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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SËGRETAR'A REGIONAL DA INGLUSÃO E ASSUNÌOS SOGIAIS

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSETHO DE COORDENAçÃO DA AVALAçÃO DO
GABINETE DA SECRETARIA DA INCTUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

O Conselho de Coordenação da avaliação do Gabinete da Secretaria Regional da

lnclusão e Assuntos Sociais, doravante designado por conselho, constituído por despacho da

Secretária Regional da lnclusão e Assuntos Sociais de 19 de outubro de 2015, resolve aprovar o

respetivo regulamento, nos termos que se seguem:

L. Presidente e secretário

O Presidente do Conselho é a Chefe de Gabinete, Dra. Sancha Maria Garcês Marques

Ferreira, sendo substituída, nas suas faltas e impedimentos, pelo dirigente mais

antigo que estiver presente na reunião;

a) As funções de secretário serão exercidas, rotativamente, por cada um dos membros

do conselho, por ordem crescente da respectiva antiguidade como dirigente, com

exceção daquele que exerce as funções de presidente;

b) Ao secretário compete elaborar as atas das reuniões e prestar apoio necessário às

mesmas.

2. Reuniões ordinárias

O Conselho reúne no início do período de avaliação, entre 2L a 3L de Janeiro, para

proceder à validação das menções máximas que tenham sido atribuídas, bem como para

definir os objectivos a prosseguir por aqueles que devam ser avatiados por este órgão.

3. Reuniões extraordinárias

a) As reuniões extraordinárias têm lugar quando forem convocadas pelo presidente ou

sempre que um terço dos membros lho solicitem por escrito, com indicação do assunto que

pretendem ver tratado, o qual constará de forma expressa e especificada da respectiva

convocatória.
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b) para efeitos da alínea anterior, sempre que de um terço dos membros do conselho

não resulte inteiro, será feito o arredondamento para a unidade imediatamente superior.

4. Convocação das reuniões

As reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas pelo presidente do conselho,

através de notificação pessoal efetuada no serviço ou mediante ofício, no caso dos membros

que se encontrem ausentes, com indicação do dia, hora e local da sua realização.

5. Ordem do dia

A ordem do dia de cada reunião é determinada pelo presidente, a qual deverá ser

entregue aos restantes membros, pelo menos, com quarenta e oito horas de antecedência

sobre a data da reunião.

6. Quórum e maioria exigível nas deliberações

a) O conselho delibera desde que esteja presente a maioria dos seus membros, sendo a

deliberações tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes, salvo nos casos

em que a matéria a tratar exija a unanimidade na votação.

b) Em caso de empate, o presidente ou quem o substituir terá voto de qualidade.

c) No caso de um dos membros do CCA ser simultaneamente avaliador ou interessado

direto no assunto, fica o mesmo impedido de votar nesse processo, nos termos do disposto no

artigo 44.s do Código do Procedimento Administrativo (adiante designado por CPA).

d) Sempre que após a aplicação dos passos referidos nas alíneas anteriores exista

igualdade de classificação final entre dois ou mais avaliados de categoria f carreira profissional

que partilhem quotas, e por via da aplicação do sistema de percentagens máximas, uma

classificaçã o de "Desempenho Relevonte" só possa ser atribuída a uma parte dos avaliados

com avaliações iguais, adotar-se-ão os critérios de desempate previstos no artigo 76.s do

Decreto Legislativo Regional n.s 27 /2009/M, de 21 de agosto.
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7. Atas

a) Das reuniões realizadas serão lavradas atas, as quais deverão ser assinadas pelos

membros que estiveram presentes nas mesmas.

b) Os membros do conselho podem fazer constar da respectiva ata o seu voto de

vencido.

8. lntervenção do Conselho de Coordenação da Avaliação como avaliador

a) O Presidente do conselho assina as fichas de avaliação, sempre que este órgão

intervenha como avaliador.

9. Remissão

Em tudo o que não se encontrar expressamente previsto neste regulamento, aplicar-se-

á o disposto sobre órgãos colegiais, no Código de Procedimento Administrativo.

O Conselho de Coordenação da Avaliação,

A Presidente,

Os Vogais,

ot
Fernando Carlos Dias Oliveira Sobreiros

J

Maria Elsa da Costa Rodrigues
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