MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Relatório de Auditoria
Nº SUBEXPEDIENTE: 2012/1106/ER/01

Nº RELATÓRIO: 7

TIPO DE AUDITORIA: AS2

NORMA DE APLICAÇÃO: ISO9001:2008

Requer envio de PAC à LUSAENOR:

SIM 

NÃO 

Data de realização da Auditoria: 27 de novembro 2017
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1.

DADOS GERAIS
A. DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Nome da Organização

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Morada

RUA DR. HENRIQUE BOTELHO 5450-027 VILA POUCA DE AGUIAR
Portugal

Representante da
Organização

ALBERTO MACHADO (PRESIDENTE DA CÂMARA)

(nome e função)

JÚLIA QUINTAS (TÉCNICA SUPERIOR)

B. EQUIPA AUDITORA
Função

Nome

Iniciais

Auditor Coordenador

Ana ROCHA

AR

C. CRITÉRIOS DE AUDITORIA
A equipa auditora comprova a identificação e validade dos critérios de auditoría:
-

Requisitos da(s) norma(s) de sistema de gestão de referência

-

Os processos definidos e a documentação do sistema de gestão desenvolvida pelo cliente

-

Os requisitos legais e regulamentares aplicáveis
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2.

RESUMO EXECUTIVO DE AUDITORIA

Questões gerais a todos os Sistemas de Gestão
Confirmação da realização da auditoria
Foi realizada a auditoria de 2º acompanhamento da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade
do MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR na qual se comprovou a implementação do Sistema no
que respeita aos requisitos especificados na norma de referência ISO9001:2008.

Âmbito da auditoria e adequação do âmbito do certificado
Serviços de atendimento, urbanismo, ação social e gabinete de imprensa.
O alcance do certificado é adequado? Sim 
modificações desde a última auditoria:

Indicar se ocorreram alterações ou

Âmbito da auditoria: --Foram auditadas todas as atividades incluídas no âmbito do certificado?
Sim 

Declaração sobre a conformidade e eficácia do sistema de gestão
Valorização sobre a conformidade e eficácia do Sistema de Gestão:
b.1. Capacidade do sistema de gestão para cumprir os requisitos aplicáveis e alcançar os
resultados esperados
Pela amostra auditada foi constatado pela EA que o Sistema de Gestão Qualidade cumpre com os
requisitos da Norma e com os restantes critérios de auditoria (requisitos legais e regulamentos,
requisitos de clientes, requisitos próprios do sistema de gestão interno), e que se considera que
está eficazmente implementado.
Para a amostra auditada, a empresa apresentou evidências do cumprimento generalizado dos
requisitos legais que lhe são aplicáveis, assinalando-se a este propósito a eficácia com que a
ferramenta de avaliação da conformidade legal se encontra implementada.
b.2. Auditoria interna e o processo de revisão do sistema pela Gestão
No que respeita ao processo de Auditorias Internas:
Foi evidenciada a realização de auditoria interna a 08-11 2017, com relatório de 15-11-2017, por
entidade consultora externa, onde foram identificadas 1 não conformidade e 7 oportunidades de
melhoria.
Pela sua adequabilidade, abrangência e detalhe, a EA refere um nível de confiança no processo de
auditoria interna e capacidade para empreender ações corretivas eficazes.
O programa de auditorias de 2017 foi aprovado em sede de revisão pela gestão, prevendo uma
auditoria global ao SGQ.
No que respeita ao processo de Revisão do sistema pela Gestão:
Evidenciado relatório de Revisão pela Gestão de 27/02/2017, de análise do ano de 2016, tendo sido
garantida a análise de todas as entradas e saídas requeridas pelo referencial.
Foram consideradas todas as fontes de informação relevantes, documentadas no relatório de
revisão com a seguinte estrutura:
1. Introdução
2. Avaliação da adequabilidade do SGQ à Politica da Qualidade
3. Adequação e eficácia dos processos/ objetivos da Qualidade
4. Resultados de auditorias
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Não conformidades Internas e Reclamações
Avaliação da satisfação dos clientes
Avaliação dos fornecedores
Resultados da última revisão do SGQ
Cumprimento da legislação aplicável
Avaliação das infraestruturas e ambiente de trabalho
Decisões de melhoria

No que respeita às atividades de Revisão pela gestão e auditorias internas, estas são promovidas
com uma frequência mínima anual (por ciclo de gestão) nas quais se constata a participação da
Gestão de Topo.
Na Revisão pela Gestão conclui-se que o SGQ e o desempenho dos processos demonstra eficácia,
correspondendo às necessidades e expectativas dos clientes.

