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Regulamento de fundonamento do Conselho Coordenador da Avaliac;iio

da Secretaria Geral do Ministerio da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do

Ordenamento do Territ6rio

Artigo 1.0

(Objetoe ambitode aplica<;:ao)

0 presente regulamento define a composi<;:ao,as competencias e as regras de

funcionamento do Conselho de Coordena<;:aoda Avalia<;:ao,abreviadamente designado por

CCA, da Secretaria-Geral do Ministerio da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do

Ordenamento do Territorio - SG/MAMAOT,previsto na alinea c) do n.o 1 do artigo 55.0 e no

artigo 58.0, ambos da Lei n.O66-B/2007, de 28 de dezembro.

Artigo 2.0

(Competencias)

1 - 0 CCAeum orgao colegial de apoio ao processo de avalia<;:aode desempenho dos

recursos humanos afetos aSG/MAMAOT.

2 - Compete ao CCA,nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 58.0 da Lei 66-B/2007,

de 28 de dezembro:

a) Estabelecer diretrizes para uma aplica<;:aoobjetiva e harmonica do SIADAP2e

do SIADAP3,tendo em conta os documentos que integram 0 cielo de gestao

referido no artigo 8.0 da mesma Lei;

b) Estabelecer orienta<;:6esgerais em materia de fixa<;:aode objetivos, de escolha

de competencias e de indicadores de medida, em especial os relativos a
carateriza<;:aoda situa<;:aode supera<;:aode objetivos;

c) Estabelecer 0 numero de objetivos e de competencias a que se deve subordinar

a avalia<;:aode desempenho, podendo faze-lo para todos os trabalhadores do

servi<;:oou, quando se justifique, por unidade organica ou por carreira;
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d) Garantir 0 rigor e a diferencia~ao de desempenhos do SIADAP2e do SIADAP3,

cabendo-lhe validar as avalia~6es de Desempenho relevante e Desempenho

inadequado bem como proceder ao reconhecimento das avalia~6es de

Desempenho excelente;

e) Emitir parecer sobre os pedidos de aprecia~ao das propostas de avalia~ao dos

dirigentes intermedios avaliados;

f) Exercer as demais competencias que, por lei ou regulamento, the sao

cometidas.

3 - 0 CCApode delegar, em qualquer dos seus membros, a competencia para a

pratica de atos relativos a execu~ao das suas delibera~6es.

Artigo3.0

(Composi~ao)

1 - 0 CCAtem a seguinte composi~ao:

a) 0 Secretario-Geral, que preside;

b) A Secretaria-Geral Adjunta;

c) 0 Secretario-Geral Adjunto;

d) A Diretora de Servi~osde Recursos Humanos e Qualidade;

e) 0 Diretor de Servi~osJuridicos.

2 - Nas suas ausencias ou impedimentos, 0 Secretario-Geral e substituido pela

Secretaria-Geral Adjunta.

3 - Os Diretores de Servi~oserao representados nas suas ausencias ou impedimentos,

pelo(s) Chefe(s) de Divisaoque 0 Presidente do CCAdesignar.

4 - Para efeitos do disposto no n.o 7 do artigo 58.0 da Lei n.O66-B/2007, de 28 de

dezembro, 0 CCAtem a seguinte composi~ao restrita:

a) 0 Secretario-Geral, que preside;

b) A Secretaria-Geral Adjunta;
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c) 0 Secretario-Geral Adjunto;

d) A Diretora de Servic;:osde Recursos Humanos e Qualidade, que sera substitufda,

nas suas ausencias ou impedimentos pelo Chefe de Divisao de Recursos

Humanos.

Artigo 4.0

(Presidente)

Compete ao Presidente do CCA:

a) Convocar, presidir e dirigir as reuni6es do CCA;

b) Abrir e encerrar as reuni6es, dirigir os trabalhos e assegurar 0

cumprimento das deliberac;:6es;

c) Estabelecer a ordem de trabalhos de cada reuniao do CCA;

d) Suspender ou encerrar antecipadamente as reuni6es, quando

circunstancias excecionais 0 justifiquem, mediante decisao fundamentada, a

incluir na ata da reuniao.

Artigo5.0

(Secretario)

1 - 0 CCAe secretariado por um trabalhador da Secretaria-Geral, designado pelo

presidente.

2 - Competeao secretario executar os procedimentostecnico-administrativos

relacionados com 0 CCA,nomeadamente:

a) Secretariar as reuni6es e elaborar as respetivas atas;

b) Organizar 0 expediente e arquivo do CCA;

c) Apoiar 0 presidente na preparac;:aoda ordem de trabalhos.
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Artigo 6.0

(Reuni6es)

1 - 0 CCAreune ordinariamente, para exerdcio das competencias previstas no n.o 2

do artigo 2.0 do presente regulamento.

2 - 0 CCAreune extraordinariamente, sempre que tiver de emitir parecer sobre as

reclama<;:6esapresentadas a homologa<;:aoda avalia<;:ao,podendosolicitar, por escrito, a

avaliadores e avaliados, os elementos que julgar convenientes, devendo ser sempre

respeitado 0 prazo maxima de 15 dias uteis para a decisao do Secretario-Geral.

