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Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, nesta Freguesia de 

Carvalhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – 

António Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - 

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Extraordinária da 

Junta. ___________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

Ponto: Constituição da Comissão de Avaliação e aprovação do seu Regulamento. ___ 

Em cumprimento do estipulado no artigo 58.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, na 

sua redação atual, em conjugação com o disposto no artigo 21.º e no n.º 5 do artigo 23.º do 

Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, esta Junta de Freguesia constitui a 

Comissão de Avaliação, como órgão superintendente do processo de avaliação de desem-

penho. De acordo com o artigo 23.º atrás mencionado, foi deliberado por unanimidade que 

a comissão de avaliação seria constituída pelo Presidente da Junta, que a preside, bem 

como pelo Secretário e pela Tesoureira da Junta, pois não existem na Freguesia trabalhado-

res com responsabilidade funcional adequada. Em cumprimento do n.º 6 do artigo 21.º do 

Decreto Regulamentar referido, foi elaborado e aprovado o Regulamento de Funcionamen-

to da Comissão de Avaliação desta Freguesia, que se encontra anexo a esta Acta e que se 

manterá em vigor até nova deliberação. _________________________________________ 

Ponto: Fixação dos níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação de desempenho 

do ciclo 2021-2022. _______________________________________________________ 

Esta Junta de Freguesia enquanto dirigente máximo do serviço, e no uso da sua competên-

cia atribuída pela alínea c) do n.º 1 do artigo 60.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, 

na sua redação atual, e de acordo com o artigo 80.º da mesma lei, deliberou por unanimida-

de que a avaliação de desempenho, do ciclo 2021-2022, dos trabalhadores da freguesia 
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incidirá sobre o parâmetro «Competências» (ponderação de 100%). _________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião o executivo deliberou aprovar a pre-

sente Ata em minuta. _______________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas, foi declarada encerrada a reu-

nião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, pelo Secretário 

que redigiu esta ata e pela Tesoureira. _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRA- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


