentista 

Com a criação da Companhia dos Banhos, a povoação cresce, e com ela renasce a 

consciencialização autonómica da população, que estava enfraquecida há vários séculos, dando 

origem, durante o século XIX, ao renascer da luta pela autonomia de Vizela.  

A partir de 1822, efetuam-se as primeiras alterações administrativas, dividindo-se o país em distritos. 

Trinta anos depois, foi extinto o Concelho de Barrosas, aumentando, assim, o sentimento de 

independência de todo o vale de Vizela.  

Em 1852, a Rainha D. Maria II inicia uma viagem pelo país, anunciando a sua passagem por Vizela. 

Apesar da promessa, esta visita acabou por não se efetuar e os vizelenses não esconderam a sua 

insatisfação e revolta. Foi a partir daqui que se intensificou o desejo de autonomia dos vizelenses, o 

desejo de um Concelho independente de Guimarães. Com a implantação da República, em 1910, 

Vizela acalentou novas esperanças na sua luta e, pouco tempo depois enviou uma comissão, a 

Lisboa, com o objetivo de apresentar os motivos de tão antigas reivindicações.  

Assim, em 1914, Vizela apresentou uma proposta de criação do município, com 26 freguesias, a 

maioria desanexada de Guimarães. Doze anos depois, a mesma proposta já contemplava apenas 

17 freguesias. Naquela altura, Vizela vivia momentos de grande vigor económico, sendo a estância 

termal considerada uma das melhores do país, servindo de polo dinamizador de toda a região. Em 

finais do século XIX, viviam em Vizela mais de 5000 habitantes.  

A indústria têxtil, nomeadamente o tecido de seda, algodão e linho, era a principal atividade 

económica de Vizela. A indústria mecânica, da serração de madeira e a do pão-de-ló, o famoso 

Bolinhol, também estavam desenvolvidas. Na altura, existiam dois casinos, que representavam uma 

fatia importante da economia vizelense, e algumas unidades hoteleiras, que serviam de apoio às 

termas de Vizela. O desenvolvimento económico de Vizela estava à vista e os gritos de 

independência iam-se fazendo ouvir, cada vez mais alto.  

Elevação a Vila  
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Em 1929, Vizela é elevada à categoria de vila, em plena ditadura de pré-Estado Novo. Mas, os 

vizelenses não ficaram satisfeitos e não desistiram da sua luta pela criação do Concelho. Em 1964, é 

fundado o MRCV - Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela, que se propôs liderar a 

luta pela criação do Concelho. Em meados do século XX, assistiu-se a um certo declínio das termas, 

contrastando com um forte surto industrial, nomeadamente nos sectores têxtil, calçado e construção 

civil.  

Com o 25 de Abril, veio a promessa de uma nova lei sobre os municípios e as esperanças dos 

vizelenses aumentaram. Mas, mais uma vez, as tentativas não tiveram resultados positivos.  

Nos anos 80, os acontecimentos na Assembleia da República foram acidentados. Em 1982, o 

Partido Popular Monárquico apresentou uma proposta de criação do Concelho, mas esta foi 

rejeitada. O PSD também fez promessas, que não cumpriu. Como resposta, os vizelenses boicotaram 

as eleições autárquicas de Dezembro desse mesmo ano.  

Em 1985, foi aprovada a nova lei-quadro dos municípios, em que uma das cláusulas impedia a 

criação de novos Concelhos, antes da regionalização.  

Contudo, Vizela nunca desistiu de lutar pelos seus interesses, que viriam a ser satisfeitos em Março 

de 1998. Mas, em 1997, Vizela ainda sofreu outra deceção, quando, mais uma vez, viu chumbada a 

sua proposta e, ao mesmo tempo, aprovada a elevação de Fátima a cidade.  

Aliado a isto, as relações entre Vizela e Guimarães iam-se deteriorando, pois estava no ar que o 

Concelho de Vizela, mais cedo ou mais tarde, iria ser criado. Em 1997, foi apresentada uma proposta 

de lei do Partido Popular sobre a criação do Concelho que, mais uma vez, foi chumbada. Mas, esta 

seria a última deceção dos vizelenses.  

Luta valeu a pena  

Em 1998 estavam, na agenda da Assembleia da República, três projetos-lei de elevação de Vizela 

a Concelho. A 19 de Março, os projetos-lei foram aprovados e Vizela era, finalmente, elevada à 

categoria de cidade.  
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Mais de seis mil vizelenses, que se tinham deslocado até Lisboa, fizeram a festa, à porta da 

Assembleia da República. Também em Vizela, a festa foi rija e culminou com um espetáculo de fogo-

de-artifício, organizado pelo MRCV.  

A luta valeu a pena... O desejo concretizou-se... Vizela era Concelho!  

Enquadramento Geográfico  

O Município de Vizela, criado pela Lei nº 63/98, localiza-se na região Norte (noroeste), nas 

convergências das províncias do Minho e do Douro Litoral. Pertence ao distrito de Braga e tem por 

limites, a Norte, o Concelho de Guimarães; a nascente, o Concelho de Felgueiras; a Sul, o Concelho 

de Lousada e a Poente os Concelhos de Guimarães e Santo Tirso.  

O Concelho de Vizela possui uma área de 24Km2 e 23736 habitantes (censos 2011). Atualmente, é 

composto por cinco freguesias e tem como sede a cidade de Vizela. 
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No Concelho predomina a indústria têxtil, vestuário e calçado e possui um desenvolvido 

comércio. As empresas existentes estão, essencialmente, ligadas ao ramo têxtil, vestuário e calçado, 

cuja produção está direcionada, quase exclusivamente, para o mercado externo.  

O acesso ao Concelho de Vizela é feito, predominantemente, por noroeste, estando ligado às 

principais cidades do País. O Concelho é atravessado, no sentido Noroeste-Sudoeste, pela EN 106, 

que constitui um importante eixo viário, tanto no acesso aos Concelhos limítrofes de Guimarães, 

Santo Tirso, Lousada e Penafiel, servindo igualmente de corredor de ligação entre as várias vias que 

servem o Concelho.  