Alterações significativas relativamente à anterior visita e respetivo impacto
no Sistema de Gestão
Desde a última auditoria da LUSAENOR não se verificaram alterações significativas com impacto no
Sistema de Gestão.

Confirmação sobre o cumprimento dos objetivos da auditoria
Os objetivos da auditoria são:
 Determinar a conformidade do sistema de gestão da organização / empresa auditada, ou
partes do referido sistema, com os critérios de auditoria
 Determinar a capacidade da organização para assegurar que cumpre com os requisitos
legais, regulamentares e contractuais aplicáveis (tendo sempre presente que uma auditoria
de certificação de um sistema de gestão, não é uma auditoria de cumprimento legal);
 Determinar a eficácia do sistema de gestão, para assegurar que o cliente pode ter
expectativas razoáveis em relação ao cumprimento dos objetivos especificados; e quando
aplicável, identificar possíveis áreas de melhoria;
Foram cumpridos os objetivos da auditoria? Sim  Não 
Que questões ficaram por resolver no final desta auditoría?
N/A

Questões para os Sistema de Gestão adaptados à Estrutura de Alto Nível
Compreensão do contexto da organização
N/A
Enfoque nos riscos e oportunidades
N/A
Liderança
N/A
RE

Outras considerações da equipa auditora
Adequação da Política da Qualidade de 01-05-2015
Evidenciado o cumprimento na sua totalidade dos objetivos 2016.
Evidenciada a definição de metas e o devido acompanhamento dos objetivos no documento Tabela
de Objetivos da Qualidade 2017, verificada em cada gabinete:
Plano de formação 2017 de 11-02-2017
Todos os fornecedores avaliados com nível A
Ausência de reclamações e não conformidades desde 2015
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Evidenciado o devido tratamento de não conformidades (decorrentes de auditorias) nos respetivos
Boletins de Não Conformidade
Evidenciada a rastreabilidade documental necessária ao funcionamento da organização.

Pontos Fortes





Comprometimento da presidência para com o sistema de gestão da qualidade;
Conhecimento da organização evidenciado pela DQ;
Conhecimento das tarefas evidenciado pelos colaboradores auditados;
Sentido de responsabilidade evidenciado pelo auditados.

Oportunidades de melhoria

a) O MVPV deverá utilizar de forma mais continuada a ferramenta “auditorias internas”, tendo
por base os resultados de auditorias anteriores, a importância das áreas a auditar assim como
uma ferramenta de monitorização dos resultados esperados das atividades, dos processos e
dos serviços fornecidos.
b) Recomenda-se a auscultação da satisfação dos clientes através de outras ferramentas. P.ex:
taxa de fidelização (eleições); índice de reclamações, etc., de forma a complementar a
resposta aos inquéritos.
c) Sugere-se uma análise comparativa dos resultados dos indicadores dos últimos anos de forma
a avaliar tendências.
d) Ponderar a sistematização da entrega de comprovativo de entrega de documentos ao cliente.
e) Recomenda-se a redefinição dos objetivos, tendo em conta que já se encontram
estabilizados, podendo definir objetivos de monitorização e objetivos de performance.
f) O MVPA poderá formalizar o levantamento das necessidades de formação em sede de revisão
pela gestão.

Página 5 de 13

R-DTC-002.16_PT

Nº
1

2

3

4

Observações

Verificou-se que aquando do pedido de requerimento de Cartão Social, os
documentos que devem constar em anexo saem todos, por defeito. O
MVPA deverá rever esta situação, pois poderá induzir em erro.
Pontualmente verificou-se que no NIPG 13704/17 de 27/11/2017, estava
em falta a fotografia e não tinha sido identificada a falta do documento.
As metas estabelecidas para os objetivos, deverão demonstrar a intenção
de melhoria contínua, quando revistas anualmente (ex: nº erros associados
a falhas na legislação – Gabinete urbanismo 2017 =<8, quando transmitido
com um resultado numo (0) em 2016).
No acompanhamento trimestral dos objetivos, nos objetivos referentes ao
Gabinete de Ação Social deverão efetuar análises quantitativas dos
resultados obtidos, em detrimento das análises qualitativas.

