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Nota Introdutória 

O presente documento define os princípios de funcionamento e a organização do Sistema de Gestão da Qualidade 

do Balcão Único de Atendimento do Município de Elvas, de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015. 

O Manual da Qualidade é utilizado pelo Município de Elvas para a prossecução dos seguintes objetivos: 

a) Apresentar o Balcão Único de Atendimento do Município de Elvas, a Organização, a Política e os Objetivos 

da Qualidade, os Processos definidos, os Procedimentos e os Requisitos internos. 

b) Descrever e dar suporte ao Sistema de Gestão da Qualidade. 

c) Normalizar funções e responsabilidades. 

d) Compreender as necessidades e expectativas dos munícipes e outras partes interessadas. 

e) Identificar os riscos e as oportunidades inerentes aos processos e as ações necessárias para o seu 

tratamento. 

f) Promover o pensamento crítico e manter uma atitude proativa por parte dos intervenientes no 

procedimento, no que diz respeito a iniciativas de melhoria e ações de correção. 

g) Fornecer uma base documental para informar as partes interessadas sobre os aspetos da Gestão da 

Qualidade. 

h) Apresentar o Sistema de Gestão da Qualidade a entidades externas à organização. 

 

Este é um documento dinâmico e adaptável a situações e necessidades consequentes das mutações constantes a 

que a organização deve responder. Afirma-se como certa a premissa de que este se trata de um documento passível 

de sofrer alterações ao longo do tempo. 

 

1. Política de Qualidade 

A gestão de topo do Balcão Único de Atendimento do Município de Elvas, ao implementar o Sistema de Gestão de 

Qualidade, define como princípios base da sua atividade: 

- Satisfazer os requisitos de munícipes (residentes ou não no concelho) e partes interessadas. 

- Melhorar sistematicamente o desempenho da organização e dos seus processos. 

- Melhorar e otimizar a desmaterialização de processos. 

 

2. Definição de Processos (Geral) 

O Balcão Único de Atendimento do Município de Elvas é um espaço de atendimento presencial e integrado, com o 

objetivo de centralizar num único local todo o atendimento do Município de Elvas. 

 

2.a. Processo Operacional 

- Processo do Balcão Único. 

 

2.b. Processos de Suporte 

Identificam-se como processos de suporte os seguintes: Processo de Recursos Humanos; Processo de 

Infraestruturas; e Processo de Compras. 
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3. Âmbito de Atividade 

A atividade do Balcão Único de Atendimento do Município de Elvas consiste na: 

- Receção dos pedidos dos munícipes, no âmbito das competências do Município de Elvas; 

- Consequente tramitação para os serviços municipais, quando aplicável; 

- E resposta final ao pedido dos munícipes. 

Não se aplicam os requisitos: 7.1.5, porque no decorrer da atividade de receção e tramitação dos pedidos não existe 

necessidade de recorrer a instrumentos que careçam de verificação metrológica e respetiva rastreabilidade; e 8.3, 

porque no desenvolvimento da atividade são disponibilizadas soluções previamente definidas no mercado. 
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