
 

 

DESPACHO  

DESPACHO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PARITÁRIA 
 (QUADRIÉNIO 2021– 2024) 

A Comissão Paritária surge no âmbito do processo de avaliação do desempenho dos 

trabalhadores (SIADAP 3), como um interveniente distinto, para além do avaliador, avaliado, 

conselho coordenador da avaliação e do dirigente máximo do serviço.  

 

Conforme os pontos 1 e 2 do artigo 59º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro - adaptada à 

Administração Local pelo Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro – na redação 

dada pela Lei do Orçamento de Estado para 2013 (Lei 66 –B/ 2012 de 31 de dezembro), esta 

Comissão funciona da seguinte forma:  

 

 1 — 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. 
2 — A Comissão Paritária é composta por quatro vogais, sendo dois representantes da 
Administração, designados pelo dirigente máximo do serviço, sendo um membro do conselho 
coordenador da avaliação, e dois representantes dos trabalhadores por estes eleitos. 
 

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, na sua atual 

redação, bem como os resultados do processo eleitoral dos vogais representantes dos 

trabalhadores, realizado em 29/06/2021, a Comissão Paritária para o Quadriénio 2021/2024 tem 

a seguinte constituição: 

 

Representantes da Administração: (conforme meu Despacho de 02.03.2021) 
 
Vogais efetivos: 

1.º vogal - Vereadora a tempo inteiro, Ana Rita Trindade Petinga, responsável por orientar os 

trabalhos da Comissão;  

 

2.º vogal - Vereador a tempo inteiro, Mark Paulo Oliveira Ministro, que orienta os trabalhos da 

Comissão na ausência da 1º vogal;  

  

Vogais suplentes: 

1.º vogal - Chefe de Divisão de Administração e Finanças, Josselene Cristina Oliveira Nunes 

Teodoro;  

2.º vogal - Chefe de Divisão de Obras Municipais, Miguel Ângelo Polainas Mateus Carvalho. 

 

Representantes dos trabalhadores: 
 

Vogais efetivos: 

1.º vogal – Amadeu Sérgio Carvalho da Silva Brito; 

2.º vogal – António de Jesus Mendonça;  

 

Vogais suplentes: 

1.º vogal – Daniel Teófilo Catarino;  

2.º vogal – Raquel Alexandra Ferreira Coelho Martins;  

3.º vogal – Carlos Jorge Madeira Canhoto;  



 

 

4.º vogal: 

• Dulce Helena Silva Leitão; 

• Nuno Jorge Teixeira Louzeiro; 

• Sílvia Maria de Almeida Martins Pereira;  

 

Os vogais efetivos são substituídos pelas 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. 

 

O presente despacho será publicado na página eletrónica do Município de Peniche. 

 

 

Peniche, 09 de julho de 2021, 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Henrique Bertino Batista Antunes  


