
 

 Câmara Municipal de Moura 

 

____________________________________________________________________________  

Câmara Municipal de Moura  7860-207 Moura | tlf:285 250 400 | fax: 285 251 702 |email: cmmoura@cm-moura.pt 
1 

 

 

RELATÓRIO SIADAP 3 

 

 

 

 

 

Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

2019/2020 

 

 



 

 Câmara Municipal de Moura 

 

____________________________________________________________________________  

Câmara Municipal de Moura  7860-207 Moura | tlf:285 250 400 | fax: 285 251 702 |email: cmmoura@cm-moura.pt 
2 

 

Índice 
Introdução .................................................................................................................................... 3 

1. Procedimentos adotados e atos executados ........................................................................... 4 

2. Definição das quotas de Desempenho Relevante ................................................................... 4 

3. Validação das propostas com a avaliação de desempenho relevante ................................... 6 

4. Trabalhadores Avaliados por Competências ........................................................................... 7 

5. Comissão Paritária e Reclamações ........................................................................................... 7 

6. Efeitos do SIADAP ..................................................................................................................... 8 

7.1 Efeitos do SIADAP na vertente financeira ............................................................................. 9 

7.2 Previsão de Potenciais Alterações ao Posicionamento Remuneratório ............................ 10 

8.Considerações Finais ............................................................................................................... 11 

9.Glossário .................................................................................................................................. 11 

10. Cronograma de Atividades ................................................................................................... 12 

11. Referências Bibliográficas .................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Câmara Municipal de Moura 

 

____________________________________________________________________________  

Câmara Municipal de Moura  7860-207 Moura | tlf:285 250 400 | fax: 285 251 702 |email: cmmoura@cm-moura.pt 
3 

 

Introdução 
O presente relatório encontra-se enquadrado na Lei n.º 66-B/2007, de 28 

de dezembro, na redação atual e com a respetiva aplicação à administração local 

por força do disposto no Decreto Regulamentar n.º18/2009, tendo como objetivo 

dar cumprimento à obrigatoriedade de divulgar os resultados globais do 

processo de avaliação de desempenho referente ao biénio 2019-2020 que 

decorreu na Câmara Municipal de Moura. 

Trata-se de um relatório sintético que visa verificar o estabelecimento das 

diretrizes e orientações gerais emanadas pelo Conselho Coordenador de 

Avaliação (CCA) e aplicados sectorialmente na avaliação dos trabalhadores da 

Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos (DGARH), Divisão de 

Educação, Habitação e Desenvolvimento Social (DEHDS), Divisão de Obras e 

Serviços Urbanos (DOSU), Divisão de Cultura Património e Desporto (DCPD), 

Divisão de Planeamento Gestão Urbanística, Investimento e Turismo (DPGUIT) 

e Divisão de Gestão Financeira e Património (DGFP). 

No biénio 2019-2020, de um total de 355 trabalhadores, reuniam os 

requisitos legais para avaliação 342 técnicos superiores com objetivos e 

competências e os assistentes técnicos e assistentes operacionais apenas com 

competências, de acordo com o art.º80º da Lei nº66-B/2007, de 28 de dezembro. 

Este número é justificável pelo facto de um total de 13 trabalhadores não 

cumprirem o período mínimo de contacto funcional de um ano, uma vez que:  

 11 Trabalhadores encontraram-se de baixa médica, licença de 

parentalidade ou sem remuneração por um período superior a 1 (um) 

ano; 

 3 Trabalhadores não tiveram objetivos contratualizados para o biénio 

2019/2020, tendo sido notificados para a possibilidade de relevar a 

nota no biénio anterior ou requererem avaliação por ponderação 

curricular. 
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Foram efetuadas 3 propostas ao CCA para a obtenção de Menção 

excelente, rejeitadas por unanimidade em votação por voto secreto. 

1. Procedimentos adotados e atos executados 
 12 de março de 2019 : Estabelecimento de diretrizes e orientações 

gerais para a aplicação do SIADAP 3 – 2019 – 2020 

 

 23 de abril de 2021: Reunião do Conselho Coordenador da Avaliação 

em que foram discutidos os seguintes pontos: 

 Análise das propostas de avaliação de desempenho para 

harmonização, com vista ao cumprimento das quotas legalmente 

fixadas; 

 Validação de ponderação curricular de um técnico superior; 

 Outros Assuntos. 

 

 26 de maio de 2021: Reunião do CCA com vista a validação das 

propostas de desempenho relevante e reconhecimento do 

desempenho excelente e desempenho inadequado. 