Norma(s)
ISO9001

ISO9001

ISO9001

ISO9001

Documentos anexos ao relatório de auditoria:
Matriz de atividades de auditoria
Folha de Dados
Lista de participantes
Outros:
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Questões particulares do Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001

ISO 9001 (Sistemas de Gestão da Qualidade)
i.

Informação sobre a satisfação do Cliente

Ao nível da avaliação da satisfação do cliente a organização monitoriza o seu desempenho
com base num indicador calculado através de um inquérito disponibilizado no site.
Relativamente ao ano de 2016, foram rececionados 27 inquéritos, dos quais foram
analisados 26 (1 inquérito não estava em condições de ser analisado). Dos inquéritos
analisados, 74% consideram que na “globalidade dos serviços” estão satisfeitos.
ii.

Enfoque nos processos

A organização evidenciou a abordagem por processos, que já existia anteriormente.
Foi evidenciada a interação entre os mesmos, assim como a identificação das entradas e
saídas dos processos.
Foi validade a exclusão aos requisitos 7.3 e 7.5.2 da norma.
Informação específica do sistema de gestão a anexar ao relatório, quando aplicável:
Lista de projetos
Lista de obras e/ou serviços
Lista completa dos centros temporários
Outros:
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3.
Ref. N.C.

---

QUADRO DE NÃO CONFORMIDADES
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE
---

Cláusula da
Norma

Categoria
N. C.

---

---

Nota 1: Para todas as NC identificadas na tabela acima, a organização deverá estabelecer e documentar as ações corretivas
pertinentes.
Nota 2: Ainda que possam exisitir clausúlas/subcalusúlas que se auditem conjuntamente (conforme indicado na Matriz de actividades),
cada NC será indexada à subcláusula especifíca da norma na qual se detectou.

O REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
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4.

DISPOSIÇÕES FINAIS

As Não Conformidades e Observações foram esclarecidas e entendidas.
Tendo em consideração os resultados da auditoría, o auditor coordenador recomenda a seguinte proposta sobre a
certificação:
MANUTENÇÃO da certificação

Não obstante, os Serviços Técnicos da AENOR INTERNACIONAL S.A.U. são o orgão responsável pela decisão final
sobre a certificação, uma vez analisados os resultados reflectidos no presente relatório de auditoría e no plano de
acções correctivas (quando aplicável) enviado pela organização. Consequentemente, a proposta da equipa
auditora sobre a certificação poderá ser rectificada, ou não.
Tendo em conta as Não Conformidades indicadas neste relatório, para as quais é necessário a apresentação de um
Plano de Ações Corretivas (PAC), a Organização compromete-se a apresentar à LUSAENOR o referido plano, em 30
dias de calendário, contados a partir da data deste Relatório de Auditoria, com a informação requerida de acordo
com o Guia para a Elaboração do Plano de Ações Corretivas.
No caso do Plano de Plano de Ações Corretivas não ser satisfatório, a organização dispõe de um prazo de 15 dias
de calendário para o envio de documentação adicional que seja solicitada pela LUSAENOR, a partir da data de
receção da referida solicitação.
O PAC deve ser enviado para o auditor coordenador com o conhecimento de operaciones.lusaenor@aenor.com.
Indicar as Não Conformidades do presente relatório para as quais a Organização tem intenção de apresentar
recurso. Neste caso, a Organização deve enviar à LUSAENOR, no prazo de 7 dias de calendário após o ultimo dia
de auditoria, a justificação e as evidências documentais necessárias para a sua devida avaliação pelos serviços da
LUSAENOR. Qualquer queixa ou reclamação sobre a atuação da LUSAENOR, deve ser enviada para o seguinte
email: calidad@aenor.es
Indicar os comentários da equipa auditora sobre o encerramento das não conformidades detectadas na auditoria
anterior (no caso de auditorias de renovação, são analisadas todas as não conformidades do ciclo):
Na auditoria anterior não foram detetadas não conformidades. As restantes constatações foram
devidamente tratadas e a eficácia das ações avaliadas.

