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1. PROMULGAÇÃO
O Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas (LACMO) implementou um sistema de gestão de acordo
com o referencial internacional NP EN ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio
e calibração - com o propósito de demonstrar competência técnica para garantir confiança nos resultados e serviços
prestados.
A manutenção do sistema de gestão visa ainda o cumprimento dos requisitos legais regulamentares, bem como a
prática da melhoria contínua e a prevenção de não conformidades.
As disposições que constam deste manual são de cumprimento obrigatório no Laboratório de Acústica da Câmara
Municipal de Odivelas e nos serviços da Câmara com relações funcionais com o Laboratório.

Odivelas, 18 de janeiro de 2016

O Vereador

Mod.4.01.LACMO.1

Edgar S. Valles
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2. PREÂMBULO
O Manual de Gestão da Qualidade descreve a política, a organização, as responsabilidades e os procedimentos do
sistema de gestão em vigor no Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas.

A parte 1 descreve as regras que são seguidas no cumprimento dos requisitos de gestão e a parte 2 descreve as
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regras que são seguidas no cumprimento dos requisitos técnicos.
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3. APRESENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACÚSTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ODIVELAS
O Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas é um serviço da Divisão Jurídica e de Fiscalização
Municipal (DJFM) tal como estabelecido pela Estrutura Orgânica Flexível em vigor.
Em abril de 2010 foi criado um grupo de trabalho no âmbito da então Divisão de Fiscalização Municipal (DFM) para a
instalação do LACMO e início da implementação do sistema de gestão tendo em vista a acreditação pelo Instituto
Português de Acreditação (IPAC).
O LACMO foi criado através do Aviso nº 20554, publicado no Diário da República – 2ª série – Nº 201 de 15 de outubro
de 2010 (Estrutura Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas). A criação do LACMO consta ainda do Despacho nº
76/PRES/2010 de 30 de setembro de 2010, que constituiu as Subunidades Orgânicas da Câmara Municipal de
Odivelas.
Identificação
• Designação: Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas (LACMO)
• Endereço: Urbanização da Ribeirada - Av. Amália Rodrigues, 20 – Piso 4 - 2675 - 432 Odivelas
• Telefone: 219320720
• Telefax: 219344394
• Endereço Eletrónico: lacmo@cm-odivelas.pt
• URL:// www.cm-odivelas.pt

Competências
Compete ao LACMO executar medições de ruído por solicitação dos serviços da Divisão Jurídica e de Fiscalização
Municipal (DJFM).

Mod.4.01.LACMO.1

O LACMO poderá prestar serviços de medição de ruído para o exterior da Câmara Municipal de Odivelas (CMO) se
para tal for solicitado.
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4.
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REQUISITOS DE GESTÃO
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4.1 ORGANIZAÇÃO
4.1.1 ENQUADRAMENTO
O Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas está enquadrado na Divisão Jurídica e de Fiscalização
Municipal da Câmara Municipal de Odivelas. O LACMO ao estar integrado numa entidade com personalidade jurídica
própria utiliza o Número de Identificação de Pessoa Coletiva da CMO: 504293125.

4.1.2 RESPONSABILIDADES DO LABORATÓRIO
O LACMO é responsável por cumprir:
•

Os requisitos da norma de referência – NP EN ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais de competência para
laboratórios de ensaio e calibração (edição em vigor);

•

Os requisitos estabelecidos pelo IPAC na qualidade de organismo de acreditação nacional;

•

As regras estabelecidas pela CMO desde que não contrariem as disposições dos referenciais acima indicados;

•

Legislação aplicável.

4.1.3 ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO
O sistema de gestão abrange as atividades de ensaios que decorrem nas instalações do LACMO, no edifício onde
está instalada a DJFM e nos locais onde são feitas as medições de ruído.

4.1.4 CONFLITOS DE INTERESSES
O LACMO considera apenas a existência de um conflito de interesses, estando este relacionado com o contrato do RT
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- Ver ponto 4.1.5.2.
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4.1.5 QUADRO DE PESSOAL
O quadro de pessoal exerce funções simultaneamente no LACMO e na Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal
em regime de acumulação de funções; as funções e as responsabilidades estão definidas.

Todos os colaboradores trabalham em regime de exclusividade contratual, excetuando o RT, que possui Contrato de
Avença (disponível para consulta no SG).

A Responsável da Qualidade e o Responsável Técnico têm autoridade e dispõem dos recursos necessários para
implementar, melhorar e manter o sistema de gestão do Laboratório. O nome e siglas das pessoas afetas ao LACMO
constam do Organigrama do Laboratório.

