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DESPACHO N.º 132/2022 

 

ASSUNTO: SIADAP 3 | Eleição dos representantes dos trabalhadores na comissão paritária. 

 

 

1. Considerando que: 

a) Junto da Câmara Municipal de Leiria, funciona uma comissão paritária com competência consultiva para 

apreciar propostas de avaliação dadas a conhecer a trabalhadores avaliados, antes da homologação; 

b) A comissão paritária é composta por quatro vogais, sendo dois representantes da administração, designados 

em número de quatro pela Câmara Municipal de Leiria, sendo um membro do conselho coordenador da avaliação e 

dois representantes dos trabalhadores por estes eleitos; 

c) Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, pelo período de 4 anos, em número de seis, sendo dois 

efetivos e quatro suplentes, através de escrutínio secreto pelos trabalhadores que constituem o universo da entidade; 

d) O processo de eleição dos vogais representantes dos trabalhadores deve decorrer em dezembro e é organizado 

nos termos de despacho do presidente do órgão executivo, que é publicitado na página eletrónica do serviço e que 

deve conter, entre outros pontos, o sistema de funcionamento das mesas de voto; 

e) A dispersão territorial constitui, contudo, um grave entrave à operacionalização e à universalidade do processo 

de voto, perante a impossibilidade em garantir o funcionamento de mesas em todos os serviços municipais, aos quais 

acrescem, ainda, os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas e é suscetível, por isso, de fomentar o 

elevado absentismo; 

f) Ainda que assim não fosse, o funcionamento de mesas de voto também não oferece garantias de votação por 

parte dos trabalhadores que se encontram deslocalizados (exemplo disso os integrados em brigadas); 

g) A solução encontrada, para contornar aqueles problemas, passa pelo recurso à votação eletrónica, até porque 

aquela ferramenta confere maior celeridade aos processos de votação e de apuramento de votos, permite a obtenção 

de ganhos de eficiência e produtividade, aumenta os níveis de segurança e a credibilidade do sistema e permite, 

ainda, que o trabalhador possa exercer o seu direito de voto de forma mais eficaz e cómoda. 

2. Deste modo, determino, no uso da competência que me é conferida e ao abrigo do disposto no artigo 22.º do 

Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º que o 

precede, que o processo de eleição dos vogais representantes dos trabalhadores na comissão paritária a funcionar no 

quadriénio 2023/2026 (ainda que sem prejuízo de serem chamados a pronunciar-se relativamente a processos de 

avaliação em tramitação após 31 de dezembro de 2026, relativos aos ciclos avaliativos de 2021/2022 e 2023/2024), 

decorra nos termos a seguir indicados: 

a) Integram o universo dos trabalhadores votantes e a eleger, todos os trabalhadores da Câmara Municipal de 

Leiria, abrangidos pelo sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública, vulgo 

SIADAP, desde que não nomeados para o exercício de cargos dirigentes ou de funções em gabinetes de apoio; 
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b) A votação eletrónica ocorre entre as 00h:00m e as 24h:00m do dia 19 de dezembro de 2022, através do 

envio de SMS (gratuito) para o número 4902, com o seguinte texto: 

 

CPCML t[nm] [nic] [data de nascimento] aceito 

 

Em que: 

CPCML - Comissão Paritária da Câmara Municipal de Leiria, seguido de espaço; 

t - trabalhador a eleger; 

nm - número mecanográfico do trabalhador a eleger (n.b. ver caderno eleitoral desmaterializado disponível para consulta a partir do 

último dia útil anterior ao da votação), seguido de espaço; 

nic - primeiros 9 dígitos do número de identificação civil, vulgo número de cartão de cidadão ou de bilhete de identidade do 

trabalhador votante (n.b. caso o número contenha menos de 9 dígitos, para os completar, devem ser acrescentados, à esquerda, 

tantos zeros quantos os necessários), seguido de espaço; 

data de nascimento - 4 dígitos do ano, seguidos dos 2 dígitos do mês, seguidos dos 2 dígitos do dia de nascimento do trabalhador 

votante (n.b. caso o mês ou dia contenham menos de 2 dígitos, para os completar, deve ser acrescentado, à esquerda, um zero), 

seguido de espaço; 

aceito - corresponde à confirmação da intenção de voto; 

