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SIADAP
Sistema Integrado de Avaliagfio de Desempenho da
Freguesia de Algueirfro-Mem Martins

Comissf,o de Avaliagio da
|unta de Freguesia de Algueirf,o-Mem Martins

Regulamento
Capitulo I
Disposig6es gerais
Artigo le.
Objecto
O presente Regulamento define as compet€ncias, a composigdo e o funcionamento da ComissSo de Avaliagfio da Junta de Freguesia de AlgueirSo-Mem
Martins, €ffi cumprimento do disposto no ne.5 do artigo 23.e e do artigo 21e
do Decreto Regulamentar ne18/2009, de 4 de setembro.

Artigo 2e.
Ambito de apticagdo

1. As deliberag6es desta Comissfio aplicam-se a todos os funciondrios, agentes e demais trabalhadores, independentemente do titulo juridico de
relagSo de emprego, desde que prestem servigo efetivo por um periodo
superior a seis meses.

2. O pessoal requisitado ou destacado 6 avaliado no organismo onde tenha
sido mantido mais de seis meses de contacto funcional com o avaliador.

Artigo 3e.
Composigdo da Comissdo de Avaliogdo
A Comissdo de AvaliagSo, de ora em diante designado CA, 6 composto por:
Presidente da Junta de Freguesia, Manuel dos Santos do Cabo, que preside,
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O Secret6rio da Junta de Freguesia, Jacinto Higino Domingos, que tamb6m
secretaria as reunides.
A Funciondria da Junta de Freguesia, fsabel Maria Pereira Macedo Santos,
Coordenadora T6cnica.

Artigo 4e.
Compet€ncias da

CA

S5o competdncias da CA:

a) Estabelecer diretrizes para uma aplicag5o objectiva e harm6nica
SIADAP 3, tendo em consideragf;o os documentos que integram
gest6o;

do
o ciclo de

b) Estabelecer orientagOes gerais em mat6ria de fixagfio de objectivos, de
escolha de compet6ncias e de indicadores de medida, em especial os

relativos i caracterizagSo da situagdo de superagSo de objectivos;
c) Estabelecer o nfmero de objectivos e de compet$ncias a que se deve
subordinar a avaliagSo de desempenho, podendo faz6-lo para todos os
trabalhadores ou, guando se justifique, por unidade orgdnica ou por carreira;
d) Garantir o rigor e a diferenciagSo de desempenhos do SIADAP3, cabendolhe validar as avaliag6es de Desempenho relevante e Desempenho
inadequado, bem como proceder ao reconhecimento de Desempenho
excelente;
e) Emitir parecer sobre os pedidos de apreciagfio das propostas de avaliagdo
dos trabaf hadores avaliados;
f) Exercer as demais compet6ncias QU€, por lei ou regularnento, lhe s5o
cometidas.

Artigo 5e.
Compet€ncias do Presidente do

CA

Ao Presidente da CA compete:
a) Representar a Comiss6o;
b) convocar, presidir e dirigir as reuni6es da comissdo;
c) Abrir e encerrar as reunides da Comissdo;
d) Garantir o funcionamento da Comissdo, de modo a assegurar o cumprimento das atribuig6es que lhe estSo adstritas nos termos do artigo 4e. do
presente Regulamento;

(rl

,:

I

':i.

i'

ir

,,

i ::,,.

:. : i.

.i;

'

S*.dk?

::,'"il
.g

-:., j w

Al{$ilff.f10"MnirCMAfrfttis
,",r,,.i*,r,**,qdi#

Ruo Domingos Soroivo, 6 -A - 2725-286 MEM MARTINS
Telefones:21 92294 50-21 92294 SB - Fox: 21 92294 59
ConL N.t 506 W2799 Emoik gerol@ifomm.pt

e) Promover o cumprimento das deliberag6es que s5o tomadas

pef a

Comiss5o.

Artigo 5e.
Compet€ncios do Secretdrio da

CA

Ao Secretdrio da CA compete:
a) Colaborar com o Presidente da CA de forma a garantir o cumprimento
das avaliag6es remetidas a Comissdo;
b) Secretariar as reuni6es da Comissdo;
c) Apoiar o Presidente da Comissdo na preparageo das ordens de trabalho;
d) Preparar e assegurar a convocageo dos membros da ComissSo para as
reu n i6es;

e)

Elaborar as atas das reuni6es da Comissdo.