4.1.5.1 PRINCÍPIOS ÉTICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As pessoas da DJFM pautam a sua atuação em conformidade com os princípios éticos da administração pública e
transpuseram para o LACMO os mesmos princípios.
Carta Ética: Dez Princípios Éticos da Administração Pública
1. Princípio do Serviço Público
2. Princípio da Legalidade
3. Princípio da Justiça e Imparcialidade
4. Princípio da Igualdade
5. Princípio da Proporcionalidade
6. Princípio da Colaboração e Boa Fé
7. Princípio da Informação e Qualidade
8. Princípio da Lealdade
9. Princípio da Integridade
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10. Princípio da Competência e Responsabilidade
Fonte: Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
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4.1.5.2 INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE
O LACMO considera existir um potencial conflito de interesses, nomeadamente o facto de o RT não dispor de um
contrato de exclusividade. O RT não pode exercer a título individual funções que possam gerar conflitos de interesses
com o LACMO. O RT assinou Declaração de Indepedência e Imparcialidade onde consta a presente disposição.

A Gestão de Topo garante a independência do Laboratório, nomeadamente o facto de os seus colaboradores não
estarem sujeitos a pressões internas e/ou externas que possam, de algum modo, comprometer a qualidade do
trabalho e consequente atuação do laboratório. Salvaguarda-se a ausência de pressões indevidas que possam ter
origem em sobrecarga de trabalho, reclamações de clientes, pedidos com prioridade, entre outras circunstâncias.
Consta do SG uma Declaração de Compromisso da Gestão de Topo.

4.1.5.3 CONFIDENCIALIDADE E SIGILO PROFISSIONAL
As pessoas afetas ao LACMO estão sujeitas às regras de sigilo profissional tal como consta da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e do Código do
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro. Constam do sistema de
gestão Declarações de Confidencialidade assinadas por todos os colaboradores do LACMO.

A informação que circula no LACMO é considerada confidencial apesar de não existir código de classificação formal.

4.1.5.4 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DE GESTÃO
A) Organigrama da CMO
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Ver Anexo II – Organigrama da Câmara Municipal de Odivelas
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B) Organigrama da DJFM

Organigrama da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal (DJFM)

Divisão Jurídica e
de Fiscalização
Municipal

Apoio Técnico

Setor
Administrativo
Geral

Setor de
Fiscalização

Setor de
Fiscalização
de Estacionamento

Apoio Jurídico

Setor de Ruído

LACMO
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01 de janeiro 2013
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C) Organigrama do LACMO

Presidente da CMO

Vereador do Pelouro
/ Gestão de Topo

DJFM
Chefe de Divisão
Elisabete Lucas

LACMO

Responsável
Técnico
Luís Tavares (LT)

Responsável da
Qualidade
Vânia Santos (VS)

Núcleo de Medições
Técnicos de Laboratório
Luis Tavares (LT)
Pedro Duarte (PD)
João Guardado (JG)

Núcleo
Administrativo
Isabel Antunes (MIA)
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15 março 2013
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D) Estrutura Funcional

D.1) Relação do LACMO com a DJFM

O LACMO recebe da DJFM:
• Pedidos de execução de ensaios (com origem em reclamações)
• Pedidos de orçamentos e/ou pedidos de execução de ensaios (clientes externos)
• Informação para consulta (processo)
O LACMO utiliza da DJFM:
• Dotação orçamental
• Viaturas e telemóveis de Serviço
• Equipamento administrativo
• Material de escritório
O LACMO envia para a DJFM:
• Relatórios de ensaios
• Informação administrativa diversa

D.2) Relação do LACMO com os outros departamentos da CMO

A interação entre o LACMO e os diversos serviços da CMO será assegurada pela DJFM.

E) Gestão de Topo do LACMO

E.1) Membros
Os nomes das pessoas que integram o grupo designado por Gestão de Topo constam de Despacho emitido pelo
Mod.4.01.LACMO.1

Presidente de Câmara.
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E.2) Competências
Compete à Gestão de Topo:
• Divulgar a Política da Qualidade do LACMO
• Disponibilizar os recursos necessários para dar cumprimento à Política da Qualidade
• Aprovar o Manual de Gestão da Qualidade, Plano de Auditorias, Plano de Formação e Plano de Melhoria
• Efetuar as revisões do sistema de gestão
• Estabelecer processos de comunicação eficazes no interior do LACMO, entre o LACMO e a DJFM e entre o
LACMO e os outros departamentos da CMO tendo em vista a eficácia do sistema de gestão
• Manter a integridade do sistema de gestão quando forem feitas as revisões pela gestão
• Comunicar, no âmbito das atividades do LACMO, a importância de satisfazer os requisitos existentes e de
cumprimento obrigatório.

4.1.5.5 RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE
Foi delegada na Responsável da Qualidade a autoridade necessária para coordenar as atividades de gestão e de
melhoria do sistema de gestão do Laboratório e para reportar à Gestão de Topo quaisquer desvios aos requisitos
estabelecidos. Este cargo é exercido em acumulação das funções que exerce na DJFM.

