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REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO 

[Artigo 58.º, n.º 6, da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro] 

Artigo 1.º 

Objetivo 

O presente regulamento tem por objetivo a definição das regras de funcionamento do 

Conselho Coordenador da Avaliação da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), 

adiante designado por CCA, enquanto órgão interveniente no processo de avaliação do 

desempenho nos termos legais, nomeadamente do disposto na Lei nº 66-B/2007, de 28 de 

dezembro. 

Artigo 2.º 

Âmbito 

As deliberações do CCA aplicam-se a todos os trabalhadores e trabalhadoras 

independentemente do título jurídico da relação de emprego público, desde que o contrato 

seja por um prazo superior a um ano. 

Artigo 3.º 

Composição 

1 - O CCA é composto por um número não inferior a cinco pessoas nem superior a sete, 

sendo que dele fazem sempre parte, nos termos do n.º 2 do artigo 58.º da Lei nº 66-B/2007, 

de 28 de dezembro, o Inspetor-Geral e o responsável pela área de recursos humanos da 

IGAS. 

2 - Os restantes três a cinco membros são designados por despacho do Inspetor-Geral e 

presidente do CCA, através de despacho, sendo constituído pelos seguintes elementos: 

a) O Inspetor-Geral que preside; 

b) Os dois subinspetores-gerais; 

c) Os dois chefes de divisão. 

3 - Não é admitida a representação de qualquer dos membros. 

4 - Por proposta do presidente ou de qualquer um dos membros poderá participar nas 

reuniões do CCA uma pessoa que, pela sua competência, conhecimento ou idoneidade, 

possa trazer uma maior equidade à avaliação realizada. 
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5 - A pessoa referida no número anterior não tem direito a voto, devendo a sua presença 

na reunião ser consensual entre os membros e mencionada na convocatória. 

6 - A participação da pessoa referida nos números anteriores obedece às regras de 

confidencialidade expostas no artigo 16.º do presente regulamento. 

7 - O secretário do CCA é nomeado pelo Inspetor-Geral para o período de avaliação em 

curso, cabendo-lhe preparar as reuniões e lavrar as atas. 

Artigo 4.º 

Competências 

O CCA é um órgão que funciona junto do Inspetor-Geral e tem as seguintes competências: 

a) Estabelecer as diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do Subsistema 

de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública (SIADAP 2) e 

do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração 

Pública (SIADAP 3), do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública (SIADAP), tendo em consideração os documentos que integram 

o ciclo de gestão, nomeadamente os objetivos estratégicos e o plano de atividades; 

b) Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de 

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

objetivos; 

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

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

trabalhadoras do serviço ou, quando se justifique, por unidade orgânica ou por carreira; 

d) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenho 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) Fixar os critérios para a ponderação curricular e a respetiva valoração; 

g) Exercer as demais competências que, não lhe estando vedadas pela lei, sejam 

necessárias para uma correta e harmónica aplicação do SIADAP 2 e 3. 

Artigo 5.º 

Funções do presidente 

Ao presidente do CCA cabem as seguintes funções: 
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a) Presidir ao CCA; 

b) Convocar e presidir às reuniões do CCA; 

c) Promover o cumprimento das deliberações tomadas pelo CCA; 

d) Garantir o apoio administrativo ao CCA; 

e) Na impossibilidade de estar presente na reunião, nomear substituto de entre os 

membros do CCA. 

Artigo 6.º 

Suplência do presidente e do secretário 

1 - Quando ocorra a ausência ou impedimento do presidente e do secretário, intervêm 

como suplentes, respetivamente, os vogais com maior e menor antiguidade. 

2 - No caso de os vogais possuírem a mesma antiguidade reportada ao momento da 

assunção do cargo, intervêm como suplentes, respetivamente, o vogal de mais idade e o mais 

jovem. 

Artigo 7.º 

Reuniões ordinárias 

1 - O CCA reúne-se em momentos determinados pelo âmbito da sua ação. 

2 - O CCA reúne, ordinariamente, no último trimestre de cada ciclo avaliativo com vista ao 

exercício das competências previstas do artigo 4.º do presente regulamento, relativamente ao 

biénio a que respeita a avaliação. 

3 - Na segunda quinzena do mês de janeiro do ano seguinte àquele em que se completa o 

ciclo avaliativo para proceder à análise das propostas de avaliação e à sua harmonização de 

forma a assegurar o cumprimento das  percentagens relativas à diferenciação de 

desempenho, se for necessário emitir novas orientações aos avaliadores, no âmbito do 

previsto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 62.º e iniciar o processo relativo à avaliação 

dos desempenhos relevantes e dos desempenhos inadequados e ainda para análise do 

impacto do desempenho, designadamente para efeitos de reconhecimento de desempenho 

excelente. 

Artigo 8.º 

Reunião extraordinária 

1 - O CCA reúne-se extraordinariamente, mediante convocatória do seu presidente. 

2 - O presidente deverá, ainda, convocar reuniões extraordinárias sempre que: 
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a) A reunião seja solicitada por um terço dos membros do CCA, indicando o assunto 

a ser tratado; 

b) Haja lugar a emissão de parecer sobre reclamação apresentada por um avaliado. 

Artigo 9º 

Convocatória e ordem de trabalho  

1 - As convocatórias para as reuniões devem ser feitas com um antecedente mínimo de, 

pelo menos, cinco dias uteis sobre a data da reunião com indicação da data, hora, local e 

ordem de trabalho. 

2 - As convocatórias devem identificar, caso existam, os elementos convidados a participar 

na reunião, de acordo com o n.º 4 do artigo 3.º do presente regulamento. 

3 - As convocatórias devem fazer-se preferencialmente por correio eletrónico, mediante 

comprovativo de receção. 

