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Certificação de Sistema de Gestão 
Relatório de Auditoria 

 
Organização: Câmara Municipal do Cartaxo 
Morada: Praça 15 de Dezembro  2070-050  Cartaxo 
Representante: Dr. Manuel Pina da Silva 
Locais Auditados: Sede, Museu, Parque com Oficinas, Armazém Central e DASU 
Norma(s): NP EN ISO 9001:2008 Acreditação: IPAC 
Código EA: 36 Código NACE: 75 
Nr. do Processo: J08.0242.9110.312 Nr. da Auditoria: 4 
Data(s) da Auditoria: 27 e 28-01-2011 Tipo de Auditoria: Acompanhamento 
Auditor Coordenador: Adriano Mendes Auditor(es): Ana Saldanha 
Data do Relatório: 28-01-2011 Perito(s): NA 

Este relatório é confidencial. Distribuição: Representante da Organização (original), SGS ICS, e Equipa Auditora. 
 
 
1. Objectivos da Auditoria 

Confirmar que o sistema de gestão: 
- cumpre todos os requisitos da(s) norma(s) de referência, e requisitos legais e regulamentares aplicáveis; 
- está efectivamente implementado e mantido; e 
- é eficaz, conduzindo ao cumprimento dos objectivos e à realização da(s) política(s) da Organização. 
Rever os resultados da auditoria anterior, inlcuindo o tratamento dos PAC’s e OBS’s então formuladas. 
Avaliar a conformidade do uso da Marca de Certificação da SGS. 

 
2. Âmbito da Auditoria 

Âmbito: 
Prestação de serviços no Municipio do Cartaxo nas actividades de: Instrução e pagamento de actos; 
Recolha de resíduos sólidos e urbanos; Gestão da limpeza urbana; Adjudicação de empreitadas; 
Reparação e manutenção de viaturas em oficina; Autorização de obras de edificação; Licenciamento de 
operações de loteamento e obras de urbanização. Visitas e venda de artigos no Museu Rural e do Vinho. 
  
Locais Cobertos pelo Âmbito: 
 
Municipio do Cartaxo 
Actividades Fora do Âmbito: 
 
Centro Cultural, Desporto e Acção Social 
 
 

 

Número actual, aproximado, de Pessoas que concorrem para as actividades em avaliação: 520 
Número de Turnos 1 
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3. Conclusões da Auditoria 

O sistema de gestão: está, globalmente, concebido, implementado e mantido de 
acordo com os requisitos da(s) norma(s) de referência; e demonstra aptidão para, de 
uma forma consistente, cumprir os requisitos aplicáveis, e atingir os objectivos e 
realizar a(s) política(s) da Organização. 

Sim  Não  

A Equipa Auditora poderá recomendar à Direcção da SGS ICS a Decisão de 
Certificação quando se encontrarem fechados os PAC Maiores. N/A  Sim  
A Equipa Auditora poderá recomendar à Direcção da SGS ICS a Decisão de 
Certificação quando se encontrarem analisadas e aceites as propostas de Acção 
Correctiva para os PAC menores. 

N/A  Sim  

A Equipa Auditora, não tendo sido formulados PAC, irá recomendar à Direcção da 
SGS ICS a Decisão de Certificação. Sim  N/A  
Pedidos de Acção Correctiva (PAC) abertos: 0 Maior (es) 4 Menor (es) 

 
4. Resultados de Auditorias Anteriores 

A Equipa Auditora reviu os resultados da auditoria anterior, incluindo os Pedidos de Acção Correctiva (PAC) 
abertos e as Observações (OBS) formuladas. 
Todos os Pedidos de Acção Correctiva (PAC) / Constatações abertos na 
auditoria anterior foram corrigidos, e as correspondentes acções 
correctivas continuam a ser eficazes. 

Sim  Não  N/A  

Todas as Observações (OBS) formuladas na auditoria anterior foram 
adequadamente tratadas. Sim  Não  N/A  

 
5. Constatações da Auditoria 

A documentação do sistema de gestão cumpre os requisitos da(s) 
norma(s) de referência, e é adequada para suportar a implementação e 
manutenção do sistema de gestão. 

Sim  Não   

A Organização estabeleceu política(s), objectivos e indicadores de 
desempenho adequados; e monitoriza o sua evolução por forma a 
cumprir a(s) políticas e os objectivos estabelecidos. 

Sim  Não   

O sistema de gestão demonstrou a conformidade com os requisitos da(s) 
norma(s) de referência, e requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Sim  Não   

O programa de auditorias internas está implementado, e demonstra a 
sua eficácia como ferramenta para a manutenção e melhoria do sistema 
de gestão e da sua eficácia. 