A mesma via, complementada pela EN 207-1, no sentido Oeste-Sul, permite também o acesso ao 

IP4, A11, vias privilegiadas de ligação à zona interior da Região Norte.  

Destaque ainda para a EM 513 – VIM (Via Intermunicipal), no sentido Oeste-Este, que permite o 

acesso à A7 e, subsequentemente, à A3 e A11, vias de ligação ao litoral Norte e às principais cidades 

minhotas.  

O Concelho é ainda servido pela rede ferroviária nacional – linha 11 (Guimarães), possuindo uma 

estação, a partir da qual é possível o trânsito nacional e internacional de pessoas.  

No que diz respeito ao Turismo, são inúmeros os recursos existentes, quer culturais, quer naturais. 

Todavia, Vizela está, intimamente, associado à prática do termalismo, tendo sido este, um legado 

deixado pelos povos romanos.  

Aproveitando a qualidade terapêutica das águas, indicadas para doenças respiratórias, doenças 

de pele e reumatismos, o atual balneário termal foi construído em 1870.  

Mas para além das Termas, são inúmeras as atrações que Vizela possui, desde paisagens naturais, 

como a obtida através do Santuário de S. Bento das Pêras, passando pelo património histórico 

construído, como a Ponte Romana.  
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Mas, há mais, muito mais... Vizela tem uma atividade económica e cultural muito dinâmica, 

criando assim, uma oferta diversificada, capaz de satisfazer as diversas necessidades dos seus 

visitantes e turistas. 

6.2. MISSÃO/VISÃO 

O Município de Vizela tem como Missão implementar estratégias de desenvolvimento integral 

visando concretizar índices de qualidade de vida crescentes, correspondendo às aspirações dos 

cidadãos deste Município, mediante a implementação de políticas públicas inovadoras, apostando 

na aplicação sustentável dos recursos disponíveis e na qualidade da prestação dos serviços, 

orientando a sua ação no sentido de propiciar ao Concelho uma atividade dinâmica, competitiva e 

solidária no contexto da região de Braga, do País, da Europa e do Mundo, no âmbito da sociedade 

da globalização e do conhecimento em que vivemos. 

A Câmara Municipal de Vizela tem como Visão assumir e cumprir o seu papel efetivo de principal 

responsável pela promoção do desenvolvimento harmonioso do concelho, da qualidade de vida 

dos seus munícipes e procurando ser um referencial de dignidade, de modernidade, de 

competência e eficiência dos seus serviços públicos, reconhecendo e promovendo a igualdade de 

género. 

 Princípios 

O Município de Vizela tem como princípios pré-definidos os seguintes, que considera 

imprescindíveis, quer para o bom funcionamento dos serviços, quer para a excelência dos seus 

Recursos Humanos no serviço à população: 

 Planeamento; 

 Coordenação e cooperação; 

 Acompanhamento, Controlo e Responsabilização; 

 Qualidade e Modernização; 

 Orientação para o Munícipe; 

 Controlo Interno. 
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6.3.  SECÇÕES 

Organograma do Município de Vizela 

 



_________________________________________MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE 

   

Elaborado: Luísa Castro  Aprovado: Dinis Costa  

Codificação: 181.1 Revisão: 4 

 

Este documento em suporte digital está aprovado. Este documento após impressão não é controlado. 

 

Pág. 15/43 

 

  

6.4. CONTACTOS 

Designação: Município de Vizela 

Endereço: Praça do Município, 522 

Código Postal: 4815-013  

Telefone: 253489630 

Fax: 253489641 

Email: geral@cm-vizela.pt 

Sítio: www.cm-vizela.pt 

6.5. RESPONSABILIDADE DO EXECUTIVO 

O executivo do Município de Vizela compromete-se a fazer cumprir os requisitos decorrentes da 

norma de NP EN ISO 9001 e adotar a mesma como uma ferramenta de gestão, procurando utilizá-la 

de uma forma eficiente de forma a melhorar continuamente a qualidade dos serviços. 

Nesta perspetiva definiu e divulgou a Política da Qualidade, assim como procura estimular e 

orientar toda a organização no sentido desta identificar eficientemente as necessidades e 

expectativas dos clientes e assegurar a sua satisfação, numa perspetiva de melhoria contínua da 

competitividade da organização. 

6.6. POLÍTICA DA QUALIDADE DO MUNICÍPIO DE VIZELA 

O executivo do Município de Vizela, consciente da necessidade de assegurar a plena satisfação 

dos seus clientes/munícipes, decidiu conceber e implementar um Sistema de Gestão da Qualidade 

orientado pelos princípios normativos sob os quais os serviços municipais se devem reger:  

 Cumprir todos os requisitos da NP EN ISO 9001; 

mailto:geral@cm-vizela.pt
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 Melhoria contínua e permanente da qualidade do serviço prestado, com uma gestão 

orientada por um pensamento baseado no risco; 

 Valorizar o património natural e construído do Município; 

 Interesse público como fator primordial; 

 Zelar pela satisfação dos munícipes e motivação dos colaboradores; 

 Eficaz utilização dos recursos técnicos e humanos; 

 Liderar de forma garantir o desenvolvimento sustentável do território; 

 Assegurar o cumprimento de toda a legislação e regulamentos aplicáveis;       

A Política da Qualidade é divulgada da seguinte forma: 

 Durante ações de formação; 

 Sítio da internet; 

 Afixada em locais de acesso aos colaboradores. 

6.7. PLANEAMENTO DA QUALIDADE 

6.7.1. OBJETIVOS DA QUALIDADE 

O executivo do Município de Vizela estabelece objetivos da qualidade para cada uma das 

principais funções da organização e processos. Os objetivos da qualidade são coerentes com a 

Política de Qualidade e com o compromisso de melhoria contínua.  

