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Parecer sobre a Auto -avaliagao do Direcgao -Geral de Veterinaria
_GWOS AGMA PINHEIRO
Director-Geral

Para vosso conhecimento anexamos o parecer elaborado por este Gabinete sobre a autoavalia4ao realizada pela DGV que foi hoje remetido ao gabinete de Sua Ex.a o Senhor Ministro da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.
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Parecer do GPP sobre a Auto-Avalia5ao Relativa ao
Desempenho de 2008
(Artigo 17.°, Lei n.° 66-B/2007, de 28 de Dezembro.)

ORGANISMO:

DirecSao-Geral de Veterinaria (DGV)

1 Enquadramento
De acordo com a Lei n.° 66-B/2007, de 28 de Dezembro, esta o GPP mandatado
para exercer, no ambito da avalia4ao do desempenho dos servi4os do Ministerio da
Agricuttura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP), a competencia de
emissao de parecer com analise critica das auto-avaliacoes constantes dos retatorios
de actividades etaborados pelos demais servi4os.

Os resultados finais do QUAR sustentam a auto-avalia4ao do servi4o, a qual tem
caracter obrigatorio e e sujeita a analise critica por parte do GPP, atraves do
presente parecer.

Conforme estiputado na Lei n.° 66-B/2007, de 28 de Dezembro, a avalia4ao do
desempenho dos servi4os deve obedecer aos seguintes procedimentos:

a) Envio a tutela e ao GPP, ate 15 de Abril de cada ano, o relat6rio de
actividades, o qual deve inctuir a auto-avaliacao do servigo nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 15.° da Lei supra mencionada.
b) Emissao de parecer , por parte do GPP, com analise critica da auto-avalia45o.
Comunica4ao ao servigo e ao respectivo membro do Governo.
c) Apos o parecer do GPP, a mencao (Desempenho bom, Satisfatbrio ou,
Insuficiente) proposta peto dirigente maximo do servi4o, como resultado da
auto-avatia4ao, deve ser homologada ou alterada pelo respectivo membro do
Governo.
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d) Posteriormente ao acto mencionado na alinea anterior, o GPP elabora uma
analise comparada de todos os servi4os do ministerio com vista a:
i) Identificar os servigos que se distinguiram positivamente ao nivet do seu
desempenho e propor ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas a lista dos merecedores da distincao de merito;
ii) Dar conhecimento ao Conselho Coordenador do Sistema de Controlo
Interno da Administracao Financeira do Estado dos servicos com maiores
desvios, nao identificados, entre objectivos e resultados ou que, por
outras razies consideradas pertinentes, devam ser objecto de heteroavalia45o.
e) Observada a alinea i) do numero anterior, compete, em cada ministerio, ao
respectivo ministro seleccionar os serviyos que mais se distinguiram no seu
desempenho para atribui4ao da distinyao de merito, reconhecendo o
Desempenho excelente ate 20% dos servicos. No MADRP, o universo e
constituido pelos 16 servi4os que elaboraram QUAR para 2008, incluindo o GPP,
pelo que podem ser distinguidos ate 3 serviyos).
f) Divulga4ao dos resultados da avalia4ao:
i) Cada servi4o procede a divulga4ao, na sua pagina electronica, da autoavaliacao. Caso o parecer do GPP, com analise critica da auto-avaliag5o,
concluir peta discordancia relativamente a valora4ao efectuada pelo
servigo em sede de auto-avalia4ao ou peta falta de fiabilidade do sistema
de indicadores de desempenho, deve o mesmo ser obrigatoriamente
divulgado juntamente corn a auto-avalia4ao.
ii) Cada ministerio procede a divulgacao, na sua pagina electronica, dos
servigos aos quaffs foi atribuida urna distin4ao de merito, especificando os
principals fundamentos.

g) Efeitos da avalia4ao:
De acordo com o officio circular 13/GDG/08, da DGAEP, de 21 de Novembro, o
resultado da avalia45o referente a 2008, devera produzir:
• Em 2009, os efeitos previstos nos art.°s 26° n°s 1-c), 2, 3 e 4 e 27.° b) e c),
ou seja:

o Efeitos sobre a avalia45o do desempenho dos dirigentes superiores.
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o Efeitos decorrentes da atribui4ao da men4ao Desempenho insuficiente e
decorrentes da hetero-avaliacao.
o Efeitos decorrentes da atribui4ao de distin4ao de merito, a saber:
• A atribui4ao peto membro do Governo competente do refor4o de
dota4oes or4amentais visando a mudanca de posi4aes remuneratorias
dos trabathadores ou a atribui4ao de premios;
• A possibilidade de consagracao de reforgos or4amentais visando o
suporte e dinamiza4ao de novos projectos de methoria do servigo.

2 Parecer com analise critica
Com base nos resuttados do QUAR de 2008 e considerando os criterios constantes
do artigo 18.°, a DGV devera ser atribuida a men45o de Desempenho bom,
concordando-se com a men45o proposta peto dirigente maximo em sede de autoavalia4ao do QUAR.

0 parecer concordante do GPP, em rela4ao a men4ao de desempenho, sustentase no cumprimento do n.°1 do artigo 18.° da Lei n.° 66-B/2007, de 28 de Dezembro.
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FICHA TECNICA

Entidade avaliada

Direcsao-Gera ) de Veteriniria (DGV)

Ano em avalia55o

2008

Menyao proposta pelo dirigente
maximo na Auto-Avaliasao

Desempenho Born

Parecer do GPP/Proposta de
Meng5o

CONCORDA

Anilise critica: Fundamentasao / Constatasoes
Resultados alcansados e justificasao
de desvios significativos (n.9 1 do
art.9 15.9)

A DGV atingiu os sete objectivos operacionais do QUAR, tendo
superado seis. A justificasao para os desvios a apresentada no
relatorio de actividades (pp.92-99).

Revisao de objectivos, indicadores ou
metas

Nao.

Verificasao da informayao que deve acompanhar a auto-avaliacao do servico (n.9 2 do artigo 15.9)
o)Apreciasao por parte dos
utilizadores da quantidade e
qualidade dos servicos prestados

0 relatorio de actividades (RA) apresenta os resultados obtidos nos
inqueritos de opiniao (pig.102).

b)lnformacao detalhada sobre o
sistema de controlo interno

A DGV apresenta detalhadamente o sistema de controlo,
contemplando controlos de nivel national e international (pp.103108).

c)Referencia as causal de
incumprimento de ac4oes ou

Sao enfatizados os desempenhos dos recursos humanos que
contribuiram para que nao se tenham verificado objectivos do

projector nao executados ou com

piano de actividades nao alcan4ados ou com resultados

resultados insuficientes

insuficientes (pig. 108).

d)Desenvolvimento de medidas para
urn reforso positivo do desempenho,
evidenciando as condicionantes que
afectararn as resultados a atingir

Nao se tendo verificado objectivos do piano de actividades nao
atingidos nao houve necessidade de desenvolver medidas para
reforco positivo do desempenho.

e)Comparayao com o desempenho de

t mencionada no relatorio de actividades, pig. 108, a dificuldade

servicos identicos, no piano national
e international, que possam
constituir padrao de comparasao

em comparar o desempenho com outros organismos face a
aus@ncia de indicadores.

f)Audiyao de dirigentes intermedios e
dos demais trabalhadores na autoavalia4So do serviso

Sao apresentados as resultados do questionario de auto-avaliacao
dos servigos aplicado aos dirigentes intermedios de 1.2 grau.

Comparayao das unidades
homogeneas (artigo 16.9)

Nao se apiica.

Fiabilidade do sistema de indicadores
de desempenho (n.9 2 artigo 25.2)

Nao foram verificados presencialmente.
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Estrutura do relat6rio (alinea e ) do

0 relat6rio de actividades esta elaborado em conformidade com o

artigo 8 .' e coer@ ncia entre os
elementos do QUAR e os documentos

modelo preconizado no Decreto - Lei n.° 183/ 96, de 27 de Setembro
e existe coerencia entre os elementos do QUAR.

previsionais legalmente previstos
Cumprimento da data limite de
entrega do relat6rio - 15 de Abril
2009

Data de recepsao do relatorio no GPP : 12 de Junho de 2009
Data da tiltima revisao/alterasao: n.a.

Sintese do Parecer do GPP:
Consideramos relevante reat4ar a estrutura do retatorio de actividades apresentado peta
DGV, podendo a mesma ser considerada como um modelo a adoptar pelos restantes organismos
do MADRP , sem prejuizo da substancia pr6pria de cada entidade ou de outros elementos
adicionais a estrutura prevista no Decreto - Lei n.° 183 / 96, de 27 de Setembro.
De acordo com os resuttados verificados no QUAR de 2008 e considerando os criterios
constantes no n.° 1 do artigo 18.° da Lei n.° 66-B / 2007, de 28 de Dezembro , a Direcgao- Geral de
Veterinaria corresponde a men4ao de Desempenho bom, concordando -se com a men4ao
proposta peto dirigente maximo do servico em sede de auto-avatia45o.

Data : 6 de Julho de 2009
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