Sim  Não   

O processo de revisão do sistema de gestão pela Gestão de Topo 
assegura que este se mantém adequado e eficaz. Sim  Não   

A Organização demonstrou uma adequada implementação, manutenção 
e melhoria contínua do sistema de gestão e da sua eficácia. Sim  Não   

ISO 9001: As exclusões são adequadas e justificadas.  Sim  Não  N/A  
Foi verificado o uso conforme da(s) Marca(s) de Certificação da SGS. Sim  Não  N/A  
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6. Pistas de Auditoria Significativas 

A Equipa Auditora conduziu o processo de auditoria, de acordo com o plano de auditoria, focando, por 
amostragem, requisitos/ aspectos/ riscos/ objectivos significativos requeridos pela(s) norma(s) de referência. 
Os métodos utilizados para a auditoria foram: entrevista; observação/ simulação das actividades; avaliação 
de recursos humanos, materiais e infraestruturas; e revisão de registos e documentação do sistema. 
A Equipa Auditora desenvolveu as seguintes pistas de auditoria, incluindo ligações entre processos e 
funções (e cujas evidências foram registadas em Listas de Verificação, arquivadas na SGS ICS): 

Revisão do sistema de gestão. 
Objectivos, indicadores de desempenho, e demais elementos de monitorização e medição dos processos e 
produtos/ serviços. 
Avaliação da satisfação dos Clientes / Partes Interessadas. 
Reclamações; Não-Conformidades; Auditorias internas; Acções correctivas; Acções preventivas. 
PistasEspecíficas. 
Relatório do SGQ ano 2010, alvarás, licenças, pedidos de licenciamento, relatório de análise de objectivos, 
relatórios de fiscalização, plano anual de circuitos, contratos, dossier de Aquisição de serviços e bens, 
tabela de avaliação de fornecedores, fichas de avaria, pedidos de intervenção, fichas de segurança de 
produtos, declarações de marcação ce, cadastos de pessoal, planos de formação, relatório de avaliação de 
satisfação dos municipes 
 
Museu do Vinho, Armazém, DASU, Parque Oficinas. 
 
 

 
7. Evolução da Organização; evolução do sistema de gestão, e da sua eficácia 

 
Evolução/ alterações da Organização: 
- Adjudicado novo parque Industrial (Valley Park) 
- Nova esquadra da P.S.P. (deixam instalações da CMC) 
- Definida a mudança de localização do Parque de Máquinas em 2011 
 
Evolução/ pontos fortes do sistema de gestão: 
- Forte envolvimento dos colaboradores 
 
Evolução/ pontos fortes da eficácia do sistema de gestão: 
- Aumento da eficácia das acções correctivas estabelecidas em 2010 
- Aumento da representatividade dos municipes na avaliação da sua satisfação 
- O Museu Rural do Vinho foi distinguido com o 1º prémio da APOM como o melhor serviço de extensão 
cultural 
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8. Pedidos de Acção Correctiva (PAC) 

 
A Organização deve: 
 
1. Tratar os Pedidos de Acção Correctiva (PAC) abaixo formulados, analisando as suas causas, e 
empreendendo acções de correcção / acções correctivas adequadas, através do processo/ 
procedimento de acções correctivas do próprio sistema da Organização, de acordo com os requisitos para 
acções correctivas da(s) norma(s) de referência, incluindo as acções para prevenir a sua recorrência; e 
 
2. Manter registos adequados que documentem a análise das causas e a implementação e a eficácia das 
acções de correcção / acções correctivas empreendidas. 
 
3. Em relação à SGS ICS, responder aos Pedidos de Acção Correctiva (PAC): 
 

No caso de PAC Maiores: 
A Organização deve, de imediato, iniciar acções adequadas; e deve, no prazo máximo de 30 dias, 
enviar para a SGS ICS evidências das acções de correcção/ acções correctivas implementadas; estas 
serão objecto de análise e carecem de aceitação por parte da SGS ICS. 
Será então avaliada, pela SGS ICS, a necessidade da realização de uma Auditoria de Seguimento, 
para verificação da implementação e eficácia das respectivas acções de correcção/ acções correctivas. 
 
No caso de PAC menores: 
A Organização deve, no prazo máximo de 30 dias, enviar para a SGS ICS as acções propostas, e 
respectivos prazos; estas serão objecto de análise, e carecem de aceitação por parte da SGS ICS. 