6.7.2. PLANEAMENTO DA QUALIDADE 

O Município de Vizela identifica, planeia as atividades e os recursos necessários para alcançar os 

Objetivos da Qualidade. Este planeamento é coerente com outros requisitos do Sistema de Gestão 

da Qualidade expressos na norma de referência e com as necessidades e expectativas dos clientes.  

O planeamento da qualidade é também assegurado para alterações na organização com 

impacto relevante no SGQ. 

O planeamento da qualidade inclui: 
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 A identificação dos processos integrados no Sistema de Gestão da Qualidade, a interação 

entre cada um dos processos e os respetivos indicadores de desempenho; 

 As responsabilidades inerentes a cada um dos processos; 

 O modo de realizar cada uma das atividades; 

 Identificação dos recursos necessários. 

6.8. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

A responsabilidade pela realização da Qualidade é partilhada por todos os trabalhadores do 

Município de Vizela. 

As responsabilidades ou atribuições de cada trabalhador são descritas nas respetivas descrições 

de funções. 

A relação mútua de todo o pessoal que gere, efetua e verifica está evidenciada no organigrama 

do município. O Manual de Funções, a descrição de cada um dos processos e os procedimentos 

definidos asseguram a clara definição das funções dos trabalhadores, assim como as interfaces 

humanas e organizacionais entre diferentes entidades. 

6.8.1. REPRESENTANTE DO EXECUTIVO 

O executivo do Município de Vizela confere autoridade ao Chefe do Gabinete de Apoio ao 

Presidente, Sr. João Polery, para: 

Coordenar a tomada de decisão sobre aspetos relevantes para a qualidade da organização e 

dos serviços; 

Assegurar que é estabelecido, implementado e mantido no Município de Vizela, e no âmbito 

definido neste documento, um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a Norma NP EN ISO 

9001; 

Manter informado o executivo do Município de Vizela sobre a adequabilidade e a eficácia do 

Sistema de Gestão da Qualidade; 
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Consciencializar toda a organização para a necessidade de melhorar continuamente e de 

satisfazer as necessidades dos clientes. 

6.9. COMUNICAÇÃO 

O Município de Vizela estabeleceu e mantém um conjunto de fluxos de comunicação relevantes 

para o SG entre as partes interessadas, de forma a assegurar o eficaz suporte da informação 

documentada do Sistema de Gestão da Qualidade. 

6.10. REVISÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

A revisão do Sistema de Gestão da Qualidade é efetuada pelo menos uma vez por ano pelo 

executivo do Município de Vizela pelos responsáveis dos processos, pelo Gestor da Qualidade e os 

elementos que esta considerar necessário, de forma a assegurar a sua contínua pertinência, 

adequação, eficácia e alinhamento com as orientações estratégicas da organização. 

A destacar: 

 Entradas para a revisão pela gestão: 

o O estado das ações resultantes das anteriores revisões pela gestão; 

o Alterações em questões externas e internas que são relevantes para o sistema de 

gestão da qualidade; 

o Informações quanto ao desempenho e à eficácia do sistema de gestão da 

qualidade, incluindo tendências relativas: 

 Satisfação do cliente retorno de informação de partes interessadas 

relevantes; 

 Medida em que os objetivos da qualidade formam cumpridos; 

 Desempenho dos processos e conformidade dos produtos e serviços; 

 Não conformidades e ações corretivas; 

 Resultados de monitorização e medição; 

 Resultados de auditorias; 

 Desempenho de fornecedores externos; 

o A adequação dos recursos; 
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o A eficácia das ações empreendidas para tratar os riscos e as oportunidades; 

o Oportunidades de melhoria. 

 Saídas da revisão pela gestão: 

o Oportunidades de melhoria; 

o Quaisquer necessidades de alterações ao sistema de gestão da qualidade; 

o Necessidades de recursos; 

A responsabilidade por coordenar e registar as revisões efetuadas ao Sistema de Gestão da 

Qualidade é atribuição do Núcleo da Qualidade.  

Os registos emitidos são considerados como informação documentada, no âmbito do Sistema de 

Gestão da Qualidade. Informação Documentada  

O Município de Vizela estabeleceu um procedimento documentado que estabelece o adequado 

controlo da informação documentada relevante para a gestão e controlo do SGQ, assegurando a 

sua disponibilidade e proteção. 

6.11. GESTÃO DA ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SGQ 

O Sistema de Gestão da Qualidade é gerido com base num conjunto de regras definidas, que 

estabelecem não só o modo de conceber, gerir, executar e controlar um conjunto de ações 

relevantes para o Sistema de Gestão da Qualidade mas também as responsabilidades inerentes a 

essas funções. 

6.11.1. CONSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SGQ 

A estrutura documental do SGQ é constituída por um conjunto de documentos que são 

enquadrados em quatro níveis hierárquicos distintos: 
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1º Nível 

Manual da Gestão da Qualidade, que define a estrutura organizacional do Município, a estrutura 

documental do Sistema de Gestão da Qualidade e estabelece o Modelo de Gestão dos Processos. 

2º Nível 

Processos e Procedimentos de Gestão da Qualidade – cada um dos processos e/ou 

procedimentos definem como e quem realiza cada uma das funções decorrentes do seu objetivo e 

campo de aplicação. 

3º Nível 

Um conjunto de documentos entre os quais se destacam as Instruções de Trabalho e o Manual de 

Funções. Os outros documentos integrados neste nível são identificados e controlados de acordo 

com o definido nos documentos de 2º. Nível, nos quais estão integrados. 

4º Nível 

É constituído pelo conjunto dos Registos da Qualidade. Gestão do Manual de Gestão da 

Qualidade 
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A gestão do Manual de Gestão da Qualidade é da responsabilidade do Núcleo da Qualidade, 

sendo a aprovação da responsabilidade do executivo. A metodologia de gestão do MGQ encontra-

se definida no PQ 01 Controlo dos Documentos e Registos. 

