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PARECER: 

 

 

#cdoc#46 

DESPACHO: 

 

 

#cdoc#45 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

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

 

Informação n.º: #cdoc#48 /135  Proc.: #cproc#4 / 7.1.6   Data: #cdata#33 

 

 

Assunto: Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública – 

Biénio 2017/2018 

 

 A Câmara Municipal d…, na sequência da nossa anterior informação veiculada pelo ofício n.º 

VP/2365/2019, de 13/02/2019, sobre o Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 

Administração Pública (SIADAP), volta a questionar esta Direção Regional sobre a forma de 

suprimento da falta de avaliação dos trabalhadores, relativamente ao biénio 2017/2018, face à não 
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implementação do SIADAP naquela autarquia local, pelo que, no âmbito das competências desta 

Direção Regional, cumpre informar o seguinte: 

 

 A falta da avaliação do trabalhador poderá ser colmatada por aplicação do mecanismo legal 

previsto nos n.os 6 e 7 do artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, com a última alteração 

constante da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, adaptada aos serviços da administração autárquica 

pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, aplicado em casos de ausência de avaliação 

por motivo não imputável ao trabalhador, situação que se contém na ratio reguladora da matéria a que 

respeitam as normas em causa, a qual se prende com o suprimento da ausência de avaliação, neste 

sentido, veja-se na página de Internet da Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), 

no separador FAQ’s - SIADAP Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, as respostas às questões n.os 2 e 

3, da parte X, “Ausência de Avaliação”, disponível em https://www.dgaep.gov.pt. 

 Assim, caso o trabalhador disponha de uma anterior avaliação, atribuída ao abrigo do SIADAP, 

poderá fazê-la relevar, e caso pretenda a substituição da avaliação relevada, ou caso não disponha de 

avaliação anterior, poderá requerer a avaliação do biénio, que será feita através da ponderação 

curricular, efetuada nos termos do artigo 43.º da citada Lei n.º 66-B/2007. 

 

É tudo o que nos apraz informar. 
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