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REGULAMENTO DO CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO 

DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE 

 

 

CAPÍTULO I 

Composição e competências 

 

Artigo 1.º 

Objecto 

O presente regulamento define a composição, as competências e o 

funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação do Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 58.º da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de Dezembro. 

 

Artigo 2.º 

Composição 

O Conselho Coordenador de Avaliação, adiante designado por CCA, é composto 

pelos titulares dos seguintes cargos: 

a) Presidente do IPCA, que presidirá; 

b) Administrador do IPCA; 

c) Administrador dos Serviços de Acção Social do IPCA; 

d) Director da Escola Superior de Gestão; 

e) Director da Escola Superior de Tecnologia; 

f) Responsável pela gestão de Recursos Humanos, que secretariará. 

 

Artigo 3.º 

Competências  

Compete ao CCA : 

a) Estabelecer directrizes para uma aplicação objectiva e harmónica do SIADAP 2 

e SIADAP 3, tendo em consideração os documentos que integram o ciclo de gestão; 
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b) Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação de objectivos, de escolha 

de competências e de indicadores de medida, em especial os relativos à 

caracterização da situação de superação de objectivos; 

c) Estabelecer o número de objectivos e de competências a que se deve 

subordinar a avaliação de desempenho, podendo fazê-lo para todos os 

trabalhadores do IPCA ou, quando se justifique, por unidade orgânica ou por carreira; 

d) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do SIADAP 2 e do SIADAP 3, 

cabendo-lhe validar as avaliações de Desempenho relevante e Desempenho 

inadequado, bem como proceder ao reconhecimento do Desempenho excelente; 

e) Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das propostas de avaliação dos 

dirigentes intermédios avaliados; 

f) Exercer as demais competências que, por lei ou regulamento, lhe são cometidas. 

 

Artigo 4.º 

Funções do Presidente 

Ao presidente do CCA cabem as seguintes funções: 

a) Representar o órgão; 

b) Convocar e presidir às reuniões do CCA; 

c) Promover o cumprimento das deliberações tomadas pelo órgão. 

 

CAPÍTULO II 

Funcionamento 

 

Artigo 5.º 

Convocatórias 

1. As convocatórias das reuniões devem indicar os assuntos a tratar, dia, hora e 

local da sua realização, sendo acompanhadas da respectiva documentação. 

2. As convocatórias devem ser feitas com uma antecedência mínima de 

quarenta e oito horas e remetidas por correio interno ou electrónico. 

 

Artigo 6.º 

Periodicidade das reuniões 

1. O CCA reúne ordinariamente: 

a) Até 30 de Novembro de cada ano, para dar cumprimento ao estipulado 

nas alíneas a), b) e c) do artigo 3.º deste regulamento; 
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b) Entre 21 e 31 de Janeiro de cada ano civil para proceder à análise das 

propostas de avaliação e sua harmonização de forma a assegurar o 

cumprimento das percentagens relativas à diferenciação de desempenhos; 

c) Até 15 de Março para a validação das propostas de avaliação com 

menções de Desempenho relevante e Desempenho inadequado, e para o 

reconhecimento do Desempenho Excelente.  

2. O CCA pode reunir extraordinariamente sempre que necessário, mediante 

convocação do presidente ou a requerimento fundamentado de outro elemento do 

CCA. 

 

Artigo 7.º 

Quórum 

1. O CCA só pode deliberar na presença de mais de metade do número legal 

dos seus membros 

2. Na falta de quórum previsto no número anterior, será pelo presidente 

designado outro dia para a reunião, com a mesma natureza da anteriormente 

prevista, sendo enviada nova convocatória. 

3. As decisões sobre assuntos relativos a uma determinada unidade orgânica 

carecem da presença na reunião do respectivo responsável. 

4. Das reuniões não consumadas é lavrada acta com registo das presenças e 

ausências dos membros, bem como com marcação das faltas não justificadas. 

 

Artigo 8.º 

Faltas às reuniões 

As faltas dos membros do CCA às reuniões devem ser justificadas de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março. 

 

Artigo 9.º 

Votação e apuramento da maioria 

1.  A votação processa-se: 

a) Nominalmente, salvo deliberação ou expressa determinação legal em 

sentido contrário; 

b) Por escrutínio secreto, quando as deliberações importem apreciações de 

comportamento ou das qualidades de pessoas; 

2. Nas deliberações de natureza consultiva é proibida a abstenção. 

3.  As deliberações, salvo expressa previsão legal, são adoptadas por maioria dos 

membros presentes, não se contando para o efeito as abstenções.  
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4. Em caso de empate: 

a) Tratando-se de votação nominal, o presidente tem a prerrogativa do voto 

de qualidade; ou 

b) Tratando-se de votação por escrutínio secreto, proceder-se-á 

imediatamente a nova votação e, se o empate se mantiver, adiar-se-á a 

votação para a reunião seguinte; se na primeira votação dessa reunião se 

mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal. 

5.  O presidente exerce o direito de voto em último lugar. 

6. No caso de um dos membros do CCA ser simultaneamente avaliado, fica o 

mesmo impedido de votar nesse processo, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 

do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 10.º 

Actas 

1.  De cada reunião é lavrada acta que contém: 

a) A data e o local da reunião; 

b) A indicação dos membros presentes e ausentes; 

c) O relato dos assuntos apreciados; 

d) O enunciado das deliberações tomadas; 

e) A forma e o resultado das deliberações; 

f) As declarações de voto e seus fundamentos; 

g) O resumo do essencial que nela se tiver passado; e. 

h) Menção ao facto da acta ter sido lida e aprovada. 

2.  O teor das declarações previstas na alínea f) do número anterior constará da 

acta quando tal for obrigatório ou expressamente requerido pelo membro do CCA. 

3. No final de cada reunião será lida e aprovada a minuta da acta. 

4.  A acta será lavrada e remetida, por correio interno ou electrónico, pelo 

secretário, no prazo máximo de dois dias úteis, sendo aprovada, no prazo máximo de 

cinco dias úteis, por todos os membros presentes, após dela terem tomado 

conhecimento. 

 

Artigo 11.º 

Reconhecimento de Desempenho excelente 

O reconhecimento de Desempenho excelente implica declaração formal do 

CCA, constando como anexo à acta da reunião em que o mesmo foi decidido. 
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CAPÍTULO III 

Actividade 

 

Artigo 12.º 

Âmbito 

O CCA pronuncia-se, nos prazos estabelecidos na lei, sobre as orientações gerais 

para uma aplicação objectiva e harmónica do SIADAP 2 e do SIADAP 3, a 

harmonização das avaliações, a validação das propostas de avaliação com 

menções de Desempenho relevante e de Desempenho inadequado e sobre o 

reconhecimento de Desempenho excelente. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 13.º 

Reunião em 2008 

Não sendo possível, em 2008, cumprir com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 6.º do presente regulamento, a reunião para dar cumprimento ao estipulado 

nas alíneas a), b) e c) do artigo 3.º, ocorrerá até ao dia 30 de Abril de 2008. 

 

Artigo 14.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento interno entra em vigor após a sua aprovação pelo CCA e 

publicação na página electrónica do IPCA. 

 

Artigo 15.º 

Casos omissos 

Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento aplicam-se as 

disposições do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15 de Novembro, bem como a legislação relativa ao sistema integrado de 

gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), aprovado 

pelo Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 


