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DESPACHO Nº 1141/DGARH/2021 

 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SIADAP 

 
DESIGNAÇÃO DE AVALIADORES 

 
 

Nos termos do artigo 60.º/1, alínea a) da Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, na redação 

atual dada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31/12, aplicável à Administração Local pelo Decreto 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4/9, compete ao dirigente máximo do serviço, garantir a 

adequação do sistema de avaliação do desempenho às realidades específicas do serviço. 

Para o efeito, no seguimento da reunião do Conselho Coordenador da Avaliação 

realizada no dia 27 de dezembro de 2022, relativa nomeadamente, ao estabelecimento de 

diretrizes para aplicação objetiva e harmónica do SIADAP, determino para o biénio 

2022/2023, o seguinte: 

 

1 – Os dirigentes intermédios, são avaliados pelo Presidente da Câmara e pelos 

Vereadores, em função da correspondente distribuição de pelouros/ área de atividade; 

 

2 – Os trabalhadores, são avaliados pelos Chefes de Divisão, ou em caso de 

inexistência destes, na unidade ou subunidade orgânica a que pertencem, pelo Presidente 

da Câmara ou Vereador com competência delegada na respetiva área de atividade, desde 

que reunidos os requisitos para avaliação previstos no artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007, de 

28/12, na sua redação atual; 

 

3 – Compete aos Chefes de Divisão, obter os contributos considerados adequados 

e necessários, para uma efetiva e justa avaliação, junto dos Encarregados Gerais/ 

Encarregados Gerais Operacionais e Coordenadores Técnicos, incluindo os 

Coordenadores informais designados, que coordenem e orientem o trabalho dos avaliados; 
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4 – Os Coordenadores Técnicos que chefiam subunidades orgânicas, são 

avaliados no âmbito do SIADAP 2. Caso contrário, os Coordenadores Técnicos são 

avaliados no âmbito do SIADAP 3; 

 

5 – Os objetivos individuais podem ser revistos sempre que contingências não 

previsíveis ocorram, devendo nesse caso ser preenchida a ficha de “reformulação de 

objetivos”. Caso faltem menos de seis meses para o termo do ciclo avaliativo, a 

reformulação só pode consistir na exclusão de um ou mais objetivos, sem prejuízo da 

manutenção do mínimo de três objetivos, após a exclusão; 

 

6 – Caso ocorra uma mudança de posto de trabalho, de carreira, ou sucessão de 

avaliador, quando faltem seis ou mais meses para o final do período de avaliação, adotar- 

se-á o seguinte procedimento: 

 

a) Fixação de novos objetivos e competências para o período em que estes 

vigorarão, mediante o preenchimento da respetiva ficha de avaliação; 

b) Em caso de sucessão de avaliador, o trabalhador será avaliado por aquele 

que tenha tido maior período de contacto funcional com o avaliado, em regra 

por um período mínimo de seis meses, devendo este recolher do avaliador 

anterior, os contributos escritos adequados a uma efetiva e justa avaliação; 

c) A classificação final do avaliado, reportar-se-á aos objetivos e competências 

relativas ao posto de trabalho ou carreira que atinja seis ou mais meses no 

período de avaliação. 

7 – Sempre que um novo trabalhador iniciar funções a doze meses ou mais do final 

do período em avaliação, deve o respetivo avaliador estabelecer os objetivos e 

competências a prosseguir pelo mesmo nesse período. 

 
8 – Qualquer reformulação de objetivos, só será válida se autorizada pelo membro 

do executivo que tem a seu cargo a unidade ou subunidade orgânica, em que o 

avaliado exerce funções. 
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Unidade Orgânica Avaliador 

Divisão de Gestão Financeira e Património Maria de Jesus Pataca Mendes 

Divisão de Obras e Serviços Urbanos Vereador José Francisco Calado Banha1 

Divisão de Educação, Habitação e Desenvolvimento 

  Social 
Sandra Marina Pereira de Figueiredo 

Divisão de Ordenamento do Território e Empreitadas Ana Helena Condeça Sampaio 

Divisão de Cultura, Património e Desporto Francisco Manuel Marques 

Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos Joaquim José Lopes Cadeirinhas 

Gabinete de Apoio ao Presidente Presidente da Câmara Municipal 

Gabinete de Apoio à Vereação Vereador da área correspondente 

Gabinete de Apoio às Freguesias Presidente da Câmara Municipal 

Serviço Médico Veterinário Presidente da Câmara Municipal 

Unidade Técnica de Proteção Civil e Defesa da Floresta Presidente da Câmara Municipal 

Núcleo de Informática Vereador José Francisco Banha 

Núcleo Jurídico e de Contencioso2 Presidente da Câmara Municipal 

Núcleo de Comunicação e Relações Públicas Presidente da Câmara Municipal 

Núcleo de atas do Órgão Deliberativo Presidente da Assembleia Municipal 

 

9 – As dúvidas e casos omissos são resolvidos por meu despacho, ou por 

despacho do Sr. Vereador dos Recursos Humanos, no exercício de competência 

delegada. 

 
       Município de Moura, 28 de janeiro de 2023 

 
     O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 

 
 

 

                                                
1 Na ausência de Chefe da DOSU, o Vereador da área correspondente realiza a avaliação do desempenho com o contributo dos 
Encarregados. 
 
2 Inclui o serviço de elaboração das atas do órgão executivo. 

mailto:cmmoura@cm-moura.pt

