Missão, objectivos operacionais e objectivos individuais
Missão:
Unidade Orgânica / Serviço:

EMD - Equipa Multidisciplinar de Apoio ao
Presidente e Vereação

Apoiar o Presidente, Vereação e as restantes Unidades Orgânicas nas suas
respectivas áreas de actuação, no âmbito jurídico, da comunicação e imagem e
da informática, promovendo e verificando a legalidade da actuação do Município,
através das intervenções técnicas para a protecção do interesse municipal.

Objectivos operacionais da UO/Serviço (com indicador, meta,
superação e fonte de verificação)

Objectivos individuais, de acordo com o sistema de avaliação (com
indicador de medida, meta, superação e prazos)

Apoiar o Presidente e Vereação nas suas respectivas áreas de actuação
Meta 2012: Cumprimento da totalidade das Solicitações
Superação: Cumprimento de 90% das Solicitações
Atingiu: Cumprimento de 80% das Solicitações
Fonte de Verificação: Protocolo 2011 da EMD
(Objectivo de Eficácia)
Apoiar as unidades orgânicas nas suas respectivas áreas de actuação
Meta 2012: Cumprimento da totalidade das Solicitações
Superação: Cumprimentos de 90% das Solicitações
Atingiu: Cumprimento de 80% das Solicitações
Fonte de Verificação: Protocolo 2011 da EMD
(Objectivo de Eficácia)

Desenvolver as competências necessárias para responder às solicitações dos
diferentes serviços municipais, de acordo com a candidatura realizada ao SAMA,
para o desenvolvimento dos procedimentos para a instalação do Balcão Único,
do mynet, SIG’s e Central de Comunicações Unificada.
Meta 2012: Implementação da totalidade dos projectos.
Superação: Implementação de mais do que os dois primeiros projectos, segundo
a ordem de prioridades indicada.
Atingiu: Implementação dos dois primeiros projectos, segundo a ordem de
prioridades indicada.
Fonte de Verificação: Data de implementação dos projectos.
(Objectivo de Qualidade)

Implementar o Arquivo Digital Fotográfico
Indicador/meta/fonte de verificação
Meta 2012: Implementação até Novembro
Superação: Implementação até Outubro
(Objectivo de Qualidade)

Potenciar o uso das TIC na obtenção de competências tecnológicas na
Comunidade Escolar, bem como providenciar a manutenção do parque
informático desta.
Indicador: Nº de visitas para apoio técnico
Meta 2012: Número de visitas entre 65 a 100
Fonte de Verificação: Ficha de Visitas
Superação: igual ou superior a 100
Atingiu: Superior a 65
Não atingiu: Inferior a 64
(Objectivo de Eficiência)