4.1.5.6 DELEGAÇÃO DE FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES
O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas delegou no Vereador responsável - Gestão de Topo - as atividades
afetas ao funcionamento do LACMO.

Os nomes dos substitutos constam de despacho que pode ser consultado no LACMO pelos auditores internos e
Mod.4.01.LACMO.1

externos.
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4.2 SISTEMA DE GESTÃO
4.2.1 POLÍTICA DA QUALIDADE E OBJETIVOS
A) POLITICA DA QUALIDADE: a Política da Qualidade do LACMO é elaborada pelo Presidente da CMO e é
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publicada/divulgada pela Gestão de Topo.
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B) OBJETIVOS DA QUALIDADE: os objetivos da qualidade são definidos na revisão pela gestão, para dois anos,
podendo ser anuais ou bienais, sendo revistos anualmente em sede de revisão do SG. Os objetivos têm
seguimento semestral. Sempre que se achar necessário, alguns dos objetivos podem ainda dar origem a um
Plano de Melhoria.

4.2.2 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
Descreve-se a estrutura e os formatos utilizados na documentação do sistema de gestão.

4.2.2.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO
A documentação de suporte do sistema está estruturada em 4 níveis, em suporte eletrónico, nos termos abaixo
evidenciados:

Política da Qualidade

Manual de Gestão da Qualidade
Nível 1

Nível 2

Procedimentos do Sistema de Gestão

Nível 3

Mod.4.01.LACMO.1

Nível 4
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•

Nível 1 - Manual de Gestão da Qualidade, Política, Organigramas, Despachos.

•

Nível 2 - Procedimentos da qualidade, que complementam o MQ e dizem respeito às atividades da garantia da
qualidade. Os procedimentos de nível 2 estão incluídos no Manual de Gestão.

•

Nível 3 - Procedimentos técnicos ou instruções de trabalho diversas.

•

Nível 4 - Registos que são gerados na operação do sistema de gestão implementado no LACMO e inclui,
entre outros, registos de pessoal, registos de formação, registos de aquisições, boletins de verificação do
sonómetro, relatórios de ensaio, relatórios de auditorias internas e externas, relatórios de ensaios de
comparação interlaboratorial ou de auditorias de medição, registos de equipamento, registo de não
conformidades, entre outros.

Procedimento
Modo especificado de realizar uma atividade ou um processo.

Instrução de Trabalho
Descrição detalhada sobre como executar e registar uma ou mais tarefas.

4.2.2.2 CODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LACMO

Mod.4.01.LACMO.1

O sistema de numeração dos documentos é o seguinte:
•

Procedimentos do Sistema de Gestão

2. xx. LACMO.yy (nível – n.º ordem - edição)

•

Procedimentos / Instruções de Trabalho

3. xx. LACMO.yy (nível – n.º ordem - edição)

•

Impressos

4. xx. LACMO.yy (nível – n.º ordem - edição)
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Exemplo 1
O documento com o número 3.07.LACMO.1 corresponde à 1ª edição de um documento do nível 3, com o nº de ordem
sequencial 07, emitido pelo LACMO.

Exemplo 2
O documento com o número 4.05.LACMO.3 corresponde à 3ª edição de um impresso, com o nº de ordem sequencial
05, emitido pelo LACMO.

NOTA
Documentos como circulares, despachos, legislação, normas, documentos IPAC, manuais de instruções de
equipamento e, eventualmente, outros documentos, não são codificados de acordo com as regras acima descritas
mas são considerados documentos do SG enquadrados na estrutura.

4.2.3 MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE
A) O Manual de Gestão da Qualidade descreve a estrutura do sistema de gestão implementado no LACMO e inclui:
•

A Política da Qualidade e faz referência aos Objetivos da Qualidade

•

Os procedimentos do sistema de gestão e faz referência aos restantes documentos do SG

•

As funções e responsabilidades do Responsável da Qualidade e do Responsável Técnico do LACMO

B) O Manual de Gestão da Qualidade constitui uma ferramenta de formação dos colaboradores do LACMO e está
acessível para consulta na Intranet – Grupos de Trabalho / Laboratório de Acústica.

Os documentos que servem de suporte ao sistema de gestão estão listados na Lista de Documentos. Os Despachos e
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Circulares Internas que contenham informação relevante para o sistema de gestão do LACMO são considerados
documentos do SG mas não são obrigatoriamente listados.
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4.2.4 GESTÃO DE TOPO
A gestão de topo:
•

Empenha-se no desenvolvimento e implementação do SG e na melhoria contínua da eficácia do mesmo;

•

Comunica aos Colaboradores do LACMO a importância de cumprir os requisitos especificados;

•

Garante a integridade do sistema de gestão quando é necessário efetuar alterações ao mesmo.