7. MODELO DE GESTÃO POR PROCESSOS 

O modelo de gestão por processos é o seguinte: 

 

A relação entre os processos, documentos e cada uma das cláusulas normativas é a seguinte: 
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Processo: PROCSGQ.01 - Sistema de Gestão da Qualidade 

Objetivo: Definir as metodologias associadas à Gestão do Sistema da Qualidade, nomeadamente: gestão da 

informação documentada, gestão do risco e oportunidades, ações de melhoria, auditorias internas, tratamento de 

não conformidades, satisfação do cliente, sugestões elogios e reclamações.  

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Todos os Processos 

Executivo  

Entidades legisladoras 

Clientes /munícipes 

Fornecedores 

Dados referentes às revisões 

anteriores do SGQ 

Registos dos Objetivos da 

Qualidade 

Registo das NC  

Registos das AC e AP 

Registo da Monitorização 

da Satisfação / Insatisfação 

dos clientes 

Registos das Auditorias 

realizadas 

Recomendações para 

melhoria 

Necessidade de controlar 

documentos e registos 

Normas, legislação e outros 

documentos externos 

Necessidades de recursos, 

infraestruturas e ambiente 

de trabalho 

Dados resultantes da 

gestão do sistema 

Reclamações dos clientes 

Potenciais não NC 

Não Conformidades 

Pedido de parecer ou 

informação jurídica 

Requisitos das partes 

interessadas 

Riscos 

Ações de Melhoria 

Documentos e registos 

controlados 

Normas e legislação 

identificada  

Ações corretivas 

implementadas com 

eficácia  

Resultados da avaliação 

da satisfação dos clientes 

Resposta às Reclamações 

e sugestões dos clientes 

Melhoria do SGQ 

Parecer/informação jurídico 

Requisitos das partes 

interessadas tratados 

Riscos tratados com eficácia 

Todos os Processos 

Executivo  

Entidades legisladoras 

Clientes /munícipes 

Fornecedores 
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Processo: PROCGE.02 - Gestão Estratégica 

Objetivo: Definir e implementar as políticas para a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, orientado 

para a satisfação dos clientes e restantes interessados, assegurando a melhoria contínua da eficácia do sistema. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes 

Partes interessadas; 

Executivo; 

Todos os processos 

Dados do SGQ para a 

Revisão do Sistema 

Orientações estratégicas 

do executivo 

Requisitos das partes 

interessadas 

Informações sobre o 

contexto da organização 

Alterações com impacto no 

SGQ 

Política da qualidade; 

Manual de gestão da 

qualidade;  

Planeamento dos objetivos 

da qualidade; 

Ata de reunião de Revisão 

do sistema da qualidade; 

Melhorias para o sistema de 

gestão da qualidade 

Requisitos das partes 

interessadas avaliados 

Riscos controlados 

Clientes 

Partes interessadas 

Todos os processos 

 

Processo: PROCAA.03 - Armazéns e Aprovisionamento 

Objetivo: Definir o processo armazéns e aprovisionamento. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Fornecedores; 

Partes interessadas; 

Todos os serviços 

 

Necessidades de aquisição 

de bens ou serviços 

Informações de 

fornecedores 

Informações para 

fornecedores 

Bens e serviços disponíveis 

Fornecedores avaliados 

Fornecedores 

Partes interessadas 

Todos os serviços 
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Processo: PROCAMB.04 – Ambiente 

Objetivo: Definir as metodologias de gestão dos procedimentos e instruções de trabalho, transversais à Subunidade de 

Ambiente e Serviços Urbanos. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes 

Partes interessadas 

Requerimento interno; 

Informação interna; 

Serviços contratados; 

Necessidades internas;  

Orientações do Executivo; 

Requisitos da ERSAR; 

Regulamentos municipais. 

Serviço efetuado; 

Dados para a ERSAR; 

 

Clientes; 

Partes interessadas 

Agencia Portuguesa do 

Ambiente; 

Entidade Reguladora dos 

Serviços de Agua e 

Resíduos; 

Relatório de vistoria; 

Processo de Armazéns e 

Aprovisionamento. 

 

Processo: PROCCULT.05 - Cultura 

Objetivo: Definir e implementar as políticas culturais na atividade municipal. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

Partes interessadas; 

Entidades externas; 

Pedidos/ Requerimentos; 

Orientações do executivo; 

Informações de entidades 

externas; 

Serviços efetuados; 

Pedidos a entidades 

externas; 

Clientes; 

Partes interessadas; 

Entidades externas; 
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Processo: PROCBU.06 - Balcão Único 

Objetivo: Disponibilizar o atendimento geral potenciando, assim, uma gestão do atendimento municipal que garanta 

aos clientes/munícipes um serviço eficiente e que melhor satisfaça as suas expectativas, num ambiente agradável e 

num espaço moderno e atrativo. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Organismos legisladores 

Executivo 

Clientes / Munícipes 

 Partes Interessadas 

Legislação Aplicável 

Necessidades dos 

munícipes/clientes 

Regulamentos do 

Município 

Licenças, atestados, 

horários, cartões, 

declarações, alvarás, 

autorizações 

Taxas cobradas 

Averbamentos 

Fotocópias, plantas 

Documentos 

autenticados 

Clientes / Munícipes 

 Partes Interessadas 

 

Processo: PROCEI.07 - Espaço Internet 

Objetivo: Definir a gestão do espaço público destinado ao acesso dos cidadãos, às novas tecnologias de 

informação e Internet. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes / Munícipes 

 Partes Interessadas 

Necessidades de utilização 

do espaço internet 

Instalações e equipamentos 

disponíveis 

Clientes / Munícipes 

Partes Interessadas 
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Processo: PROCPAT.08 - Património e Responsabilidade Civil 

Objetivo: Estabelecer os princípios gerais de inventário e cadastro, aquisição, registo, seguros, abates, reavaliações, 

cessão, transferência, avaliação e gestão de bens móveis e imóveis do município. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes e Munícipes 

Seguradoras 

Bens móveis e imóveis 

para inventariação 

Requerimentos de 

responsabilidade civil 

Receção de informação 

de seguradoras 

Património 

inventariado 

Pagamento de 

indemnizações por sinistros  

provocados pelos 

trabalhadores e bens 

municipais. 

