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Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º 807   Proc. 7.1.24     Data  21/11/2017 

 

 

Assunto: Pontuação respeitante a avaliação do desempenho de trabalhadoras autárquicas 

 

 No âmbito da matéria em epígrafe, é solicitada a análise desta Direção Regional, sobre a 

situação de duas trabalhadoras da  …, com a seguinte situação, respetivamente: 

I- Atual Assistente técnico, que mudou de posição remuneratória, pela última vez 

em 01-01-2008, tendo sido integrado no escalão 2, índice 280, estando, 

atualmente, entre a 5.ª e a 6.ª posição remuneratória, entre o nível 10 e 11, a que 

corresponde 961,18€. 

Como avaliações teve em 2008 e 2009 Muito Bom, em 2010 e 2011 Relevante, em 

2012 e nos biénios de 2013/2014 e de 2015/2016, Excelente. 

  X  
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II- Atual Assistente Operacional, que mudou de posição remuneratória, pela última vez 

em 01-07-2004, tendo sido integrado, segundo a entidade consulente, num escalão 1, 

com o índice 155, encontrando-se na 2.ª posição remuneratória, nível 2, a que 

corresponde o montante pecuniário de 532,08€. 

Como avaliações teve de 2004 a 2009 Bom, em 2010 a 2012 Adequado e nos 

biénios de 2013/2014 e de 2015/2016, teve Relevante. 

1. Ponto Prévio 

 Passemos, então, a verificar quais as pontuações que correspondem a estas situações,  

segundo as regras de mudança de posição remuneratória aplicáveis1,2,3, mudança que, neste momento, 

ainda tem a sua aplicação suspensa, como é consabido, por força do disposto no art. 19.º da Lei n.º 

42/2016, de 28/12.  

 Assim, partindo do pressuposto que todos os anos indicados correspondem ao 

período ao qual a avaliação se refere, a nossa resposta irá no sentido de evidenciar, segundo os dados 

fornecidos, o cômputo de pontos relevantes para mudança remuneratória, salvaguardando-se, pois, que 

tais elementos são informativos na medida em que, não se podem, por ora, concretizar subidas 

remuneratórias ou produzir efeitos retroativos, por força da atual regra de proibição de 

valorizações remuneratórias, cujos efeitos se mantêm em 2017, por força do citado art. 19.º da Lei 

n.º 42/2016, de 28/12. Em conformidade, haverá que aguardar pelo quadro legal que vier a vigorar e 

pelos termos em que o mesmo determine a concretização destes direitos que têm estado e estão, ainda, 

suspensos.  

 Posto o referido, veremos cada uma das duas enunciadas situações, respondendo e 

concluindo, pela ordem em que estão enumeradas, o seguinte: 

2. Trabalhadora com a categoria de assistente técnica: 

 Considerando a mudança de posição remuneratória ocorrida em janeiro de 2008, a 

trabalhadora recomeça a contar pontos a partir desse ano, posto que tais avaliações tenham sido 

atribuídas no âmbito do regime de SIADAP (remete-se, aqui, para o explicitado nas notas de rodapé, 

com destaque para a n.º 3). 

  

 

                                                           
1 As regras sobre mudança de posição remuneratória obrigatória e contagem de pontos constaram, entre 01/03/2008 a 

31/12/2012, da redação originária do n.º 6 do art. 47.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02; entre 01/01/2013 a 31/07/2014, tais 

regras constaram daquele normativo na redação introduzida pela Lei n.º 66-B/2012, de 31/12; de 01/08/2014 até á atualidade, 

tais regras constam do n.º 7 do art. 156.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20/06.  
2 As regras sobre mudança de posição remuneratóriadevem conjugar-se com o regime de avaliação do desempenho aplicável 

às situações. Assim, a Lei n.º 10/2004, de 22/03, instituiu o “Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública” (SIADAP), que foi regulamentado, para a administração local pelo Decreto Regulamentar n.º 

6/2006, de 20/06, que revogou o Decreto Regulamentar n.º 45/88, de 16/12 e determinou a aplicação do SIADAP à avaliação 

dos trabalhadores das autarquias locais, a partir desse ano de 2006; à Lei n.º 10/2004, sucedeu-se a Lei n.º 66-B72007, de 

28/12, regulamentada para a administração local, pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04/09, aplicável à avaliação dos 

desempenhos, no âmbito autárquico, a partir de 2010. 
3 A partir de 1 de março de 2008, para a mudança de posição remuneratória relevaram as avaliações obtidas  no âmbito do 

regime de SIADAP e não, por exemplo, as que derivem da aplicação do anterior Decreto Regulamentar n.º 45/88. 
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 Assim:  