Documentos / Registos aplicáveis ao capítulo 4.2 – Sistema de Gestão
•

Os documentos/registos em vigor e os documentos/registos obsoletos

4.3 CONTROLO DOS DOCUMENTOS
Descrevem-se as regras a seguir no controlo dos documentos – emissão, aprovação, distribuição, revisão e
destruição de obsoletos. Os documentos do sistema de gestão estão localizados na Intranet – Grupos de Trabalho /
Laboratório de Acústica e estão listados de acordo com os detentores que constam da Lista de Documentos.

Todos os documentos são revistos periodicamente e efetuada respetiva monitorização na revisão pela gestão.

Mod.4.01.LACMO.1

Os documentos sujeitos a controlo estão agrupados em:
•

Documentos elaborados pelo LACMO para circulação interna ao LACMO

•

Documentos elaborados pelo LACMO para circulação externa ao LACMO

•

Documentos rececionados no LACMO
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4.3.1 DOCUMENTOS ELABORADOS PELO LACMO PARA CIRCULAÇÃO INTERNA AO
LACMO
Os documentos em vigor estão listados na Lista de Documentos e são identificados de acordo com as regras
definidas em 4.2. A responsabilidade pela elaboração/aprovação de documentos do SG – 1ª edição e seguintes - é a
que seguir se descreve:

Tipo de Documento

Responsável pela elaboração

Responsável pela aprovação

RQ e RT

Gestão de Topo

Nivel 2 - Procedimentos da Qualidade

RQ

RQ e/ou Gestão de Topo

Nivel 3 – Procedimentos / Instruções

RQ e RT (dependendo da

RQ e RT (dependendo da

de Trabalho

especificidade do mesmo)

especificidade do mesmo)

Impressos SG *

RQ e RT (dependendo da

RQ e RT (dependendo da

especificidade do mesmo)

especificidade do mesmo)

Nivel 1 - Manual de Gestão da
Qualidade

* Ressalva-se que foi dada aos TL a responsabilidade de elaborar alguns Impressos do SG, sempre mediante aprovação do RT
(Ex.: Modelo de Registo de Campo, Ficha de Equipamento, Etiquetas, entre outros).

As responsabilidades relativas à elaboração e aprovação dos documentos, excetuando os impressos, são
evidenciadas através do nome e/ou sigla dos titulares dos cargos/responsáveis pela emissão e aprovação do
documento no próprio documento; o nome e/ou sigla dos titulares dos cargos/responsáveis pela emissão e aprovação
dos impressos, são os que constam da Lista de Documentos.

Todos os colaboradores do LACMO podem propor alterações aos documentos, sendo estas realizadas de acordo com
as regras que constam da Lista de Documentos. Os documentos depois de alterados e aprovados são enviados para
a RQ para edição final e inserção dos mesmos na Intranet – Grupos de Trabalho / Laboratório de Acústica, entrando
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em vigor a partir deste momento.
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Nesta altura o sistema procede ao envio de uma notificação a todos os colaboradores do LACMO dando
conhecimento da adição, elaboração, alteração ou eliminação de qualquer documento.

Aquando da elaboração de novos documentos e posteriores alterações, deverão ser os mesmos identificados sempre
com o número de edição atual e data e com o nome e/ou sigla dos titulares dos cargos/responsáveis pela alteração e
aprovação.

As alterações aos documentos internos são assinaladas a cor azul de maneira a serem identificadas, de um modo
rápido, pelos seus utilizadores, bem como, nos casos aplicáveis, através de Mapa de Registos de Alterações.
Exemplos:
“As alterações aos documentos internos são assinaladas a cor azul por forma a serem identificadas, de um
modo rápido, pelos seus utilizadores”.

Os documentos do SG são guardados em formato PDF na área de trabalho do LACMO.

Os registos nos quais vão sendo inscritos dados reportados a um determinado ciclo mantêm-se em formato word ou
excel. Estes serão convertidos em formato PDF após fecho desse mesmo ciclo.

De registar que os registos técnicos, nomeadamente os registos em excel, estão devidamente protegidos através de
password.

A Responsável da Qualidade (RQ) mantém a versão original de cada documento obsoleto na Intranet. Estes
documentos estarão acessíveis para consulta, pelo menos, até ao final do 3º ano civil após terem sido considerados
obsoletos.

Documentos elaborados pelo LACMO para Circulação no LACMO e na CMO
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•

Ver Lista de Documentos em vigor e respetiva distribuição
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4.3.2 DOCUMENTOS ELABORADOS PELO LACMO PARA CIRCULAÇÃO EXTERNA AO
LACMO
Os documentos a enviar para a DJFM - Relatórios de Avaliação Acústica e Informações diversas - são assinados
pelos responsáveis da emissão antes de serem enviados para o referido serviço.