Capftulo II
Funcionamento da CA
Artigo 7e.
Reuni6es

1. As reuniOes da CA podem ser ordin6rias ou extraordindrias.
2. As reuni6es s5o convocadas com indicagSo expressa do dia, hora e focal

3.

da sua realizagdo, atrav6s de comunicagSo individual a cada um dos seus
membros, com uma antecedOncia mfnima de cinco dias fteis para as reuni6es ordindrias e de dois dias titeis para as reuni6es extraordiniirias,
devendo a ordem de trabalhos constar dessa comunicaEso, acompanhada
da respectiva documentagdo.
As reunides da Comissdo ndo s5o pfblicas, podendo, no entanto, estar
presente quem a ComissSo convocar.
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Artigo 8e
Reunides ordindrias

A CA refne ordinariamente durante o m6s de Dezembro para estabelecer
diretrizes para uma aplicagdo objectiva e harm6nica das avaliag6es de
desempenho do ano seguinte, entre 21, e 31 de Janeiro de cada ano para
harmonizag5o das propostas de avaliagdo e entre L a 15 de Margo para
validagf,o das propostas de avaliag5o finais de Desempenho Inadequado,
Desempenho Relevante e Reconhecimento de Desempenho Excelente.

Artigo 9e.
Re u n

i6es extroord

i n d ri o s

A CA ref ne extraordinariamente sempre que for necess6rio, nomeadamente
ra:
a) EmissSo de parecer sobre as reclamagdes apresentadas;
b) Proceder avaliagSo de desempenho nos casos de ausQncia de superior
h ierd rq u ico.
pa

i

Artigo 10e.
Qu6rum
1.

A CA s6 pode deliberar na presenga de mais de metade dos seus mem-

bros.
2. Na falta de qu6rum serd designado, pelo Presidente, outro dia pa ra a reuni6o, que se deverd realizar no prazo mdximo de dois fteis a contar da
data da respectiva convocat6ria.

Artigo 11e.
Votogdo
Safvo deliberag5o da CA em contrdrio, as votagdes s5o feitas nominalmente, devendo votar em primeiro lugar os vogais e por fim o Presidente.
2. As deliberaE6es s5o tomadas por maioria absoluta dos votos dos mern1.

ros.
Em caso de empate na votageo, o Presidente tem voto de qualidade.
b

3.
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4. N5o 6 admitida a absteng5o

dos membros da Comissdo.

Artigo 12e
Atas

L.

2.

De cada reuniSo ser6 lavrada uma ata que deverd conter, para al6m da
data, hora e local da reunido e os membros presentes e ausentes, os
seguintes elementos:
a) Assuntos apreciados e deliberagdes tomadas;
b) Resultados expressos das votag6es;
c) Declarag6es de voto;
d) Mengdo ao facto da ata ter sido lida e aprovadas.
As atas depois de aprovadas ser5o assinadas pelo Presidente e por quem
as lavrou.

3.

4.

As deliberag6es da Comissdo s6 sdo eficazes depois de aprovada a respectiva ata.
Em caso de urg6ncia na efic6cia das deliberag6es a ata poderd ser aprovada em minuta, no final da reunido.

Artigo 13e.
Pedido de informogdes
A CA poderd solicitar:
a) Aos avaliadores e aos avaliados, por escrito, os elementos que julgar
conveniente para o seu melhor esclarecimento;
b) A presenga de qualquer avaliador ou avaliado para prestar declaragdes ou
outro tipo de informagdo que julgar conveniente para o seu melhor esclarecimento.

Artigo L4eValidogdo da avoliagdo

final

A validagSo das propostas de avaliagSo final, correspondente ds percentagens mdximas de Desempenho Relevante e Reconhecimento de
Desempenho Excelente, implica a declaragSo formal, assinada por todos os
membros da CA presentes, do cumprimento daquela percentagem.
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Artigo 15e.
Dever do sigilo

t.

Sem prejuizo das regras de publicidade, todos os membros da CA e todos
aqueles a quem a Comisseo tenha solicitado colaboragSo nos termos do

artigo anterior, ficam sujeitos ao dever de sigilo decorrente do ne.3 do
artigo 44e. da Lei Ne.65-B /2007, de 28 de Dezembro.
2. O avaliado ndo estd vinculado ao cumprimento do dever de sigilo relativamente is decisdes que lhe digam respeito.

Capitulo III
Disposigdes finais
Artigo 16s.
Omissdes

Aos casos omissos no presente Regulamento aplicar-se-6 o disposto na Lei
Ne.65-B 12A07, de 28 de Dezembro, Decreto Regulamentar Ne. L8/2O09, de
18 de Abril, Lei Ne.L2-A/2008, de 24de Fevereiro, e C6digo do Procedimento
Ad ministrativo.

Artigo t7e.
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovagSo
pela CA, devendo ser publicitado atrav6s da sua afixagdo na Sede da Junta de
Freguesia.

Algueirdo-Mem Martins aos oito dias do m6s de Margo do ano dois mil e

onze.
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O Presidente da Junta
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