
Certificação do Sistema 

de Gestão da Qualidade



 Uma política de gestão focalizada no munícipe, só
produz resultados se for integrada num sistema que
garanta um produto/serviço final de excelência.

 Será utilizado um sistema de monitorização e medição
da satisfação do munícipe em relação aos serviços
prestados pelo município.

 Os processos definidos deverão atingir os resultados
planeados. Quando estes não forem atingidos, têm de
ser empreendidas correcções e acções correctivas.



 A implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

inicia-se com a identificação dos processos operativos que

caracterizam a(s) actividade(s) da organização e que são

objecto de procedimentos escritos, consistindo em

demonstrar a sua conformidade com a norma NP EN ISO

9001: 2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade.



 Melhorar o funcionamento da organização nos seus
diferentes níveis;

 Criar uma cultura que tenha como alvo a melhoria
contínua da organização;

 Merecer a confiança crescente dos munícipes;

 Melhorar a imagem da organização.



 Identificar os processos necessários;

 Determinar a sua interacção;

 Assegurar que esses processos são controlados de forma

eficaz;

 Disponibilizar recursos;

 Monitorizar, medir e analisar os processos;

 Implementar acções de forma a atingir os resultados

planeados e a melhoria contínua.



GQA – Gabinete de Qualidade e Auditoria

 PRO.001 Auditorias Internas da Qualidade;

 PRO.004 Acções Correctivas e Preventivas;

 PRO.026 Análise ao Sistema de Gestão da Qualidade;

 PRC.001 Controlo de Documentos (GQA);

 PRC.002 Controlo de Registos (GQA);

DPAU – Departamento de Planeamento e Administração Urbanística

 PRO.005 Licenciamento de Obras de Edificação;

DASU – Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

 PRO.015 Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos;

 PRO.016 Gestão da Limpeza Urbana;



DAF – Departamento de Administração e Finanças
 PRO.023 Procedimentos relacionados com Taxas e Licenças;
 PRO.022 Aquisição de Bens e Serviços;
 PRO.008 Formação;
 PRC.009 Selecção e Avaliação de Fornecedores (DAF);

DOEM – Divisão de Obras e Equipamentos Municipais
 PRO.011 Adjudicação de Empreitadas;
 PRO.024 Equipamento e Viaturas – Manutenção 

Preventiva/Correctiva;
 PRC.005 Controlo dos Dispositivos de Monitorização e Medição;
 PRC.006 Controlo do Produto Não Conforme – Economato e 

Armazém;
 PRC.007 Controlo do Produto Não Conforme – Oficinas;



GIC – Gabinete de Imagem e Comunicação
 PRO.010 Tratamento de Sugestões e Reclamações;
 PRO.021 Avaliação da Satisfação do Munícipe;

Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo

 PRO.027 Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo;

 PRO.028 Venda de Artigos no Museu.

 PRC.010 Aquisição, Recepção e Manutenção de Peças no Museu 
(Museu Rural e do Vinho).



 O Município do Cartaxo encontra-se certificado desde
Janeiro de 2009, no âmbito da Norma NP EN ISO
9001:2000, depois de ter passado por auditorias
internas, auditoria prévia e auditoria de concessão. Este
esforço efectuado pela organização permitirá ao
Município do Cartaxo dar uma resposta de alta
qualidade, eficácia e eficiência aos seus munícipes.



A Câmara do Cartaxo agradece

a todas as pessoas e entidades que 
permitiram alcançar esta ambição, 

em especial a todos os 
colaboradores da autarquia.

Contamos convosco 

para continuar a servir cada vez 
melhor os nossos munícipes.
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