Envio de informação para 

seguradoras 

Clientes e Munícipes 

Seguradoras 
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Processo: PROCRH.09 - Recursos Humanos 

Objetivo: Definir a metodologia de gestão de recursos humanos da CM Vizela. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Todos os Processos 

Entidades externas de 

formação 

Trabalhadores 

Diários da República 

Dirigentes e executivo 

ACT 

ASAE 

Necessidades de novos 

trabalhadores 

Informação para processar 

salários 

Informação de assiduidade 

Pedido de formação 

Pedidos diversos 

Requisitos legais 

Objetivos estratégicos para 

o SIADAP  

Necessidade de novas 

competências 

Necessidade dos serviços 

Novos colaboradores 

Legislação aplicável 

Regulamentação interna 

Requerimentos/informações 

de frequência de ações de 

formação interna e externa 

Acidente de trabalho 

Identificação das 

necessidades 

equipamentos de Proteção 

Reclamações de 

manutenção de EJR 

Prevenção de Combate a 

incêndios  

Pedidos de intervenção 

Colaboradores com 

competências acrescidas 

Colaboradores avaliados 

Plano de Formação 

Novos colaboradores ou 

colaboradores transferidos 

integrados na organização 

Remunerações 

Contrato de trabalho 

Mapas de assiduidade 

Formação eficiente 

Novos trabalhadores 

Resultados da avaliação 

Locais de trabalho seguros 

Equipamentos desportivos 

seguros e Certificados 

Segurança na utilização 

dos EJR 

Reparação de acidentes 

de trabalho 

Todos os Processos 

Trabalhadores 

Executivo/Dirigentes/ 

Serviços 

ACT 

Entidades seguradoras 
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Processo: PROCSGOIT.10 - Gestão Informática 

Objetivo: Definir a metodologia de gestão, organização e suporte do sistema de informação da CM Vizela. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Serviços 

 Trabalhadores 

Pedidos de intervenção 

Necessidades dos 

colaboradores 

Equipamentos de hardware 

e software instalados e 

operacionais 

Colaboradores e serviços 

da câmara 

 

Processo: PROCSIG.11 - Sistema de Informação Geográfica 

Objetivo: Definir as metodologias de emissão de plantas de Localização/Classificação, Condicionantes de 

Ordenamento, atualização e gestão do sistema de Informação Geográfica. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes / Munícipes 

 Partes Interessadas 

Pedidos de informação 

geográfica 

Dados recolhidos nos 

serviços municipais 

Informação Geográfica 

Base de dados espacial e 

fontes de informação 

geográfica 

Informação geográfica 

(digitalizada/georreferencia

da) 

 Disponibilização de 

informação geográfica em 

suporte de 

papel/digital/online 

Clientes / Munícipes 

 Partes Interessadas 
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Processo: PROCGU.12 - Operações Urbanísticas e Outros Procedimentos Administrativos no âmbito do RJUE. 

Objetivo: Definir a metodologia para análise e decisão dos processos de operações urbanísticas e outros procedimentos 

administrativos no âmbito RJUE. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Organismos legisladores 

Entidades externas 

Clientes / Munícipes 

 Partes Interessadas 

Requerimentos 

Legislação Aplicável 

Necessidades dos 

munícipes/clientes 

Regulamentos do Município 

Pareceres de entidades 

externas 

Licenças e alvarás emitidos 

Legislação Cumprida 

Taxas cobradas 

Fotocópias tiradas 

Documentos autenticados 

Solicitação a entidades 

externas 

Clientes / Munícipes 

 Partes Interessadas 

Entidades externas 

 

Processo: PROCBIB.13 - Biblioteca 

Objetivo: Definir as atividades desenvolvidas pela Biblioteca Municipal Fundação Jorge Antunes, bem como a forma 

de atuação. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

 

Pedidos/ Requerimentos; 

Incorporação; 

Atividades; 

Catalogação; 

Empréstimo de material livro 

e material não livro; 

Consulta de material livro e 

material não livro; 

Clientes; 
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Processo: PROCGIE.14 - Gestão de infraestruturas e equipamentos 

Objetivo: Definir o processo de gestão de infraestruturas e equipamento, da responsabilidade do Município. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Partes interessadas 

Serviços 

Orientações do executivo 

Necessidades internas 

Regulamentos 

Atividades correntes da 

organização 

Ficha e comunicação de 

anomalias e ocorrências 

Requerimento interna 

Informação interna 

Equipamentos e 

Infraestruturas com 

manutenções adequadas 

Partes interessadas 

Serviços da Unidade 

Orgânica 

 

Processo: PROCJUV.15 - Juventude 

Objetivo: Definir as atividades a executar na gestão do Espaço Jovem de Vizela. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

 

Pedidos/ Requerimentos; 

Orientações do executivo; 

Informações de entidades 

externas; 

Atividades; 

Apoio ao associativismo; 

Clientes; 

 

 

Processo: PROCTUR.16 - Turismo 

Objetivo: Definir e implementar as políticas de promoção do turismo, do património e dos produtos locais na atividade 

municipal. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

Partes interessadas; 

Entidades externas; 

Pedidos; 

Orientações do executivo; 

Informações e protocolos 

de entidades externas; 

Serviços efetuados; 

Informação turística; 

Exposições; 

Visitas guiadas; 

Clientes; 

Partes interessadas; 

Entidades externas; 
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Processo: PROCARQ.17 - Arquivo 

Objetivo: Definir as metodologias de gestão do Arquivo Municipal. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

Partes interessadas. 