 

2. Definição das quotas de Desempenho Relevante 
 Nos termos do artigo 60.º/1, alínea d) da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, na redação atual dada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

aplicável à Administração Local pelo Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 

setembro, compete ao dirigente máximo do serviço, assegurar o cumprimento 

das regras estabelecidas em matéria de percentagens de diferenciação de 

desempenhos. 

Assim sendo e conforme o previsto no art.º 75º da Lei n.º 66-B/2007 de 

28 de dezembro, o dirigente máximo determinou a seguinte distribuição das 

percentagens relativas às quotas de desempenho relevante, por despacho de 17 

de dezembro de 2020, publicitado na página eletrónica do município, em 17 de 

de dezembro de 2020. 
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Carreira 

N.º de 

trabalhadores 

Relevante 

(25%) 

Excelente 

(5%) 

Técnico Superior * 54 13  3 

Coordenador Técnico, Assistente 

Técnico, Fiscal e Técnico de 

Informática 

74 18  4 

Encarregado Geral Operacional, 

Encarregado Operacional, 

Assistente Operacional, 

Encarregado de Pessoal Auxiliar e 

Fiscal de Obras 

227 58  11 

Total 355 89 18 

   *Inclui 6 dirigentes intermédios 

Quadro 1 – Despacho n.º 10392/DGARH/2020 

 

Quadro 2 – Quotas atribuídas e executadas de acordo com os dados disponíveis na aplicação 
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3. Validação das propostas com a avaliação de desempenho 

relevante 
Na reunião do CCA de vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um, foram 

validadas as menções de relevante, tendo como referência as quotas 

definidas por categoria profissional, assim distribuídas: 

 

  Quadro 3 – Trabalhadores avaliados com base em competências no Município de Moura 

a) Não tendo sido cumpridos todos os procedimentos conducentes à 

conclusão do processo avaliativo referente ao biénio 2019-2020, foi 

deliberado pelo CCA que, nos casos dos trabalhadores não avaliados e 

não constantes no quadro acima referido, fosse considerada a última 

avaliação (como previsto no art.º 42º da Lei n.º66-B/2007, de 28 de 

dezembro). 

b) No caso em que a quota de desempenho relevante observada na carreira 

de assistente técnico foi excedida, o CCA deliberou que fosse 

considerado o disposto no n.º 2 do art.º 75 da Lei n.º66-B/2007, de 28 de 

dezembro, sendo que o Chefe da DGARH alertou para o facto de 

efetivamente ter de ser seguido o disposto no despacho de 17 de 

dezembro de 2020, que fixava a diferenciação de competências, no qual 
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se deu conta do critério, conforme se encontra mencionado na ata do CCA 

de 23 de abril de 2021. 

4. Trabalhadores Avaliados por Competências  
O Quadro 3, expressa o total de trabalhadores do município avaliados com 

base em competências ao abrigo do artigo 80º, da Lei n.º66-B/2007, de 28 de 

dezembro. 

5. Comissão Paritária e Reclamações 
De entre os 342 processos de avaliação de desempenho concluídos, 

foram apresentadas 20 reclamações, o que representa um rácio de 6% do 

total dos avaliados, conforme o quadro abaixo mencionado. 

 

 

Quadro 4 – Rácio de Reclamações para a Comissão Paritária 
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pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal, procedeu à análise e emissão de 

parecer de todos os pedidos formulados ao abrigo do art.º 70º da Lei n.º 66-

B /2007, de 28 de dezembro. 

Conforme o disposto no n.º 5 do referido artigo, foi elaborado um relatório 

fundamentado após a apreciação dos 20 pedidos de parecer solicitados pelos 

trabalhadores, sendo emitido parecer favorável no sentido de alteração da 

avaliação a três trabalhadores para avaliação quantitativa superior e 

manutenção da avaliação a 17 trabalhadores nas suas menções quantitativas 

e qualitativas.  

Por se tratar do segundo processo avaliativo após o descongelamento das 

remunerações em 2018, seria expectável um acréscimo substancial no 

número de reclamações, na medida em que o SIADAP voltou a ter um 

impacto real no posicionamento dos trabalhadores e por conseguinte na sua 

progressão remuneratória. 

6. Efeitos do SIADAP  
O regime legal aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas 

determina que as alterações de posicionamento remuneratório far-se-ão, 

sempre, por via dos resultados obtidos na sua avaliação de desempenho. A 

observação daquele preceito legal determina que, concluído o processo 

anual de avaliação de desempenho, deverão os serviços operar as 

diligências necessárias às eventuais alterações de posicionamento 

remuneratório que daí decorram. 