4.3.3 DOCUMENTOS RECECIONADOS NO LACMO
O LACMO pode rececionar documentos via DJFM ou através do exterior da CMO:
Documentos rececionados diretamente ou via DJFM
1. Despachos, circulares e regulamentos;
2. Requerimentos diversos, requisições, entre outros.

Documentos rececionados do exterior da CMO
1. Normas (através da consulta ao website do IPQ);
2. Documentos IPAC (através da consulta ao website do IPAC);
3. Documentos EA, ILAC e ISO (através da consulta dos websites respetivos);
4. Legislação (através da consulta ao website do Diário República Eletrónico);
5. Outros documentos (através da consulta aos website da RELACRE, APA).

O LACMO garante a manutenção da atualização de versões atualizadas através da consulta dos websites das
entidades emissoras, com periodicidade semestral. O registo desta consulta é efetuado no Mod. 4.22.LACMO –
Registo de Consultas de Alterações/Atualizações de Documentos Externos. O RQ e RT são responsáveis por este
procedimento, sendo igualmente todos os procedimentos e documentos do SG revistos na Revisão pela Gestão.

Todos os documentos mencionados estão disponíveis para consulta na Intranet – Grupos de Trabalho / Laboratório de
Acústica, sendo todos os colaboradores notificados através de alerta automático do sistema, sempre que houver uma
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atualização de documentação.
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Documentos a Controlar
•

Mod. 4.22.LACMO – Registo de Consultas de Alterações/Atualizações de Documentos Externos

•

Lista de documentos em vigor

Registos Aplicáveis
•

Mod. 4.22.LACMO – Registo de Consultas de Alterações/Atualizações de Documentos Externos (preenchido)

•

Os documentos em vigor e os documentos obsoletos

4.4 ANÁLISE DE CONSULTAS, PROPOSTAS E CONTRATOS
O LACMO tem estabelecidos procedimentos relativos à análise de consultas, propostas e contratos com vista à
realização de ensaios. Os pedidos de consultas e/ou ensaios que chegam ao LACMO (diretamente ou via DJFM)
podem ser provenientes de duas origens:
•

Origem 1 - Pedidos internos formulados via DJFM – Cliente Interno

•

Origem 2 - Pedidos externos – Clientes Externos

Descrevem-se de seguida os procedimentos e metodologia a aplicar na análise e formalização dos pedidos de ensaio:

1. Pedidos internos formulados via DJFM – Cliente Interno

1. Os pedidos que chegam ao LACMO são registados no Mod.4.05.LACMO - Registo de Pedido e Planeamento;
podem ser anexados documentos diversos ao pedido e/ou pode ser dada a indicação de que o LACMO pode
consultar o processo existente na DJFM;

2. O elemento afeto ao Núcleo Administrativo ou outro elemento do LACMO na ausência deste, preenche o campo “1.
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Identificação do Pedido de Ensaio” e se necessitar de esclarecimentos pode pedi-los ao requisitante e/ou consultar o
processo da DJFM;
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3. Os Técnicos do Núcleo de Medições analisam o pedido e verificam se é possível fazer as medições e se estão
reunidas todas as condições para satisfazer o pedido do cliente;

4. Os Técnicos podem contactar o requisitante e/ou o reclamante, bem como consultar o processo da DJFM, sempre
que forem necessárias informações adicionais;

5. Após a comprovação de que o LACMO pode cumprir os requisitos acordados, os Técnicos preenchem o campo 4 –
Plano de Amostragem – e o campo 5 - Planeamento de Execução do Trabalho (Fase 1 – Avaliações de Ruído
Ambiente e Fase 2 – Avaliações de Ruído Residual) do Mod.4.05.LACMO - Registo de Pedido e Planeamento;

6. As medições acústicas respeitantes à avaliação do ruído residual são agendadas mediante notificação em nome do
responsável pela fonte sonora, elaborada e executada pela DJFM de acordo com os termos legais, após informação
prestada pelo LACMO, com exceção das situações em que as atividades em avaliação possuam um dia de
encerramento e desde que este seja acusticamente compatível com os dias de avaliação do ruído ambiente.

7. À medida que os trabalhos são realizados quer os Técnicos quer o elemento afeto ao Núcleo Administrativo vão
registando as informações no Mod. 4.25.LACMO - Mapa Controle de Trabalhos;

8. Perante divergências entre o LACMO e terceiros sobre aspetos legais, prevalece o cumprimento da legislação.

2. Pedidos externos – Clientes Externos
•

Pedido de Orçamento

1. Qualquer pedido de orçamento efetuado por cliente externo deverá ser remetido ao LACMO, por escrito, através de
e-mail, fax, carta, etc.. Se o pedido for verbal será solicitado ao cliente a formalização escrita do mesmo;