A equipa auditora informa que esta auditoria foi realizada através de técnicas de amostragem, pelo que podem
existir outras Não Conformidades não identificadas neste relatório.
No decorrer da auditoria foi verificado o uso da marca correspondente à(s) Norma(s) Auditada(s), sendo
identificado neste relatório qualquer incumprimento que possa ter sido detectado a respeito.
As não conformidades podem referir-se a incumprimentos de requisitos da norma de referência aplicáveis, ou de
qualquer outro requisito estabelecido no Sistema de Gestão da Organização.
Fica(m) acordada(s) a(s) seguinte(s) data(s) para a realização da próxima auditoria:
Data da proxima auditoria:

19/20 JULHO 2018

Data de validade do certificado:

2018-12-18

Comentários, sempre que aplicável, sobre o planeamento da próxima auditoria (a preencher pelo Auditor
Coordenador): N/A
Antes da realização da próxima auditoria serão identificados os locais a auditar e o planeamento de actividades de
auditoria.
Uma vez concedida a Certificação, a Organização compromete-se a colocar à disposição da LUSAENOR, durante a
realização das auditorias, a documentação vigente do Sistema de Gestão.
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Para qualquer aspecto relacionado com o processo de certificação, a Organização pode dirigir-se ao Técnico
Responsável do Expediente (TRE) Natália Ramalho.

Em VILA POUCA DE AGUIAR, 27 de novembro de 2017

O REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

A EQUIPA AUDITORA
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ANEXO A - CENTROS VISITADOS
MORADAS DOS CENTROS AUDITADOS
CENTROS FIXOS
CENTRO 1: MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

MORADA: RUA DR. HENRIQUE BOTELHO 5450-027 VILA POUCA DE AGUIAR Portugal
ATIVIDADES DO ÂMBITO: Serviços de atendimento, urbanismo, ação social e gabinete de imprensa.
CENTRO 2:LICENCIAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
MORADA: Palacete Silva, Comendador S/N (B) 5450-027 Vila Pouca de Aguiar (Portugal)
ATIVIDADES DO ÂMBITO: Licenciamento de Obras particulares.
CENTRO 3:
MORADA:
ATIVIDADES DO ÂMBITO:
CENTRO 4:
MORADA:
ATIVIDADES DO ÂMBITO:

CENTROS TEMPORARIOS
CENTRO 1:
MORADA:
ATIVIDADES DO ÂMBITO:
CENTRO 2:
MORADA:
ATIVIDADES DO ÂMBITO:
CENTRO 3:
MORADA:
ATIVIDADES DO ÂMBITO:
CENTRO 4:
MORADA:
ATIVIDADES DO ÂMBITO:
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ANEXO FOLHA DE DADOS
DADOS GERAIS
Nome da Organização

DADOS
MUNICÍPIO DE
VILA GERAIS
POUCA DE AGUIAR

Sede/Fábrica/Delegação

Nome da Organização
Sede/Fábrica/Delegação
N.I.F. Domicílio social

RUA DR. HENRIQUE BOTELHO 5450-027 VILA POUCA DE
AGUIAR Portugal
506810267
LUGAR DA VALADA - APARTADO 105 4536-904 SANTA

Grupo (se aplicável)

MARIA DE LAMAS Portugal
PT502305894
julia@cm-vpaguiar.pt

N.I.F.
Direção de correio
Grupo (se aplicável)
eletrónico
Representante
da Gestão
Direção de correio
eletrónico
Nome
Representante
da Gestão
Telefone
Função
Fax

Telefone

Correio
Faxeletrónico
Direção Geral:Correio eletrónico
Nome
Direção
Geral:
CargoNome

Cargo

geral@jtavarescork.com

JÚLIA QUINTAS

TÉCNICA
SUPERIOR
ALBERTO
MARQUES
00351259419100
GESTOR DA QUALIDADE
00351259419106
00351227474000
julia@cm-vpaguiar.pt
00351227474009

albertomarques@jtavarescork.com
ALBERTO MACHADO
PRESIDENTE
DA CÃMARA
JOAQUIM
TAVARES DE ALMEIDA