Com a entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado para 2018, foi 

iniciado o processo de descongelamento de carreiras da Administração 

Pública. 
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Quadro 5 – Alterações de Posicionamento Remuneratório – SIADAP 3 

Assim sendo, e decorrido o processo de avaliação de desempenho 

relativo ao biénio 2019-2020, 54 trabalhadores alteraram o seu posicionamento 

remuneratório com efeitos a 01-01-2021. 

7.1 Efeitos do SIADAP na vertente financeira 
Por seu turno, a implementação do SIADAP 3 no município, representa 

um acréscimo anual na despesa com pessoal nas mais variadas carreiras da 

Administração Pública. 

 

Quadro 5 – Acréscimo Remuneratório Anual por Categorias e Total 
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Os supramencionados acréscimos remuneratórios representam um 

aumento anual de 134696,10 €1 nas despesas com remunerações.  

De referir que do valor mencionado, a maior parcela destina-se à categoria 

dos Técnicos Superiores, seguido dos Assistentes Operacionais conforme o 

quadro. 

7.2 Previsão de Potenciais Alterações ao Posicionamento 

Remuneratório  
Na perspetiva de existir uma continuação do atual cenário legislativo, e 

com base nas avaliações já atribuídas para o biénio 2019/2020 importa apurar o 

universo de trabalhadores que reunirão condições para alteração obrigatória do 

posicionamento remuneratório no próximo ciclo avaliativo conforme o quadro 

abaixo mencionado. 

 

Quadro 6 – Potenciais Alterações de Posicionamento Remuneratório no Município de Moura 
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8.Considerações Finais 
 

Em cumprimento do disposto da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro e 

no Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de setembro, procedeu a DGARH à 

implementação da avaliação do desempenho relativo ao biénio 2019-2020. 

A taxa de cumprimento de 96,4% frisa o rigor, a eficácia e eficiência 

colocados neste processo, com todas as repercussões que o descongelamento 

de carreiras previsto desde a Lei do Orçamento de Estado para 2018 implicou.  

Em outra ótica de visão, e com a retoma do normal desenvolvimento e 

progressão das carreiras, no que se refere às alterações de posicionamento 

remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão, é expetável que o 

processo avaliativo ganhe uma nova dinâmica entre os envolventes, requerendo 

por parte de todos os participantes, um trabalho contínuo, planeando e gerido 

com rigor e transparência. 

Desta forma, para que o procedimento de avaliação do desempenho seja 

desenvolvido, com o rigor e a transparência já referidas é imperativo que o CCA 

exerça em pleno as suas competências, seja vigilante e atuante, sem prejuízo 

do estabelecimento das orientações e diretrizes que sempre se revelam úteis e 

necessárias. 

9.Glossário 
 CCA – Conselho Coordenador de Avaliação 

 CP – Comissão Paritária 

 SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação e Desempenho na 

Administração Pública 

 DGARH – Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos 

 DOSU – Divisão de Obras e Serviços Urbanos 

 DPGUIT – Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística, Investimento 

e Turismo 

 DCPD – Divisão de Cultura, Património e Desporto 

 DGFP – Divisão de Gestão Financeira e Património 

 DEHDS – Divisão de Educação, Habitação e Desenvolvimento Social 
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10. Cronograma de Atividades  

 

11. Referências Bibliográficas 
 

 Lei n.º 66-B/2007,de 28 de dezembro, na redação atual – Estabelece o 

Sistema Integrado de Avaliação e Desempenho na Administração 

Pública; 

 

 Despacho 10392/DGARH/2020 – Estabelece a diferenciação de 

desempenhos e Ponderação dos Parâmetros de Avaliação – Biénio 

2019/2020; 

 

 

 Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de setembro – Aplica o SIADAP 

1,2 e 3 às autarquias locais 

 

 Lei n.º35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas 

Cronograma de Atividades - SIADAP 3 

Descrição de Atividades  out-dez20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 

Planeamento do Ciclo Avaliativo 2021/2022                     

Autoavaliação                     

Avaliação                      

Harmonização                      

Reunião da Avaliação                      

Validações e Reconhecimentos                      

Proposta Final de Avaliação                     

Comunicação das deliberações do CCA                     

Pedido de Apreciação da Comisão Paritária                     

Apreciação pela Comissão Paritária                     

Pedido de Reconhecimento de Excelencia                     

Reunião de Reconhecimento de Excelencia                     

Comunicação das deliberações do CCA                     

Homologação                     

Comunicação da Nota Homologada                     

Reclamação                     

Decisão da Reclamação                     

Outras Impugnações                     

Monitorização                     