Pedidos/ Requerimentos; 

Auto de Entrega de 

Documentos; 

Guia de Remessa; 

Entrada de documentação 

para arquivo. 

Documentação para 

eliminação e para consulta; 

Clientes; 

 

Processo: PROCEMP.18 - Empreendedorismo 

Objetivo: Definir a metodologia de apoio à criação, reconversão, expansão de negócios, assim como, de ações de 

incentivo ao empreendedorismo, no âmbito do apoio prestado pelo ÊXITO, Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

Partes interessadas; 

Entidades externas; 

Pedidos; 

Orientações do executivo; 

Informações de entidades 

externas; 

Apoio ao empreendedor Clientes; 

 

 

Processo: PROCCD.19 - Comunicação e Design 

Objetivo: Estabelecer e definir a metodologia de trabalho do Gabinete de Relações Publicas e Internacionais. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

Partes interessadas; 

Entidades externas; 

Pedidos/ Requerimentos; 

Orientações do executivo; 

Necessidades internas; 

Edital; 

Certidão; 

Comunicados; 

Nota de imprensa; 

Material gráfico; 

Material publicitário; 

Clientes; 

Partes interessadas; 

Entidades externas; 
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Processo: PROCPP.20 - Projetos e Planeamento 

Objetivo: Definir metodologias para o Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico e para o Grupo de 

Trabalho Cittaslow. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

Executivo; 

Pedido de projetos; Estudo prévio; 

Projeto base; 

Projeto de especialidade; 

Informação; 

Atividades; 

Participação em 

conferencias e/ou reuniões; 

Clientes; 

 

Processo: PROCAS.21 - Ação Social  

Objetivo: Definir as metodologias de gestão dos procedimentos e instruções de trabalho, transversais ao Serviço de 

Ação Social. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

Partes interessadas. 

Regulamentos municipais; 

Pedidos de apoio. 

Informação social; 

Apoio a estratos 

desfavorecidos; 

Apoio da oficina 

domiciliária; 

Resposta social; 

Clientes; 

Partes interessadas. 

 

Processo: PROCDESP.22 – Desporto 

Objetivo: Definir e implementar as políticas desportivas na atividade municipal. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes; 

Executivo; 

Partes interessadas; 

Pedidos/ Requerimentos; Atividades/Eventos 

realizados; 

Equipamentos com 

manutenção; 

Reservas; 

Serviços efetuados; 

Clientes; 
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Processo: PROCOBM.23 - Obras Municipais 

Objetivo: Definir o processo Obras Municipais. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Partes interessadas 

Serviços 

Plano de atividades e 

Orçamento 

Orientações do executivo 

Clientes 

Necessidades internas 

Regulamentos 

Atividades correntes da 

organização 

Ficha e comunicação de 

anomalias e ocorrências 

Requerimento interno 

Informação interna 

Pedidos 

Procedimentos concursais 

Adjudicações de 

empreitadas 

Obras fiscalizadas 

Empreitadas executadas 

Trabalhos de reparação 

executados 

Trânsito regulado 

Partes interessadas e 

Clientes 

Câmara Municipal de Vizela 

 

Processo: PROCCAN.24 - Candidaturas 

Objetivo: definir a metodologia para assegurar a correta gestão e monitorização de projetos/candidaturas 

cofinanciadas pelos diversos programas. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Executivo 

Entidades financiadoras 

Partes Interessadas 

Documentos de instrução 

de candidatura 

Regulamentos 

Informações dos serviços 

Candidaturas submetidas 

Relatórios  

Pedidos de Pagamento e de 

saldo final 

Entidades financiadoras 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 
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Processo: PROCEDU.25 - Educação 

Objetivo: Definir as metodologias de gestão das atividades que são da competência da CM Vizela em matéria de 

educação. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Agrupamentos de Escolas 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 

Requerimentos 

Listagens de alunos 

Informações dos 

agrupamentos de escola 

Visitas aos estabelecimentos 

de ensino 

Comunicações de 

entidades externas 

Apoios financeiros  

Acordos/contratos/Proposta

s 

Serviços de refeições 

Passes escolares 

Transporte Escolar 

Agrupamentos de escolas 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 

 

 

Processo: PROCFIS.26 - Fiscalização e Contraordenações 

Objetivo: Definir a metodologia de exercício da fiscalização municipal, tratamento de processos de 

contraordenação e a gestão das zonas de estacionamento de duração limitada controlados por parcómetros. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Executivo 

Clientes e Munícipes  

Partes Interessadas 

Requerimentos 

Autos, participações e 

multas 

Informações 

Respostas às solicitações dos 

clientes e munícipes 

Contraordenações 

Processos de fiscalização 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 

 

 

Processo: PROCFEI.27 - Mercados e Feiras 

Objetivo: Estabelecer as normas de gestão do Mercado Municipal e Feiras Semanais do Município de Vizela. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Executivo 

Clientes e Munícipes  

Partes Interessadas 

Requerimentos 

Necessidades dos clientes e 

munícipes  

Informações 

Licenças, autos, 

autorizações 

Resposta a requerimentos 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 
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Processo: PROCSTL.28 - Taxas, licenças e execuções fiscais 

Objetivo: Definir a metodologia de tratamento de requerimentos do serviço de taxas e licenças e processos de 

execução fiscal. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Executivo 

Clientes e Munícipes  

Partes Interessadas 

Legislação aplicável 

Necessidades dos clientes e 

munícipes  

Requerimentos 

Pareceres Externos 

Certidões de dívida 

Regulamentos Municipais 

Respostas às solicitações dos 

clientes e munícipes 

Licenças 

Autorizações 

Certidões 

Notificações 

Cobrança 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 

 

Processo: PROCTP.29 - Toponímia 

Objetivo: Estabelecimento de um conjunto de regras a que deve obedecer o processo de atribuição das designações 

toponímias e alteração de denominações existentes. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Executivo 