 
4. NOTA: Na próxima auditoria, a SGS ICS irá rever todos os PAC formulados, para confirmar que as 
correspondentes acções de correcção/ acções correctivas continuam a ser eficazes. 
 

 
 

 
 

Pedido de Acção Correctiva Nr:  1 de  4 Maior Menor  
Norma ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001  ____________ ____________ 

Requisito 4.2.3     
Constatou-se de inquéritos de avaliação de satisfação de municipes, disponíveis no Museu Rural do Vinho 
que não estão inseridos no SGQ. 

 
 

Pedido de Acção Correctiva Nr:  2 de  4 Maior Menor  
Norma ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001  ____________ ____________ 

Requisito 5.6     
A organização não evidenciou em sede de revisão do sistema de gestão: 
a) a inclusão de toda a informação referente às reclamações (apenas incluidas 2 das 6 registadas) 
b) a análise da avaliação de satisfação dos municipes, realizada em Abril de 2010 
c) a validação das metas dos objectivos dos diferentes processos para o ano de 2011 
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Pedido de Acção Correctiva Nr:  3 de  4 Maior Menor  
Norma ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001  ____________ ____________ 

Requisito 7.4     

Na avaliação de fornecedores não foi evidenciada a atribuição de deméritos, conforme previsto no PRC009, 
a todos os fornecedores perante desempenhos negativos (ex: Vortal e Suma). 

 
Pedido de Acção Correctiva Nr:  4 de  4 Maior Menor  
Norma ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001  ____________ ____________ 

Requisito 8.2.2     
a) O programa anual de auditorias evidencia a sua revisão em 17-12-2010, tendo no entanto decorrido 

a realização de auditoria de qualidade interna em 15-12-2010 
b) Nem todas as fichas de tratamento de não conformidades evidenciam as datas de 

acompanhamento de realização de AC’s imediatas (ex: ficha de NC nº6 e 7 decorrentes da AQI) 
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9. Observações/ Oportunidades de Melhoria 

 
A Organização deve: 
1. Analisar as Observações abaixo formuladas através do processo/ procedimento de acções preventivas 
do próprio sistema de gestão, cumprindo os requisitos para acções preventivas da(s) norma(s) de 
referência; e 
2. Manter registos adequados que documentem as análises realizadas e a implementação e a eficácia das 
acções empreendidas. 
NOTA: As Observações são formuladas com o propósito de melhorar o sistema de gestão e a sua a 
eficácia; não carecem de resposta ou notificação por parte da Organização; e serão objecto de re-avaliação 
na próxima auditoria da SGS ICS. 
 
 
OBS 1 [ Uso da marca ]:  
A organização deve avaliar o interesse em associar o simbolo da certificação nos catálogos de divulgação 
do Museu para beneficiar a sua utilização nas diversas actividades desenvolvidas, tanto junto dos 
municipes quanto dos visitantes estrangeiros (grupos / excursões).  
 
OBS 2 [ Requisito: 5.4 ]:  
A organização deve avaliar o interesse em melhorar a informação referente aos objectivos e respectiva 
monitorização, que concorrem directamente para a prossecução da visão estabelecida no MQ. 
 
OBS 3 [ Requisito: 6.3 ]:  
A organização deve avaliar o interesse em melhorar os cadastros dos seus equipamentos, bem como o 
plano preventivo de manutenção. 
 
OBS 4 [ Requisito: 7.2.3 ]:  
A organização deve avaliar necessidade de melhorar o acompanhamento das reclamações (validadas / não 
validadas) provenientes dos diiferentres processos (ex: adjudicação de empreitadas).  
 
OBS 5 [ Requisito: 7.4 ]:  
A organização deve avaliar o interesse em clarificar a metodologia de avaliação dos seus subcontratados. 
 
OBS 6 [ Requisito: 7.5.1 ]:  
A organização deve avaliar a necessidade de melhorar a informação que caracteriza a realização de 
operações de oficina mecânica de maior grau de especificidade.  
 
OBS 7 [ Requisito: 7.5.3/7.5.5]:  
A organização deve avaliar o interesse em melhorar a identificação e segregação do material que se 
encontra em armazém e que não faz parte do inventário. 
 
OBS 8 [ Requisito: 8.2.1 ]:  
A organização deve avaliar o interesse em melhorar a representatividade dos seus inquéritos de avaliação 
dos municipes. 
 
OBS 9 [ Requisito: 8.2.3 ]:  
A organização deve avaliar a necessidade de melhorar a informação quanto à definição de novas metas 
sempre que as metas anteriores são atingidas. 
 
 

 
Fim do Relatório. 