4 - A alteração da data, da hora e da ordem de trabalho das reuniões pode ocorrer por 

motivos excecionais e devidamente justificados, assegurando-se que essa alteração seja 

comunicada atempadamente a todos os vogais. 

5 - No caso de reunião não consumada, quer seja ordinária ou extraordinária, proceder-se- 

á de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 10.º do presente regulamento. 

Artigo 10.º 

Quórum 

1 - O CCA só pode deliberar na presença de mais de metade do número legal dos seus 

membros. 

2 - Quando se não verifique na primeira convocatória, o quórum previsto no número anterior 

deve ser convocada nova reunião com um intervalo mínimo de vinte e quatro horas. 

3 - A reunião em segunda convocatória realizar-se-á com um terço dos seus membros. 

Artigo 11.º 

Deliberações 

1 - As deliberações são tomadas por votação nominal e por maioria absoluta de votos dos 

membros presentes na reunião. 

2 - Não é admitida a abstenção dos membros do CCA. 
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3 - No caso de um dos membros do CCA ser simultaneamente avaliado, fica o mesmo 

impedido de votar nesse processo, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 69.º do Código 

do Procedimento Administrativo. 

Artigo 12º 

Votação e apuramento da maioria  

1 - A votação processa-se: 

a) Nominalmente, salvo deliberação ou expressa determinação legal em sentido 

contrário; 

b) Por simples consenso, quando se trate de deliberações sobre assuntos de mero 

expediente, verificando o presidente a falta de oposição. 

2 - Nas deliberações de natureza consultiva é proibida a abstenção, sem prejuízo do 

disposto no número seguinte. 

3 - As deliberações, salvo expressa previsão legal, são adotadas por maioria dos membros 

presentes, não se contando para o efeito as abstenções. 

4 - Em caso de empate o presidente tem a prerrogativa do voto de qualidade. 

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

Artigo 13.º 

Voto de vencido 

1 - Os membros do CCA podem fazer constar da ata o seu voto de vencido quanto às 

deliberações de que discordem e as razões que o justifiquem. 

2 - Os membros do CCA que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da 

respetiva declaração de voto na ata, ficam isentos da responsabilidade que daquela 

eventualmente resulte. 

3 - Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos administrativos, as deliberações 

são sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas.  

Artigo 14.º 

Atas 

1 - Após cada reunião do CCA é lavrada uma ata que contém o 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 tomadas e a forma e o resultado das respetivas 
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votações, assim como processos adiados para discussão, com ou sem voto indicativo, ou 

meramente para apreciação da redação final. 

2 - As atas são lavradas pelo secretário e submetidas à votação de todos os membros no 

início de reunião seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, pelo secretário e por todos os 

elementos do CCA presentes na reunião. 

3 - As atas ou texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, 

no final ou durante as reuniões, conforme o caso, desde que tal seja deliberado pela maioria 

dos membros presentes. 

4 - Nos termos do número anterior, as deliberações aprovadas em minuta só podem 

adquirir eficácia depois de aprovadas pelos membros presentes e assinadas. 

5 - O secretário é depositário do arquivo das atas. 

6 - Das reuniões consumadas, é lavrada ata com registo das intervenções e deliberações, 

das presenças e ausências dos membros, bem como do registo de marcação das faltas não 

justificadas. 

7 - Das reuniões não consumadas, é lavrada ata com o registo das presenças e ausências 

dos membros, bem como do registo de marcação das faltas não justificadas. 

Artigo 15.º 

Faltas 

1 - As faltas às reuniões devem ser sempre justificadas por escrito perante o presidente do 

CCA, com antecedência mínima de vinte e quatro horas anteriores à data da realização da 

reunião. 

2 - As faltas deverão constar da ata de reunião fazendo parte integrante desta os 

documentos justificativos referidos no número anterior. 

Artigo 16.º 

Confidencialidade 

1 - Todos os intervenientes no processo de avaliação, bem como todos os que, em virtude 

do exercício das suas funções, tenham conhecimento do mesmo, ficam sujeitos ao dever de 

sigilo, exceto o avaliado. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, é divulgado no organismo o resultado 

global da avaliação contendo o número das menções qualitativas atribuídas por grupo 

profissional, bem como o número de casos em que se verificou avaliação extraordinária ou 

suprimento de avaliação. 
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Artigo 18.º 

Omissões 

Aos casos omissos no presente regulamento aplicar-se-ão as disposições legais relativas ao 

SIADAP. 

Artigo 19.º 

Aplicação do Código do Procedimento Administrativo 

São aplicáveis subsidiariamente as disposições do Código do Procedimento Administrativo, 

designadamente as relativas a órgãos colegiais e às garantias de imparcialidade, na parte em 

que estas matérias não estejam especialmente definidas no presente regulamento. 

Artigo 20.º 

Vigência 

O presente regulamento mantém-se em vigor a partir da data da sua aprovação, até ser objeto 

de alteração nas suas cláusulas, por maioria simples, sob proposta apresentada pelo 

presidente do CCA ou pela maioria dos seus membros. 

Artigo 21º 

Revogação 

É revogado o anterior Regulamento do Conselho do Coordenador da Avaliação aprovado a 

13 de novembro de 2018. 

 

O Conselho Coordenador de Avaliação, 

O PRESIDENTE, 

 

 

 

Carlos Caeiro Carapeto 

INSPETOR-GERAL 
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O VOGAL, 

 

 

 

Sérgio Gomes de Abreu 

SUBINSPETOR-GERAL 

 

 

 

A VOGAL, 

 

 

 

Maria Afonso de Abreu 

CHEFE DA DIVISÃO DE CONHECIMENTO, COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO 

A VOGAL, 

 

 

 

Paula Justo 

CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS INTERNOS 
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