3 - 0 CCAreune ainda extraordinariamente sempre que tiver de proceder, dentro do

prazo legalmente estipulado para 0 efeito, a avalia<;:aode desempenho nos casos de

ausencia de superior hierarquico, bem coma quando for convocado pelo seu presidente,

por sua iniciativa, ou a solicita<;:aode, pelo menos, urn ter<;:odos seus membros.

4 - As reuni6es sac convocadas, corn expressa indica<;:aodo dia, hora e local da sua

realiza<;:aoe dos assuntos a tratar, por indica<;:aoindividual dirigida a cada urn dos vogais,

entregue corn a antecedencia minima de quarenta e oito horas.

5 - A altera<;:aoda data, hora e dos assuntos a tratar pode ocorrer, por motivos

excecionais e devidamente justificados, assegurando-se que essa altera<;:ao seja

comunicada atempadamente a todos os membros.

Artigo 7.0

(Quorum)

1 - 0 CCAdelibera apenas quando se encontre presente a maioria dos seus membros,

ou dos seus substitutos, devendo, se tal nao se verificar, ser convocada nova reuniao no

mais curto espa<;:ode tempo possivel, deliberando, entao, corn os membros que estiverem

presentes, devendo ficar expressas em ata as raz6es que obstaram a presen<;:ados

restantes.

2 - As delibera<;:6es do CCAsac tomadas par vota<;:aonominal.
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3 - 56 podem ser objeto de delibera~ao os assuntos incluidos na ordem de trabalhos

da reuniao, salvo se, tratando-se de reuniao ordinaria do CCA,pelo menos dois ter~os dos

membros presentes reconhe~am a urgencia de delibera~ao imediata sobre os assuntos nao

incluidos nessa ordem de trabalhos.

4 - Em caso de empate na vota~ao, 0 presidente, ou 0 seu substituto, tern voto de

qualidade.

5 - As delibera~6es do CCArelativas avalida~ao das propostas de avalia~ao final de

desempenho correspondentes as quotas de Desempenho relevante e Desempenho

excelente implicam declara~ao formal, assinada por todos os membros do CCA, do

cumprimento das respetivas percentagens.

6 - Asdelibera~6esdo CCApodemser impugnadasnos termos do n.o 1 do artigo 50.0

do C6digo de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.o 15/2002, de 22

de fevereiro, tendo em conta 0 disposto no n.o 1 do artigo 51.0 desta mesma Lei.

Artigo8.0

(Atasdas reuni6es)

1 - Decada reuniaodo CCAelavradaata, que contem urnresumede tudo 0 que nela

tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data e 0 local da reuniao, os membros

presentes, os assuntos apreciados, as delibera~6es tomadas e a forma e 0 resultado das

respetivas vota~6es.

2 - Os membros do CCApodem fazer constar da ata a sua declara~ao de voto de

vencido quanto as delibera~6es de que discordem e as raz6es que 0 justifiquem.

3 - As atas sac lavradas pelo secretario e postas a aprova~ao dos membros do CCA,

sendo assinadas e rubricadas por todos os membros participantes, no prazo de dois dias

uteis.
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4 - As atas das reuni6es em que se proceda avalidac;:aodas propostas de avaliac;:ao

final integram ainda a declarac;:aoformal do reconhecimento de Desempenho exceLente,

prevista no n.o 2 do artigo 69.0 da Lei 66-BI2007, de 28 de dezembro, assinada por todos

os membros, incluindo os que tenham assumido posic;:6esdiversas da que veio a constar da

deliberac;:ao.

Artigo 9.0

(Colaborac;:aode avaliadores e avaliados)

1 - 0 CCApode solicitar, por escrito, aos avaliadores e aos avaliados os elementos de

informac;:aoque achar necessarios para esclarecer e fundamentar as suas deliberac;:6es.

2 - Nodecursodas reuni6es,0 CCApodetambem solicitara presenc;:aindividualde

qualquer avaliador ou avaliado para prestar declarac;:6esou qualquer tipo de informac;:6es

necessarias a fundamentac;:aodas deliberac;:6esque lhes dizem respeito.

Artigo 10.0

(Dever de sigilo)

Os membros do CCA,bem como 0 Secretario ou outros elementos chamados a

participar nas reuni6es, estao sujeitos ao dever de sigilo relativamente aos factos de que

tem conhecimento em virtude do exercicio das suas func;:6es.

Artigo 11.0

(Disposic;:6esfinais)

1 - Ao presente Regulamento de Funcionamento saDaplicaveis as disposic;:6eslegais e

normas do C6digo do Procedimento Administrativo, bem como os principios gerais que

regem a Administrac;:aoPublica.
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2 - 0 presente Regulamento de Funcionamento e vcilido apos a sua aprova~ao em ata

de reuniao do CCA especialmente convocada para 0 efeito, dela constando em anexo.

Lisboa, 5 de julho de 2012

0 Conselho de Coordenac;aoda Avaliac;ao

0 Presidente, Secretaria-Geral,

J-: ~. f
Rui DiasFernandes

u sh1 c)Salgado

0 Vagal, Secretaria-Geral Adjunta,

...:::J...' ::U c...o..:.-~Q.:. ~'L.
Julio Reis

A Vagal, Diretara de Servi<;:asde Recursos Humanas e Qualidade,

~.

0 Vagal, Diretar de Servi<;:asJuridicas,

~~(

.
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