
RECLAMAÇÕES 

 

Relativamente à análise e tratamento de reclamações, propomo-nos a apresentar o 

relatório das reclamações apresentadas até ao final do Ano de 2015. 

 

O Município de Mira no desempenho das suas atribuições e competências tem vindo a 

centrar esforços na qualificação, melhoria dos serviços e reforço da modernização 

administrativa, promovendo uma política de proximidade para com as pessoas, 

procurando ir ao encontro das suas necessidades e expetativas.  

A monitorização das reclamações é entendida como um importante instrumento na 

persecução deste objetivo, é pois um mecanismo de gestão que importa valorar 

permitindo assegurar o processo de melhoria contínua dos serviços. Ora, a análise 

das reclamações pode em alguns casos desencadear a definição de ações internas de 

aperfeiçoamento, que contribuem para o desenvolvimento e melhoria do desempenho 

organizacional. 

Desta feita, o presente relatório expõe as reclamações efetuadas junto do município 

de Mira, através dos meios disponibilizados para o efeito, pretende-se que esta análise 

seja uma fonte de informação para públicos externos e internos, tendo como fim último 

a promoção da melhoria dos serviços e a satisfação das necessidades daqueles/as 

que estabelecem uma relação direta com o município de Mira. 

No ano de 2015 foram apresentadas as seguintes reclamações: 

 LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

Reclamações 

 

Unidade Orgânica 
Assunto 

Nº de 

Reclamações 

Reclamações 

implementadas 

Divisão Administrativa e 

Financeira (Águas e 

Saneamento) 

Pagamento por débito 

direto 

Limpeza de fossas 

Execução fiscal 

Alcatroamento de via  

6 0 

Total de Reclamações  6  

 



Neste período foram recebidas e registadas 6 reclamações relativas à área das águas 

e saneamento e alcatroamento tendo sido analisadas e respondidas pelo serviço 

responsável no prazo médio de 11 dias contínuos. Importa ainda referir que não foi 

implementada qualquer medida ou iniciativa na sequência das reclamações 

apresentadas, não tendo estas obtido provimento. 

No ano de 2016 e até à presente data não foram apresentadas quaisquer reclamações 

no livro de reclamações. 

 