2.1 Nos anos de 2008 a 2011, inclusive, as duas menções de “Muito Bom” e as duas 

menções de “Relevante”, contabilizam 8 pontos; a menção de Excelente no ano de 

2012 contabiliza mais 3 pontos, perfazendo 11 pontos. Significa que, com a avaliação 

de 2011, se completou um módulo de 10 pontos, o qual permitiria, se não houvesse a 

proibição de valorizações remuneratórias, a correspondente subida remuneratória, 

com efeitos a 1 de janeiro do ano em que essa avaliação foi atribuída à trabalhadora 

(01/01/2012), para a 6.ª posição, nível 11, da respetiva carreira, a que corresponderia 

a remuneração de 995,51€; sobraria 1 ponto; 

2.2 No ano de 2012, recomeçando a contagem, pela avaliação de Excelente, reune três 

pontos, com o novo quadro legal aplicável à avaliação de 2013/2014, de Excelente,  

passou a corresponder 6 pontos, somando 9 pontos pelas pontuações deste período, 

sendo que, adicionando-se 1 ponto, o sobejante4 como se referiu no subnúmero 

anterior, somaria, então, 10 pontos, para uma nova subida remuneratória, que se 

reportaria, se não fosse a proibição de valorizações remuneratórias, a 1 de janeiro do 

ano em que essa avaliação foi atribuída à trabalhadora (01/01/2015), para a 7.ª 

posição, nível 12, da tabela, a que corresponderia 1047,00€; 

2.3 No biénio de 2015/2016, recomeça o cômputo de pontos e, assim, a avaliação de 

Excelente comporta a contabilização de 6 pontos. 

 

3. Trabalhadora com a categoria de assistente operacional: 

 A trabalhadora teve a última mudança de posição remuneratória em julho de 

 2004. A atribuição de pontos para mudança remuneratória desencadeou-se com a 

 vigência da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, sendo que para as autarquias locais o 

 Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho (SIADAP, introduzido pela Lei 

 n.º 10/2004), foi regulamentado, para a administração local, em 2006, através do 

 Decreto Regulamentar n.º 6/2006, sendo que até aí, inexistia regulamentação para 

 aplicar o SIADAP aos trabalhadores das autarquias locais. Por força do n.º 7 do 

 art. 113.º da Lei n.º 12-A/2008, caberia a atribuição de 1 ponto nos casos de não 

 aplicabilidade da legislação em matéria de avaliação do desempenho.  

 Assim:  

3.1   Relativamente à avaliação dos desempenhos referentes aos anos de 2004 e de 

 2005, parece-nos ser de contabilizar 1 ponto, nos termos do n.º 7 do art. 113.º da 

 Lei n.º 12-A/2008, perfazendo 2 pontos; 

3.2  Nos anos de 2006 e de 2007, quer tenha sido aplicado o regime de SIADAP 

 ou ainda o não tivesse sido, aplicando-se, assim, o que referimos no subnúmero  

                                                           
4 Perspetiva-se, de acordo com a Proposta de Orçamento do Estado para 2018, que os pontos sobejantes de anteriores 

módulos de 10 pontos, se adicionem à pontuação das avaliações seguintes, para futura mudança remuneratória. Haverá que 

se confirmar esta parte face ao diploma que venha a ser, efetivamente, publicado. 
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 anterior, a conclusão será também a de contabilizar 1 ponto por cada um desses 

 anos, perfazendo 4 pontos; 

3.3.  Nos anos de 2008 e 2009, do mesmo modo, ou porque a menção de Bom foi 

 aplicada no âmbito do SIADAP ou se o não foi, por força do n.º 2 do art. 30.º do 

 Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04/09, deverá, também, contabilizar-se 

 mais 1 ponto por cada um desses anos, perfazendo o total de 6 pontos, por se 

 adicionarem os referidos nos subnúmeros anteriores. 

3.4  No ano de 2010 a 2012, à menção de Adequado, corresponde 1 ponto por cada 

 um desses três anos, totalizando, 9 pontos; 

3.5  No biénio de 2013/2014, a menção de Adequado passou a corresponder a 2 

 pontos, contabilizando-se o total de 11 pontos, ou seja, reúnem-se os 10 pontos 

 necessários à subida remuneratória, se a mesma se pudesse então fazer, cujos 

 efeitos remontariam a 1 de janeiro do ano de atribuição desta menção de 

 avaliação (01/01/2015), que corresponderia à integração na posição remuneratória 

 3, nível 3, da  sua categoria, a que corresponderiam 583,58€, sobejando 1 ponto 

 para a alteração remuneratória seguinte; 

3.6  No biénio 2015/2016, recomeçando a contabilização de pontos e tendo sido 

 obtida, pela trabalhadora, a avaliação de Relevante, são-lhe contabilizados 4 

 pontos, os quais, somados ao ponto que sobejou, como se referiu, no subnúmero 

 anterior, perfaz 5 pontos. 

 

 

  À c.s. 
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