
 

 

DESPACHO Nº 3 / 2023 

Constituição da Comissão Paritária para o 

Quadriénio 2023/2026 

 
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

considerando que: 

 

De acordo com o disposto no artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que 

estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública (SIADAP), junto do Dirigente máximo de cada serviço funciona uma Comissão 

Paritária com competência consultiva para apreciar propostas de avaliação dadas a 

conhecer a trabalhadores avaliados, antes da homologação; 

 

De acordo com o disposto na referida disposição normativa, a Comissão à composta por 

quatro vogais, sendo dois representantes da Administração designados pelo Dirigente 

máximo do serviço, sendo um membro do Conselho de Coordenação da Avaliação e dois 

representantes dos trabalhadores(as) por estes eleitos; 

 

Que os vogais representantes da Administração são designados em número de quatro, 

pelo período de quatro anos, sendo dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos da 

Comissão e dois suplentes, nos termos do nº 4 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 

de dezembro, na sua redação atual; 

 

Que os vogais representantes dos trabalhadores foram eleitos no passado dia 20 de 

dezembro de 2022, pelo período de quatro anos, em número de seis, sendo dois efetivos e 

quatro suplentes, através de escrutínio secreto pelos trabalhadores que constituem o 

universo de trabalhadores; 

 

Por meu despacho, foram designados os vogais representantes da Administração, para efeitos de 

artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, determino a 



 

constituição da Comissão Paritária da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, para o 

quadriénio de 2023-2026, a seguir discriminada:  

 

Vogais Representantes da Administração 

 

1) Membro efetivo: Ana Lara Henriques de Oliveira (membro do Conselho Coordenador 

de Avaliação); 

2) Membro efetivo: Maria da Luz Pereira Pedroso (membro do Conselho Coordenador de 

Avaliação); 

1) Membro suplente: João Miguel Sousa Henriques; 

2) Membro suplente: Paulo Alexandre das Neves Simões. 

 

Vogais Representantes dos Trabalhadores 

 

1) Membro efetivo: Silvina Cristina Coimbra Vaz; 

2) Membro efetivo: Maria do Céu Bento Simões Neves; 

1) Membro suplente: Clara Isabel Ferrão Fernandes; 

2) Membro suplente: Natália Cristina Martins Coimbra Henriques; 

3) Membro suplente: Ana Marília Moreira Travassos Ferreira;  

4) Membro suplente: Ana Margarida Neto Martins Dias Santa. 

 

Os vogais efetivos são substituídos pelos vogais suplentes quando tenham que interromper o 

respetivo mandato ou sempre que a Comissão se deva pronunciar sobre processos em que 

aqueles, tenham participado como avaliadores ou como avaliados. 

 

Dê-se conhecimento a todos os trabalhadores, sendo afixado o respetivo Despacho no átrio do 

Edifício dos Paços do Concelho, assim como na página oficial desta Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Vila Nova de Poiares, 02 de janeiro de 2023 

O Presidente da Câmara Municipal 
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