2. Os Técnicos do Núcleo de Medições analisam o pedido e verificam se é possível fazer as medições e se estão
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reunidas todas as condições para satisfazer o pedido do cliente. Os Técnicos podem contactar o requisitante sempre
que forem necessárias informações adicionais;
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3. É efetuada comunicação por escrito ao cliente com a resposta ao pedido, utilizando para o efeito o Mod.
4.23.LACMO – Modelo Orçamento - seguindo juntamente cópia do Regulamento de Taxas e Outras Receitas
Municipais em vigor, onde consta valor da prestação do serviço. Deverá ainda constar na comunicação ao cliente
informação sobre a descrição do método de ensaio e estimativa para prazo de entrega dos resultados. A resposta é
dada pelo RT (ou pelo seu substituto). De registar que antes do seu envio, o orçamento é verificado pela RQ, ficando
esta verificação registada no Mod. 4.24.LACMO – Gestão de Consultas e Orçamentos;

4. Após aceitação da proposta do serviço é o mesmo encaminhado ao Núcleo Administrativo (ou outro elemento do
LACMO na ausência deste) que preenche o campo “1. Identificação do Pedido de Ensaio” do Mod.4.05.LACMO Registo de Pedido e Planeamento e enviado ao Nucleo de Medições. O LACMO só considera a proposta aceite
quando receber a adjudicação/confirmação de aceitação por escrito.
NOTA

Os valores a praticar na prestação de serviços para o exterior, estão definidos no Regulamento de Taxas e Outras
Receitas Municipais em vigor, disponível para consulta na Intranet – Grupos de Trabalho / Laboratório de Acústica.

•

Realização do Ensaio

1. Após aceitação da proposta por parte do cliente, os Técnicos iniciam o planeamento dos trabalhos e preenchem o
campo 4 – Plano de Amostragem – e o campo 5 - Planeamento de Execução do Trabalho (Fase 1 – Avaliações de
Ruído Ambiente e Fase 2 – Avaliações de Ruído Residual) do Mod.4.05.LACMO - Registo de Pedido e Planeamento;

2. As medições acústicas respeitantes à avaliação do ruído residual são agendadas mediante notificação em nome do
responsável pela fonte sonora, elaborada e executada pelo cliente, no caso de se tratar de uma ação de fiscalização
com superintendência de entidade administrativa (o cliente) ou por comum acordo entre o LACMO e o cliente quando
este for o responsável pela fonte sonora a avaliar, com exceção das situações em que as atividades em avaliação
possuam um dia de encerramento e desde que este seja acusticamente compatível com os dias de avaliação do ruído
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ambiente.
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3. À medida que os trabalhos são realizados quer os Técnicos quer o elemento afeto ao Núcleo Administrativo vão
registando as informações no Mod. 4.25.LACMO - Mapa Controle de Trabalhos;

4. O cliente é informado de eventuais desvios ao contrato e a aceitação desses mesmos desvios pelo cliente deverá
ser sempre registada no Mod.4.05.LACMO - Registo de Pedido e Planeamento. O LACMO enviará uma comunicação
por escrito ao cliente a confirmar esses mesmos desvios, tendo o cliente que proceder à confirmação da aceitação por
escrito.

5. Se houver necessidade de subcontratar o ensaio o cliente é informado e o LACMO só efetua o ensaio se o cliente
aceitar. Esta aceitação será registada nos moldes definidos no parágrafo anterior;

6. Eventuais alterações ao contrato depois do início dos trabalhos exigem uma confirmação da possibilidade de
cumprir os requisitos após reanálise de todo o processo, a confirmação do que foi acordado com o cliente e a
informação a todas as partes interessadas;

7. Perante divergências entre o LACMO e terceiros sobre aspetos legais, prevalece o cumprimento da legislação.

O LACMO deve manter todos os registos e demais documentação gerada no âmbito da análise do contrato (ex.
registo de telefonemas, fax’s, e-mail’s, entre outros).
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Documentos a Controlar
•

Pedido provenientes da DJFM

•

Pedido proveniente de cliente externo

•

Mod.4.05.LACMO - Registo de Pedido e Planeamento

•

Mod. 4.23.LACMO – Modelo Orçamento

•

Mod. 4.24.LACMO – Gestão de Consultas e Orçamentos

•

Mod. 4.25.LACMO - Mapa Controle de Trabalhos

•

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais em vigor (quando aplicável)

EDIÇÃO: 14

DATA: 17-10-17

ELABOROU: Vânia Santos (RQ)
Luis Tavares (RT)

APROVOU: Gestão de Topo
(GT)

PÁGINA: 27

Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas

LACMO

MANUAL DE GESTÃO DA
QUALIDADE
1.01.LACMO.14

Registos Aplicáveis
•

Mod.4.05.LACMO - Registo de Pedido e Planeamento (preenchido)

•

Mod. 4.23.LACMO – Modelo Orçamento (preenchido)

