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P R O P O S T A  

S I A D A P  

PLANEAMENTO – VISÃO – MISSÃO  

E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Decreto - Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, adaptou a Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de Dezembro aos serviços da Administração Autárquica, a qual 

cria o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública. 

Estabelece o art.º 4.° do referido Decreto - Regulamentar que «o SIADAP se articula 

com o sistema de planeamento de cada entidade constituindo um instrumento de 

acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objectivos estratégicos plurianuais 

determinados pelo órgão executivo e dos objectivos anuais e planos de actividades, 

baseado em indicadores de medida a obter pelos serviços». 

Relativamente ao ciclo anual de gestão, refere o art.º 5.º do mesmo diploma legal, 

que a fixação dos objectivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte, deve ter em 

consideração, entre outros factores, os objectivos estratégicos determinados pelo órgão 

executivo. 

No contexto acima mencionado, do sistema de planeamento e do ciclo anual de 

gestão,  

PROPONHO  

a aprovação da Câmara Municipal da Visão, Missão e Objectivos Estratégicos, nos 

seguintes termos: 

VISÃO 

Carregal do Sal – falar e agir plural solidário – garantindo o futuro, com mais 

desenvolvimento  económico-social sustentado. 

MISSÃO 

A Câmara Municipal de Carregal do Sal tem por missão promover o desenvolvimento 

harmonioso e sustentável do Município, visando a prossecução do interesse público, com o 

objectivo de assegurar a defesa dos legítimos direitos e a satisfação das necessidades das 

populações. 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

Promover a constante melhoria dos serviços tendo em vista uma optimização de 

meios, recursos humanos e materiais garantindo a articulação das diferentes áreas para 

melhor satisfazer as necessidades colectivas;  

Aumentar e potenciar a rede de parcerias; 

Simplificar os procedimentos dos serviços municipais. 

 

 

Câmara Municipal de Carregal do Sal, 25 de Maio de 2010.  

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

Atílio dos Santos Nunes. 

 

 

 

Proposta aprovada na reunião ordinária realizada em 28 de Maio de 2010. 