GERENTE

ÂMBITO DO CERTIFICADO
(acrescentar tantas linhas quantas as traduções necessárias)
Norma de referência

Norma
de referência
Âmbito
Espanhol
Âmbito
Inglês
Âmbito
Espanhol
Âmbito Português
Processos subcontratados
(mencionar
Âmbitoprocessos)
Inglês
Produtos/Projetos

Âmbito Português

Modificações identificadas na auditoria
(planeamento e/ou realização)

J. TAVARES LDA

Domicílio social

Função
Nome

Modificações identificadas na auditoria
(planeamento e/ou realização)

ÂMBITO DO CERTIFICADO

(acrescentar
tantas9001:2008
linhas quantas as traduções necessárias)
UNE-EN ISO

Modificações identificadas na auditoria
(planeamento e/ou realização)

Modificações identificadas na auditoria
(planeamento e/ou realização)

Servicios de atendimiento, urbanismo, acción social y gabinete de
prensa.UNE-EN ISO 9001:2008

Preparación del corcho. Producción de tapones de corcho

Answering
Services,
urbanism,de
social
action andde
press
office. naturales,
natural.
Acabado
tapones
corcho

colmatados y aglomerados para vinos tranquilos.
Acabado
y comercialización
cabezudos
Serviços
de atendimento,
urbanismo, ação de
socialtapones
e gabinete
de
(especialidades). Servicios de acabado de Tapones.
imprensa.

Preparation of corkwood. Production of natural cork
stoppers. Finishing of natural, colmated and agglomerated
cork
stoppers
for
still
wines.
Finishing
and
commercialization of corks with capsule (specialties).
Service provision of finishing cork stoppers.

Preparação de cortiça. Fabricação de rolhas de cortiça natural.
Acabamento de rolhas de cortiça natural, Página
colmatadas
12 de 13e
aglomeradas para vinhos tranquilos. Acabamento e comercialização
de rolhas capsuladas (especialidades). Prestação de serviços de
acabamentos de rolhas.
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Modificações identificadas na auditoria
(planeamento e/ou realização)

CENTROS DE ATIVIDADE E Nº DE PESSOAS
Locais de trabalho permanentes a incluir no certificado
(acrescentar tantas linhas quantas as necessárias)

Pessoas
Próp.

Pessoas
Subcont

15

0

3

0

RUA DR. HENRIQUE BOTELHO. - 5450-027 VILA POUCA DE AGUIAR
(Portugal)
Palacete Silva, Comendador S/N (B) 5450-027 Vila Pouca de Aguiar
(Portugal)

Nº Centros:

Locais de trabalho
temporários

Indicar possíveis modificações de centros
(acrescentar tantas linhas quantas as necessárias)

Âmbito geográfico (Local / Nac /
Internac):

Modificações identificadas na auditoria
(planeamento e/ou realização)

OUTROS DADOS SOBRE AS PESSOAS DA ORGANIZAÇÃO
Total pessoas implicadas no âmbito do certificado:

Total pessoas implicadas no âmbito do certificado:

Total pessoas que realizam a mesma atividade:

Total pessoas que realizam a mesma atividade:

Pessoal Sazonal
Pessoas a Tempo
Parcial
Pessoas por turnos

Nº Pessoas:

Período:

Nº Pessoas:

Duração jornada:

Nº Pessoas:

Nº turnos:

Pessoal Sazonal
Pessoas a Tempo
Parcial
Pessoas por turnos

Distribuição do pessoal por área
Direção:

Produção:

Comercial:

Nº Pessoas:

Período:

Nº Pessoas:

Duração jornada:

Nº Pessoas:

Nº turnos:

Distribuição do pessoal por área
Administ:

Direção:

Produção:

Comercial:

Modificações identificadas na auditoria
(planeamento e/ou realização)

ASPECTOS ESPECÍFICOS DO ESQUEMA AUDITADO
Indicar as cláusulas da Norma em
que se realizam exclusões
Regulamentação aplicável ao
âmbito do certificado

O representante da LUSAENOR

O representante da empresa
Data:

assinatura:

Pessoas
Subcont

Nº Centros:

Locais de trabalho
temporários

Âmbito geográfico (Local / Nac /
Internac):

Pessoas
Próp.

assinatura:
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Adminis
t:

