
 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da 
Administração Pública 

(SIADAP) 
 

REGULAMENTO DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO DA AVALIAÇÃO  
 

Artigo 1.º 
Objecto e lei habilitante 

 
O presente Regulamento define a composição, as competências e o funcionamento do Conselho de 
Coordenação da Avaliação de ......................, adiante designado por CCA, em cumprimento do disposto 
no n.º 10 do Art.º 4.º do Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho, e no n.º 5 do Art.º 13.º do 
Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio. 

 
Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 
 

A aplicação do presente Regulamento abrange todos os funcionários, agentes e demais trabalhadores, 
desde que detenham contacto funcional com o avaliador superior a seis meses, bem como dirigentes 
de nível intermédio e equiparados. 

 
Artigo 3.º 

Identificação e composição 
 
1.  O CCA é um órgão colegial de consulta, apoio e apreciação das reclamações, cujas competências 

estão indicadas no artigo 4.º. 
 
2.  Nos termos do disposto no Art.º 4.º do Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho, a 

constituição do CCA é a seguinte: 
 

a) Presidente da Câmara ou Presidente do Conselho de Administração nos Serviços 
Municipalizados, que presidirá; 

b) Vereadores a tempo inteiro nas Câmaras Municipais; 
c) Dirigentes máximos de todas as unidades orgânicas; 
d) Dirigente responsável pela área dos Recursos Humanos da Câmara Municipal, no caso dos 

Serviços Municipalizados. 
  

3.  Por decisão do Presidente poderão participar nas reuniões do CCA outros elementos, embora sem 
direito a voto. 

 
Artigo 4.º 

Competências 
 
Nos termos do n.º 1 do Art.º 4.º do Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho, compete ao 
CCA:  
 
a) Estabelecer directrizes para uma aplicação objectiva e harmónica do sistema de avaliação do 

desempenho; 
b) Garantir a selectividade do sistema de avaliação, cabendo-lhe validar as avaliações finais iguais ou 

superiores a Muito Bom; 
c) Emitir parecer sobre as reclamações dos avaliados; 
d) Proceder à avaliação do desempenho nos casos de ausência de superior hierárquico. 



 
Artigo 5.º 

Funções do Presidente 
 
Ao Presidente do CCA cabem as seguintes funções: 
 
a) Representar o Conselho; 
b) Convocar, presidir, dirigir e encerrar as reuniões do CCA; 
c) Garantir o funcionamento do CCA de modo a assegurar a satisfação dos objectivos que lhe são 

cometidos, nos termos e para os efeitos previstos na lei; 
d) Promover o cumprimento das deliberações tomadas; 
e) Designar o seu substituto, nas suas faltas e impedimentos; 
f) Designar o Secretário, bem como o seu substituto, em caso de impedimento deste. 
 

Artigo 6.º 
Funções do Secretário 

 
1. O Secretário é designado anualmente, bem como o seus substituto, e deve ser escolhido de entre 

os membros do CCA. 
 
2. Compete ao Secretário, designadamente: 
 

a) Secretariar as reuniões; 
b) Organizar o expediente e arquivo do CCA; 
c) Apoiar o Presidente na preparação das ordens de trabalho; 
d) Elaborar as respectivas actas. 

 
Artigo 7.º 

Convocatórias 
 
1. As convocatórias devem indicar os assuntos a tratar e a data, a hora e o local da reunião, sendo 

acompanhadas de toda a documentação necessária. 
 
2.  As convocatórias devem ser feitas com a antecedência mínima de 48 horas.   
 

Artigo 8.º 
Periodicidade das Reuniões 

 
1. O CCA reunirá ordinariamente, entre 21 e 31 de Janeiro de cada ano, para harmonização das 

avaliações de desempenho e validação das propostas de avaliação final correspondentes às 
percentagens máximas de mérito e excelência. 

2.  O CCA reunirá ainda, extraordinariamente, sempre que se torne necessário emitir parecer sobre as 
reclamações dos avaliados ou sempre que o Presidente o convocar. 

 
3.  As reuniões do CCA são privadas. 

 
Artigo 9.º 

Objecto das deliberações 
 
Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião, salvo se, pelo 
menos, dois terços dos membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros 
assuntos. 
 
 
 



 
Artigo 10.º 
Quórum 

 
1.  O CCA só pode deliberar quando esteja presente a maioria do número legal dos seus membros com 

direito a voto. 
 
2.  Na falta do quórum previsto no número anterior, será pelo Presidente designado outro dia para a 

reunião, sendo enviada nova convocatória. 
 
3. As faltas às reuniões deverão ser comunicadas ao Presidente, sempre que possível,  

antecipadamente e justificadas no prazo de dois dias úteis, por escrito e com a indicação do 
respectivo motivo.  

 
Artigo 11.º 

Obrigatoriedade de voto 
 
Em matérias de carácter consultivo é proibida a abstenção aos membros do CCA que estejam 
presentes na reunião e não se encontrem impedidos de intervir. 
 

Artigo 12.º 
Votação e maioria exigível 

 
1.  As deliberações são tomadas por votação nominal, devendo votar primeiro os Vogais e, por fim, o 

Presidente. 
 
2.  As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou das qualidades de qualquer 

pessoa são tomadas por escrutínio secreto. Em caso de dúvida, o CCA deliberará sobre a forma de 
votação. 

 
3.  As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes à reunião. 
 
4.  Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, excepto tratando-se de 

escrutínio secreto, caso em que se observará o disposto no Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Artigo 13.º 

Pedido de elementos 
 
1.  Em caso de apreciação de reclamações, o CCA poderá solicitar, por escrito, a avaliadores e ou a 

avaliados os elementos que julgar convenientes para melhor esclarecimento, a fim de emitir 
parecer. 

 
2.   O parecer deverá ser emitido no prazo de 5 dias úteis. 
 
3.  Os avaliadores que não façam parte do CCA devem, para efeitos da realização da reunião ordinária 

deste órgão, apresentar a fundamentação das propostas de mérito e excelência da sua 
responsabilidade, através do seu imediato superior hierárquico. 

 
Artigo 14.º 

Impedimentos 
 

Os membros do CCA estão impedidos de participar na validação das classificações dos seus 
avaliados, bem como da apreciação de eventuais reclamações relativas aos mesmos. 
 



 
Artigo 15.º 

Igualdade de classificações 
 
1. Em caso de igualdade de atribuição de classificação de Excelente ou Muito bom, os critérios de 

desempate observar-se-ão pela seguinte ordem de prioridade: 
 

a) Melhor classificação obtida no parâmetro “Objectivos”; 
b) Melhor classificação obtida no parâmetro “Competências comportamentais”; 
c) Melhor classificação obtida no parâmetro “Atitude pessoal”; 
d) Menor número de faltas injustificadas. 

 
2.  Se após a aplicação dos critérios indicados ainda subsistir o empate, o Presidente do CCA 

designará quem terá prioridade na obtenção da melhor classificação. 
 

Artigo 16.º 
Actas 

 
1.  De cada reunião será lavrada acta que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, 

indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes, os assuntos 
apreciados, as deliberações emitidas e a forma e o resultado das respectivas votações. 

  
2.  As actas são lavradas pelo secretário e postas à aprovação de todos os membros no final da 

respectiva reunião, sendo assinadas após a aprovação pelos membros do CCA. 
 

Artigo 17.º 
Registo de voto de vencido 

 
Os membros do CCA podem fazer constar da acta o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem. 
 

Artigo 18.º 
Decisões do CCA 

 
As decisões do CCA são comunicadas, por escrito, aos avaliadores, devendo estes proceder às 
rectificações que lhe forem indicadas por este Conselho. 
 

Artigo 19.º 
Casos omissos 

 
Em tudo o que for omisso no presente Regulamento aplicar-se-ão as disposições legais em vigor, 
nomeadamente o Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho, o Decreto Regulamentar n.º 19-
A/2004, de 14 de Maio, a Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, e o Código do Procedimento Administrativo. 
 

Artigo 20.º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor no dia útil seguinte à sua aprovação pela Câmara Municipal ou 
pelo Conselho de Administração, no caso dos Serviços Municipalizados. 
 
 


