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DESPACHO N.º 43 / 2021 

SIADAP 
Concelho Coordenador da Avaliação – Secção Autónoma 

Delegação de Competências  
Composição do Concelho Coordenador da Avaliação – Secção Autónoma    

Considerando que: 

Nos termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 3.º da Portaria n.º 759/2009, de 16 de julho, que 

procede à adaptação do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração 

Pública, aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, ao pessoal não docente dos 

estabelecimentos públicos de ensino, foi criada uma Secção Autónoma, no âmbito do respetivo conselho 

coordenador da avaliação, para a avaliação do pessoal não docente vinculado à autarquia; 

Nos termos do referido n.º 4 do artigo 3.º da referida Portaria, a secção autónoma é presidida 

pelo presidente da câmara, que pode delegar essa competência num vereador, devendo a mesma integrar 

os diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas respetivas, ou os seus 

representantes; 

São competências da secção autónoma, garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do 

SIADAP 3, cabendo-lhe validar as avaliações de Desempenho relevante e Desempenho inadequado, bem 

como proceder ao reconhecimento do Desempenho excelente, conforme dispõe o n.º 3 do artigo 58.º da 

Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro; 

Determino que a composição da Secção Autónoma do Conselho Coordenador da Avaliação do 

Município seja a seguinte: 

1. Marlene Domingues Gaio, Vereadora com competência por mim delegada na área da Educação, à 

qual delego a competência para presidir à Secção Autónoma, nos termos do disposto no n.º 4 do 

artigo 3.º da Portaria supracitada; 

2. Dirigente responsável pela área da Educação, Pedro Alexandre Ferreira Alves; 

3. Dirigente responsável pela área dos Recursos Humanos, Sílvia Laranjeira Martins; 

4. Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, ou quem este designar; 
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5. Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda, ou quem este designar; 

6. Diretor do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, ou quem este designar; 

7. Diretor da Escola não agrupada, Escola Secundária Adolfo Portela, ou quem este designar; 

Águeda e Paços do Concelho, 09 de novembro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal, 

(Jorge Henrique Fernandes Almeida) 

 