Clientes e Munícipes  

Partes Interessadas 

Juntas de Freguesia 

Assembleia Municipal 

Requerimentos 

Propostas 

 

Declarações e certidões de 

toponímia 

Comunicações 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 

 

 

Processo: PROCGF.30 - Gestão financeira 

Objetivo: Definir o processo de gestão financeira da Subunidade de Contabilidade. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Partes interessadas 

Serviços 

Fornecedores 

Clientes 

Entidades Públicas 

Informações financeiras 

Orçamentos 

Faturas 

Faturas Aprovadas 

Guia de Receita 

Importâncias Monetárias 

Orçamento do Município 

Cobranças 

Aprovação de Faturas 

Prestação de Contas 

Registos 

Assembleia Municipal de 

Vizela 

Câmara Municipal de Vizela 

Serviços 

Fornecedores 

Clientes 

Partes Interessadas 
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Processo: PROCPC.31 - Proteção civil 

Objetivo: Definir a metodologia de gestão de procedimentos do Serviço Municipal de Proteção Civil. 

Origem das Entradas Entradas Saídas Destino das Saídas 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 

Executivo 

Entidades externas 

Legislação 

aplicável 

Requerimentos 

Informações 

Informação ou solicitação 

de entidades externas 

Pareceres Técnicos 

Planos Municipais 

Avisos 

Solicitação de pedidos a 

unidades orgânicas 

Registo cartográfico de área 

ardida 

Ações de sensibilização 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 

 

Processo: PROCPL.32 - Planeamento urbanístico 

Objetivo: Estabelecer as regras para a elaboração/revisão dos Planos de Ordenamento do Território. 

Origem das Entradas Entradas  Destino das Saídas 

Executivo 

Clientes e Munícipes  

Partes Interessadas 

Legislação aplicável 

Estudos temáticos de 

caraterização e diagnóstico 

Relatórios  

Pareceres 

Atas 

Relatório 

Proposta final do plano 

Clientes e Munícipes 

Partes Interessadas 
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8. GESTÃO DOS RECURSOS 

8.1. REQUISITOS GERAIS 

O executivo do Município de Vizela e os restantes trabalhadores identificam e asseguram, de 

forma atempada, os recursos necessários para estabelecer, manter e melhorar o Sistema de Gestão 

da Qualidade. 

8.2. PESSOAS 

O Município de Vizela assegura a disponibilidade de pessoal com as competências adequadas 

face às exigências e expectativas dos clientes, do Sistema de Gestão da Qualidade, dos processos e 

dos produtos, procurando melhorar continuamente a sua competência. 

8.2.1. COMPETÊNCIAS E CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

O Município de Vizela estabelece e mantém procedimentos para: 

a) Determinar as necessidades de formação; 

b) Fornecer formação adequada face às necessidades identificadas; 

c) Avaliar a eficácia da formação; 

d) Manter registos apropriados de educação, formação, capacidades e experiência. 

O Município de Vizela promove ações para que cada um dos seus trabalhadores em cada 

função pertinente e em cada nível tenham consciência: 

a) Da importância da conformidade com a Política da Qualidade, e com os requisitos do Sistema 

de Gestão da Qualidade; 

b) Do impacto significativo das suas atividades na qualidade e na satisfação dos clientes; 

c) Dos benefícios de um desempenho pessoal melhorado; 

d) Das suas funções e responsabilidades no Sistema de Gestão da Qualidade; 

e) Das potenciais consequências de um não cumprimento do referido no Sistema de Gestão da 

Qualidade. 
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8.3. INFRAESTRUTURAS 

O Município de Vizela proporciona as infraestruturas necessárias para a operacionalização dos 

processos e para obter a conformidade serviço. Tal inclui: 

a)  Espaço físico adequado e instalações associadas; 

b)  Equipamento, hardware e software; 

c)  Serviços de apoio. 

8.4. AMBIENTE PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS  

O Município de Vizela assegura condições ambientais necessárias e adequadas para execução 

das tarefas necessárias à conformidade do serviço prestado.  

9. OPERACIONALIZAÇÃO 

9.1. PLANEAMENTO  

O Município de Vizela identificou os processos que permitem assegurar a eficaz satisfação das 

necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas, o cumprimento dos requisitos legais e 

normativos e a conformidade dos serviços e assegura que estes processos são realizados sob 

situações controladas. Para tal: 

a) Estabeleceu um conjunto de métodos e práticas apropriadas a cada um dos serviços e 

processos; 

b) Efetua a monitorização das operações, por forma a assegurar a eficaz execução e controlo 

dos processos; 

c) Efetua a qualificação necessária dos fornecedores, por forma a assegurar a melhor qualidade 

do serviço; 

d) Mantém um conjunto de registos da qualidade de modo a constituir uma evidência do 

funcionamento e da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 
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9.2. REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS 

9.2.1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS REQUISITOS DO CLIENTE 

Compete aos trabalhadores do Balcão Único a análise das solicitações confirmadas pelos 

clientes, procurando atingir os seguintes objetivos: 

a) Determinar com o cliente quais as suas necessidades; 

b) Assegurar que as solicitações são definidas e as mesmas são objeto de acordo com o cliente; 

c) Prestar aos clientes as informações necessárias relativas aos serviços solicitados; 

d) Comunicar com clareza e prontidão a todos os envolvidos as necessidades dos clientes; 

e) Promover a imagem do Município de Vizela. 

9.3. CONTROLO DOS PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE FORNECEDORES EXTERNOS 

9.3.1. REQUISITOS GERAIS 

O Município de Vizela assegura que todos os fornecedores, são adequadamente qualificados e 

selecionados, em todos os processos do sistema de gestão da qualidade, face ao produto e às 

exigências que têm de cumprir, assim como emite documentos de compra que identifiquem 

adequadamente o produto a comprar. 