•

Mod. 4.24.LACMO – Gestão de Consultas e Orçamentos (preenchido)

•

Mod. 4.25.LACMO - Mapa Controle de Trabalhos (preenchido)

•

Comunicações efetuadas com os clientes

•

Fatura referente ao serviço prestado (quando aplicável)

4.5 SUBCONTRATAÇÃO DE ENSAIOS
O LACMO pode, via DJFM, subcontratar a realização de ensaios perante a indisponibilidade de equipamento,
ausência de pessoal ou uma sobrecarga de trabalho, não devendo esta situação ocorrer por período superior a três
meses. Caso haja necessidade de prolongar o limite acima mencionado, deverá o LACMO solicitar junto do IPAC a
suspensão da Acreditação.

O Laboratório é responsável pelo trabalho subcontratado, devendo o mesmo informar o cliente por escrito acerca da
respetiva subcontratação, bem como, obter concordância do cliente, igualmente por escrito.

A Chefe da DJFM é responsável por propôr a subcontratação de ensaios, sempre em cumprimento das disposições e
procedimentos em vigor na CMO, mediante pedido dos técnicos.

Autoriza-se a subcontratação a laboratórios que estejam acreditados. O Laboratório deve conservar registos
comprovativos de que os Laboratórios objeto de subcontratação dispõem das qualificações acima referidas.

O respetivo processo de aquisição de trabalho subcontratado deverá obedecer às regras definidas em 4.6. Após a 1ª
subcontratação o(s) laboratório(s) utilizado(s) são incluídos na Lista de Fornecedores Qualificados - Mod.
4.26.LACMO.
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Documentos a Controlar
•

Decreto - Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro

•

Mod. 4.26.LACMO - Lista de Fornecedores Qualificados

Registos Aplicáveis
•

Proposta de Subcontratação elaborada pela Chefe da DJFM

•

Informação ao cliente / Aprovação

•

Cópia do(s) Certificado(s) de Acreditação do(s) Laboratório(s)

•

Mod. 4.26.LACMO - Lista de Fornecedores Qualificados (preenchida)

4.6 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
O LACMO dispõe de metodologia própria para a seleção e aquisição de produtos e/ou serviços que podem influenciar
a qualidade dos ensaios, bem como, procedimentos para receção dos mesmos e avaliação de fornecedores.
Os produtos e serviços são adquiridos mediante as disposições fixadas para as aquisições na Administração Pública –
Decreto-lei nº 18/2008 de 29 de janeiro e demais legislação aplicável.

1. Aquisição de produtos e/ou serviços
O LACMO, através da DJFM, solicita a aquisição de produtos diversos (ex. material de economato, equipamento,
normas, etc.), preenchendo para o efeito uma requisição interna e/ou informação interna (EDOCLink), consoante a
especificidade do bem, que será posteriormente remetida ao serviço competente. Se se tratar de aquisição de
serviços (ex. verificação metrológica, calibração, auditorias internas e externas, formação, ensaios de comparação
interlaboratorial ou ensaios de aptidão, etc.) é elaborada pelo LACMO uma informação interna (EDOCLink), que, após
a devida autorização, é enviada igualmente, via DJFM, para o serviço competente que desencadeará os respetivos
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procedimentos.
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Todos os colaboradores do LACMO podem efetuar propostas tendentes à aquisição de bens e/ou serviços, devendo
no entanto e antes do envio à DJFM, articular procedimentos com a RQ ou RT, consoante a especificidade do produto
ou serviço.
A seleção inicial de fornecedores é realizada com base na capacidade de cumprirem os requisitos especificados pelo
LACMO, com base no prazo e no preço; no caso dos fornecedores de serviços de verificação metrológica e de
calibração, os mesmos terão de ser acreditados pelo IPAC como primeiro factor de escolha. Após a 1ª aquisição de
produtos, equipamentos e/ou serviços os fornecedores são incluídos na Lista de Fornecedores Qualificados – Mod.
4.26.LACMO.

2. Receção de produtos e/ou serviços e verificação da conformidade
Aquando da receção de produtos/equipamentos e prestação de serviços são os mesmos verificados, pela RQ, em
termos do cumprimento ou não cumprimento dos critérios que constam da Lista de Fornecedores Qualificados.
Exceptuam-se os fornecedores de cariz técnico (Ex. Bruel & Kjaer, ISQ, Relacre, entre outros) que são
verificados pelo RT.

Os resultados desta verificação são registados, pela RQ ou RT, num dos documentos que acompanha o
produto/serviço, de preferência na cópia da fatura (ou outro no caso de não existir fatura). Caso o fornecimento tenha
cumprido todos os requisitos o resultado será considerado ‘CONF’.