], [ - identificam campos para introdução de texto livre, não podendo ser utilizados na redação da mensagem; 

 

Exemplo: CPCML t200 1233453 19751130 aceito; 

 

c) A integridade e confidencialidade do processo encontram-se garantidas, designadamente, através de 

mecanismos que bloqueiam a utilização de um mesmo número de identificação civil por vários trabalhadores votantes 

ou a associação do voto expresso ao trabalhador votante, isto de modo a preservar a natureza secreta do voto; 

d) A contabilização dos votos é eletrónica, expressando-se, os resultados, em relatório eletrónico produzido em 

plataforma dedicada à gestão do processo de eleição da comissão paritária, acessível em https://cp.cm-leiria.pt/, a 

extrair e a remeter ao Gabinete de Apoio à Presidência, no prazo máximo de dois dias úteis, pelos serviços da Divisão de 

Recursos Humanos, acompanhado de minuta do despacho da correspondente divulgação; 

e) Para tanto, considera-se que os trabalhadores eleitos na qualidade de primeiro e segundo vogais efetivos e de 

primeiro, segundo, terceiro e quarto vogais suplentes, são aqueles que, respetivamente, obtenham o maior e o segundo 

maior número de votos e o terceiro, quarto, quinto e sexto maior número de votos, preferindo, em caso de igualdade, o 

trabalhador com mais antiguidade nos serviços da Câmara Municipal de Leiria; 

f) Os dirigentes devem, não só, dispensar os trabalhadores, na sua dependência hierárquica, durante o tempo 

necessário para o exercício do direito de voto eletrónico, como, ainda, diligenciar para que os mesmos disponham dos 

meios e do apoio técnico imprescindíveis àquele efeito, designadamente através da disponibilização de telemóveis de 

serviço (isto sem prejuízo da possibilidade de utilização de telemóveis pessoais), de meios informáticos para a consulta 

do caderno eleitoral desmaterializado ou do encaminhamento de pedidos de apoio para os canais de acompanhamento 

do processo eleitoral, acessíveis pelos números de telefone 244 839 500 (extensões 281 e 334), 244 839 592 e 244 839 

631 ou pelo endereço eletrónico atendimentodirh@cm-leiria.pt; 

g) Para efeitos do disposto na alínea f) que antecede, deve igualmente ser solicitada a colaboração dos Senhores 

Diretores de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas para o normal desenrolar deste processo, 

designadamente ao nível da sua divulgação, sem prejuízo dos serviços da Divisão de Recursos Humanos disporem de 
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um posto para a consulta da documentação e o exercício do direito de voto eletrónico por parte dos trabalhadores que 

ali se encontrem a exercer funções (ou por outros, caso seja necessário), a funcionar entre as 09h:00m e as 12h:30m e 

as 14h:00m e as 17h:00m. 

3. Determino, por fim, a divulgação do teor do presente despacho por correio eletrónico, incluindo juntos dos Senhores 

Diretores de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, por afixação junto dos serviços onde se encontrem a 

exercer funções trabalhadores que não disponham de correio eletrónico institucional, por inserção na página eletrónica 

do Município de Leiria, na página de intranet da Câmara Municipal de Leiria e na plataforma dedicada a que se refere a 

alínea d) do n.º 2 que antecede. 

4. Importa esclarecer que a não participação dos trabalhadores no processo de eleição implica a não constituição da 

comissão paritária sem, contudo, obstar ao prosseguimento do processo de avaliação, entendendo-se como irrelevantes 

quaisquer pedidos de apreciação por parte daquele órgão. 

 

Leiria e Paços do Concelho, em 24 de novembro de 2022. 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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