
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

Gabinete da Presidência 1 

DESPACHO N. 0 73/RHU-GP/2016 

SIADAP - 2017 /2018 

Fases do Procedimento da Avaliação de Desempenho - SIADAP 3 

• Considerando o estatuído na alínea b) do n. º 1 do artigo 60. º da Lei n. º 66-B/2007, de 28 

de dezembro, adaptado à Administração Local pelo Decreto-Regulamentar n. º 18/2009, 

de 4 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n. º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro; 

• Considerando que as fases que constituem o processo de avaliação de desempenho 

elencadas no artigo 61. ºda legislação acima citada; 

Determino que, o processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores (SIADAP 3), seja 

cumprido de acordo com a calendarização que se segue: 
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REGUENG0S 
DE MONSARAZ 

SIADAP3 
Avaliação de Desempenho· Fases do Procedime~~~-:=:::::=::;;;;;;;;;;;;ff?.=:~~·::::==-=-

Ciclo Bienal de 01.01.2017 a 31.12.2018 C/ 
Lei n.' 66-B/2007, de 28 de dezembro e suas alterações(') adaptado a A. Local pelo DR 18/2009, de 04 de setembro( .. ) 

Fases do 
Artigos Prazo 

Procedimento 

Plaieanenkl do 
ú limo bimeste do 

ciclo bienal 62.º (*) 
a10 a"te!ioc ao 

2017/2018 
ciclo a.i aiaiv o 

(2016) 

Aut>avaiaçoo 63.º (*) 1.' <J.inzena de 

ja1eiro 2019 

Avaiação 63.º (*) 

H él'monização 64.º (*) 
2. • qt.inzena de 

jmrode2019 

Rarioode Dur<11te o mês de 
65.º (*) 

a.ialiação fevereiro de 2019 

Apá; as reuniões 

V ali dações e 
69.0 (*) 

de a.i aliação (em 

recoohecimentos daa él'llerior a 30 

março de 2019) 

10 das úteis apôs 

Pedido de 
coohecimenkl da 

apreciação da 70.º (*) 
proposta de 

Comissão P<rilária 
avaliação que será 

sujeita a 

~ação 

1 O das úteis a 

Apreciação pela 
parir da data EJn 

70.º (*) que um sido 
Comissão P<riláia 

solicitada 

inev eo.;ão 

3 dias úteis ap6s a 

H ornoiCYJação 71.0 (*) receção das fichas 

de av aliaçao 

Comunicação da 
71.º (') 

5 dias úteis apôs 

nota homologada homologação 

5 dias lieis apôs 

Reclanação 72.º (*) coohecimento da 

a.ialiação 

Decisão da 
15 das úteis ap6s 

reclanação 
72.. (*) a daa da receçoo 

da recli.rnação 

Outras 
73.º (*) 

impugnações 

No decurso do 

M cribização 74.° (*) processo 
,,,, aliativ o 
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Responsabi l Idade 

Dirigenl:l M âx imo do 

Serviço - Presidente da 

CM 

Por solicilat;:OO do 

a.i aiacb' ou iniciativa 

do a.iaiado 

Avaliador 

CA 

M él'Cada pelo 

Av aiacb' ou solicilaja 

pelo Avaliado 

CA 

Avaliado 

Comissão P<rilária 

Presidente da Cà'nara 

Responsável pelo 

SIADAP 

Avaliado 

Presidente da C à'nélll 

Avaliados 

Avaiadores e 

Avaliados 

Procedimento/enquadramento legal 

Reunioo CA no último timestre- definir orienlações para o ciclo a.iaialivo seguinte; Deinição dos 

critérios para a ponderação curriculw. 

A aimv aiaçoo é obrigakíria. É solicitada pelo a.i aliador ou entregue por iniciaiv a do a.i aliado. 

Tendo presentes as orienlações da CA, os paranelros e os indicadores de desEJnperilo 

Realização das reuniões da CA para procroer à él'lálise das proposlas de a.i aiaçoo e à sua 

harmcrização, com vis ta ao cumprirnenkl das qudas !egamente ix adas. 1 nk;io do processo de 

validação das propostas de desempenho relevante e desEJnpenho inad!qJado e de recoohecimenkl de 

desemperhls ex celenles 

o Avaliador dà coohecimento da a.ialiação, apôs harmcrizaçoo pela CA. Na mesma reunioo são 

cootaiJalizados os parâmeros de a.i ali ação para o 00t o biénio. 

As ichas de a.iaiaçoo com as respeivas Uldérnenlações devem esta- presentes na CA. Em caso de 

não validação da proposta de a.ialiação, a CA devdve o processo ao a.ialiador, acompalhado de 

lndanenlaçoo da não validação, para que aquele, no prazo <JJe lhe b' detfffi'inado, rebmule a 

proposta de a.ialiação.No caso da CA não acolher a proposta apresentada, nos Ílllllos do pookl anterior, 

estabelece a proposta inal de a.ialiaçoo, que frasmite ao a.ialiador, para <JJe este dê coohecimenlo ao 
avaliado e rEJneta via tierárquica para homologação. 

Fase facultatva. O avaliado pcxlerá r~er ao Presidente da Càmwa que o seu processo seja 

submetido à apreciação da Cornissikl P<rilária. Tra1a-se de um parecer não vinculativo. 

Ex pressa-se através de relabio com proposta de avaliação. 

A homologação das avaliações de desempenho deve ser, em regra, efelaja a1é 30 de abril. 

Fase íacu!lativa. O avaliado tem 5 dias úteis pwa apresentar reclwnação da avaliação. 

Na decisão da reclanação, deverá ter ido em coota, os fund<Jnentos apresenlajos pelo avaliado na 

reclwnação e pelo avaliador bem corno, u caso disso. os relamos da Comissão P<riláia ou do CA, 

caso ilhan sido opOO.Jnamente requeridos. 

Do akl da homologação e da decisikl sobre a recli.rnação cabe impugnação adminisrativa, por recurso 

hierárquico ou Ww ou impUJnação jurisaciooal. 

Adoção de meios adequados à mooibização dos desempenhos e él'lálise coojunta entre <11 aliador e 

avaliado, é feita por iniciativa do a.i aliador ou a requerimento do a.i aliado. 
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REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

Proceda-se à publicação do presente despacho na página eletrónica do Município, via correio 

interno, para conhecimento de todos os intervenientes no processo de avaliação em curso. 

Reguengos de Monsaraz, 16 de dezembro de 2016. 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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