Quando não é cumprido algum critério será considerado como ‘NCONF’, podendo ser registado no próprio documento
a descrição da não conformidade. A RQ ou RT rubricam a factura e colocam a data. As cópias das facturas ou outro
documento (no caso de não existir fatura) com os resultados da receção são digitalizadas e inseridas pela RQ no
sistema de gestão.

Estas não conformidades são tratadas de acordo com as regras descritas em 4.9. Caso necessário, é pedido ao
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fornecedor que aplique uma correcção e /ou uma acção correctiva.
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3. Avaliação / Qualificação de Fornecedores
Os fornecedores são avaliados e qualificados com base no desempenho que demonstram em cada prestação de
serviço ou em cada produto/equipamento que o LACMO adquire, mesmo tratando-se de fornecedores únicos.
A Lista de Fornecedores Qualificados refere, para cada fornecedor, os Critérios de Exclusão da referida Lista.

Sempre que houver uma aquisição, regista-se na Lista de Fornecedores Qualificados, o resultado da avaliação do
fornecedor nessa aquisição – OK ou NOK, no campo “Quantidade”.

No fim de cada semestre é feita, pela RQ, a qualificação de cada fornecedor com base nos critérios que constam da
Lista de Fornecedores Qualificados. As conclusões relativas ao desempenho dos fornecedores são registadas na ata
de revisão pela gestão.

Exemplo:

Nos meses de fevereiro e junho de 2014 compraram-se pilhas para o sonómetro. Em fevereiro, colocaram-se as
pilhas no sonómetro e este não funcionou; depois de se comprovar que o sonómetro não estava avariado, chegou-se
à conclusão que as pilhas não tinham carga; portanto, esta aquisição foi “não conforme” devido ao não funcionamento
do produto.

Em junho, quando se colocaram as pilhas no sonómetro comprovou-se que este funcionava; portanto, esta aquisição
foi “conforme”. Exclui-se deste exemplo a avaliação da durabilidade das pilhas porque o critério de qualificação é
“Produto funciona como esperado”.
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Neste caso, colocar-se-ia no campo respetivo “1 OK” e “1 NOK” – ver quadro exemplo que se segue:
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Fornecimentos/Qualificação

Fornecedor

Tipo

Produto/Serviço

2014

Critérios de Qualificação

Nº Fornecimentos
1º
Semestre 2014

1 – OK
Papelaria
XXXX

P

Acessórios de
equipamentos

1. Produto funciona como
esperado

(10.02.2014 – RQ)

Qualificação
1º Semestre
2014

Fornecedor
OK

1 – NOK
(30.06.2014 – RQ)

Neste caso, como na 2ª compra, as pilhas funcionaram, considera-se que a qualificação do fornecedor é OK no fim do
1º semestre de 2014.

Avaliação / Qualificação:

Fornecedor OK (mantém-se na Lista de Fornecedores)

Fornecedor NOK (excluído da Lista de Fornecedores)

Documentos Aplicáveis
•

Mod. 4.26.LACMO - Lista de Fornecedores Qualificados

•

Mod. 02/CMO – Requisição Interna

Registos Aplicáveis
•

Mod. 02/CMO – Requisição Interna (preenchida) / Informação

•

Orçamento do fornecedor (quando existe)

•

Cópia da fatura / Outro documento correspondente ao serviço prestado ou ao produto adquirido com os

Mod.4.01.LACMO.1

resultados da receção
•

Mod. 4.26.LACMO - Lista de Fornecedores Qualificados (preenchida)
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4.7 SERVIÇO AO CLIENTE
As atividades do LACMO decorrem em estreita cooperação com a DJFM. A obtenção da informação do cliente sobre
os serviços prestados pelo LACMO é recolhida na reunião de revisão pela gestão.

Na avaliação anual efetuada pelo cliente interno ao trabalho do LACMO deverão ser considerados três níveis de
satisfação:
• Insatisfeito
• Satisfeito
• Bastante Satisfeito
No caso de clientes externos, o retorno da informação sobre o serviço prestado é obtido através do Mod. 4.17.LACMO
- Questionário de Avaliação da Satisfação do Cliente, que será remetido juntamente com o relatório de ensaio.

O LACMO permite que o cliente externo acompanhe os técnicos para assistir aos ensaios.

Documentos Aplicáveis
•

Mod. 4.17.LACMO - Questionário de Avaliação da Satisfação do Cliente

Registos Aplicáveis
•

Ata de Revisão pela Gestão

•

Mod. 4.17.LACMO - Questionário de Avaliação da Satisfação do Cliente (preenchido)

4.8 RECLAMAÇÕES
Deverão ser consideradas como reclamações todas as manifestações de insatisfação dos serviços prestados, sendo
as mesmas tratadas como oportunidades de melhoria. As reclamações poderão ter origem no cliente direto (DJFM),

Mod.4.01.LACMO.1

cliente externo e/ou terceiros.
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