9.3.2. INFORMAÇÃO DE COMPRA 

Os documentos de compra definem claramente o produto requisitado incluindo, quando 

aplicável, especificações do produto, data de entrega, preço, assim como, requisitos relativos ao 

Sistema de Gestão da Qualidade do fornecedor, quando aplicável. 

O Município de Vizela assegura a adequação dos documentos de compra antes da sua emissão. 

9.3.3. VERIFICAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS 

O Município de Vizela determina e implementa as ações necessárias para verificar a qualidade 

do produto comprado. 
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Sempre que o Município ou o seu cliente decidir efetuar atividades de controlo no fornecedor, 

este é informado e as ações de controlo estabelecidas documentalmente. 

9.4. REALIZAÇÃO DO PRODUTO 

9.4.1. REQUISITOS GERAIS 

O Município de Vizela planeia e controla a prestação dos serviços, com base, por exemplo: 

a) Na disponibilidade da legislação e regulamentos aplicáveis; 

b) Da disponibilidade de documentos (Regulamentos, Instruções de Trabalho, Procedimentos de 

Gestão) onde tais documentos são necessários para a obtenção da conformidade dos 

serviços; 

c) Num ambiente de trabalho adequados; 

d) Na disponibilidade e uso de equipamento de hardware e software adequados;  

e) Na implementação de ações de monitorização e de avaliação dos serviços e processos. 

9.4.2. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 

O Município de Vizela assegura a identificação de todos os documentos de trabalho ao longo do 

ciclo de realização, com base no definido nos documentos aplicáveis. 

A rastreabilidade é assegurada mantendo os seguintes registos: 

 Receção e entrada de documentos; 

 Registos do fluxo dos documentos; 

 Guias de pagamento. 

9.4.3. PROPRIEDADE DAS PARTES INTERESSADAS  

O Município de Vizela garante que os documentos de propriedade do cliente, como por exemplo 

cópias de documentos identificativos, são identificados, manuseados e arquivados de forma a 

assegurar que a sua qualidade não é deteriorada nem se perde informação. 
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O Município de Vizela assegura que informa os clientes, sempre que identificar como não conforme 

alguma da sua propriedade. 

A Camara Municipal de Vizela assegura que toda a propriedade das partes interessadas, 

incluindo a dos fornecedores, é mantida, identificada e manuseada de acordo com as práticas 

adequadas, assegurando a sua identificação, preservação e sempre que aplicável informado o 

proprietário de eventuais estados de deterioração ou inadequação ao uso.  

9.4.4. PRESERVAÇÃO DOS PRODUTOS 

Os métodos de manuseamento e armazenamento utilizados estão concebidos no sentido de se 

evitar danificação e degradação nos produtos. 

9.5. CONTROLO DO SERVIÇO NÃO CONFORME 

O Município de Vizela estabelece e mantém procedimentos que permitam: 

a)  Identificar o serviço não conforme; 

b)  Caracterizar e documentar a não conformidade; 

c)  Decidir sobre o seguimento a dar ao serviço não conforme. 

10. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

10.1. ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

O Município de Vizela define, planeia e implementa um conjunto de processos de medição, 

monitorização, análise e melhoria para assegurar a constante melhoria do Sistema de Gestão de 

Qualidade.  

A avaliação tem como fontes de informação, entre outras: a conformidade dos processos e 

serviços; o grau de satisfação do cliente; o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da 

qualidade; o planeamento foi implementado com eficácia; a eficácia das ações empreendidas 

para tratar os riscos e as oportunidades; o desempenho de fornecedores externos; as necessidades 

de melhorias no sistema de gestão da qualidade. 
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A eficácia das medições implementadas é avaliada periodicamente. 

10.2. AUDITORIAS DA QUALIDADE INTERNA 

De forma a avaliar a adequabilidade e a eficácia das atividades que integram o Sistema de 

Gestão da Qualidade, face aos requisitos normativos decorrentes da norma NP EN ISO 9001 e ao 

definido nos documentos do sistema, o Município realiza um conjunto de auditorias da qualidade.  

As auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade são programadas anualmente sendo realizada 

anualmente, no mínimo, uma auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade. Tais auditorias são 

efetuadas tomando por base os requisitos da NP EN ISO 19011. 

De forma a assegurar uma adequada e eficaz realização das Auditorias da Qualidade Internas 

definem-se as Qualificações Mínimas que os Auditores devem cumprir. 

Compete aos responsáveis das áreas auditadas, com a coordenação do gestor do Sistema de 

Gestão da Qualidade, definir e implementar as ações corretivas que respondam às não 

conformidades detetadas pela equipa auditora. 

A eficácia das ações implementadas é analisada de forma a comprovar se as não 

conformidades foram adequadamente corrigidas. 

10.3. MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS PROCESSOS E DOS PRODUTOS 

O Município de Vizela definiu uma metodologia para medir, monitorizar e melhorar os processos 

enquadrados no Sistema de Gestão da Qualidade, assim como as caraterísticas do serviço. 

11. MELHORIA CONTÍNUA 

O Município de Vizela procura melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade, 

tendo como princípios orientadores a melhoria dos produtos e serviços, as necessidades e 

expetativas futuras (oportunidades), a correção, prevenção ou redução de efeitos não desejados 

(Riscos); melhoria do desempenho e da eficácia do sistema de gestão da qualidade. 
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O SGQ prevê metodologias documentadas para reduzir ou eliminar as causas de não 

conformidade de forma a evitar a sua recorrência. Este procedimento assegura: 

a) A identificação das não conformidades, incluindo as reclamações do cliente; 

b) A determinação das causas das não conformidades; 

c) A implementação das ações necessárias para assegurar que as não conformidades não se 

repetem; 

d) A análise da eficácia das ações corretivas; 

e) O impacto nos riscos e oportunidades identificados. 

As metodologias definidas asseguram a adequada preservação da informação documentada. 

O Sistema de Gestão da Qualidade definido contém as metodologias consideradas necessárias e 

adequadas à promoção da melhoria contínua da organização do Município de Vizela. 


