
ACTA N.º 01/10 

CONSELHO DE COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO 

 
 

Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, na sala de reuniões junto  

ao gabinete do Presidente da Assembleia Municipal de Ílhavo, reuniu o Conselho de 

Coordenação da Avaliação, adiante designado por CCA, presidido pelo Sr. Presidente 

da Câmara, José Agostinho Ribau Esteves, Eng.º e que de acordo com o seu despacho 

datado de 29 de Janeiro último, era ainda constituído pelos Srs. Vereadores, Fernando 

Fidalgo Caçoilo (Eng.º), também Vice-Presidente da Câmara, Beatriz de Fátima 

Clemente Martins, (Dra.), Marcos Labrincha Ré, (Eng.º), Paulo Sérgio Teixeira Costa 

(Eng.º) e constituído ainda pelos dirigentes, Rui Manuel Pais Farinha, (Dr.), Chefe da 

Divisão de Administração Geral, (responsável pela área de recursos humanos), Noémia 

Maria Torres da Maia, (Arq.ª), Chefe da Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana, 

Lisete Morais Amado Nobre Cipriano, (Dr.ª), Chefe da Divisão de Cultura, Turismo e 

Juventude, Paula Cristina Barros de Oliveira (Eng.), Chefe da Divisão de Obras, 

Equipamentos e Ambiente, Pedro Manuel Miranda Nunes (Eng.), Chefe da Divisão de 

Serviços Urbanos, João José de Oliveira Carlos (Dr.), Chefe da Divisão de Planeamento 

Urbano e Projecto, todos em regime de substituição. ------------------------------------------ 

Foi ainda constituído, nos termos do n.º 2, do artigo 3.º da Portaria n.º 759/2009, 

referida, pelos representantes dos Agrupamentos de Escolas de Ílhavo, Gafanha da 

Nazaré e Gafanha da Encarnação, Prof.ªs, Rosa Maria Tavares de Sousa e Silva, Maria 

Odete Neves Roque e Maria da Graça Correia, respectivamente. ---------------------------- 

Os elementos referidos no último parágrafo participaram na discussão e votação dos 

pontos 1, 2,3 e 5 da ordem de trabalhos, não se encontrando presentes na discussão e 

votação do ponto 4. --------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve início pelas 15.30 horas, e de acordo com a convocatória datada de 01 de 

Fevereiro teve a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------- 

1. Aprovação de alterações ao regulamento de funcionamento do CCA; -------------- 



O Sr. Presidente da Câmara colocou à discussão uma proposta de alteração do 

regulamento do CCA, previamente distribuído, para análise, alteração essa em resultado 

designadamente da publicação do Decreto - Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de 

Setembro, o qual adaptou à administração autárquica a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado por unanimidade aprovar a presente alteração ao regulamento do CCA. --  

2. Alteração de Composição do CCA e criação de Secção Autónoma; ------------------ 

De seguida o Sr. Presidente do CCA, deu conhecimento da alteração da composição do 

CCA e a criação de uma secção autónoma, em resultado não só da aplicação às 

autarquias locais da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro como também da Portaria 

n.º 759/2009, de 16 de Julho. ---------------------------------------------------------------------- 

Nesse sentido, o Sr. Presidente do CCA, apresentou à Comissão, dois documentos, 

ambos elaborados pelo próprio, enquanto Presidente de Câmara, o primeiro, datado de 

28 de Janeiro, correspondendo ao despacho de constituição do Conselho Coordenador 

da Avaliação e o segundo, uma proposta, no sentido da criação de uma secção autónoma 

para avaliação do pessoal não docente do Município de Ílhavo. Ambos os documentos 

tinham sido presentes à reunião da Câmara Municipal de 03 de Fevereiro último, o 

primeiro para tomada de conhecimento e o segundo para aprovação. ----------------------- 

O Sr. Presidente do CCA expôs aos restantes membros da Comissão, o essencial dos 

documentos, seguindo-se uma troca de opiniões sobre os mesmos. -------------------------- 

Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. ----------------------------------------- 

3. Aprovação de critérios para a ponderação curricular e respectiva valoração 

para 2010; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente a este ponto e após um período de discussão foram aprovados por 

unanimidade os critérios para a ponderação curricular e respectiva valoração para 2010, 

as quais constam das fichas anexas à presente acta e fazem parte integrante da mesma, 

as quais estão identificadas por ficha A (Técnico Superior), ficha B (Assistente Técnico) 

e ficha C (Assistente Operacional). --------------------------------------------------------------- 



 Mais se deliberou que os funcionários abrangidos pelas carreiras não revistas (Fiscal 

municipal/Informática) seriam avaliados pelas fichas respeitantes às de assistente 

técnico (Ficha B). ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Harmonização das notas referentes a 2009 e fundamentação das avaliações 

Muito Bom e Excelente; -------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente a este ponto, o Sr. Presidente do CCA, utilizou a metodologia, em que 

cada elemento do CCA apresentou as suas propostas de “Muito Bom” e “Excelente” e 

respectiva fundamentação. ------------------------------------------------------------------------- 

Após uma análise geral e do conhecimento de todas as propostas dos membros do CCA 

procedeu-se à harmonização das avaliações e deliberou-se, por unanimidade, validar as 

classificações de “Excelente” e de “Muito Bom” que constam no anexo A, o qual faz 

parte integrante da presente acta. ------------------------------------------------------------------ 

O CCA procedeu ainda, à verificação devida das avaliações de “Muito Bom” e 

“Excelente” em respeito pelos limites impostos pelo artigo 9º do Decreto Regulamentar 

n.º 19-A/2004 de 14 de Maio, conforme mapa infra: ------------------------------------------- 

Quota Nº Real Quota Nº Real

Técnico Superior/Técnico 87 20% 17,4 18 5% 4,35 5

Assistente Técnico 74 20% 14,8 14 5% 3,7 4

Assistente Operacional 135 20% 27 25 5% 6,75 4

ExcelenteGrupo de Pessoal Efectivos Muito Bom

5. Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Neste ponto da ordem de trabalhos o Sr. Presidente do CCA deu conta aos restantes 

membros da Comissão que por força das alterações legislativas ocorridas que forçaram 

à alteração da constituição do Conselho havia necessidade de proceder à nomeação de 

um novo secretário. --------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da 

Câmara datado de 2010/02/02 em que nomeia, Rui Manuel Pais Farinha, chefe de 

divisão de administração geral, em regime de substituição, como secretário do CCA.. --- 



Nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente do CCA encerrada a reunião eram 

17.00 horas, tendo-se lavrado a presente acta que vai ser assinada por todos os 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anexos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anexo A, com a classificação quantitativa de excelentes e muito bons. --------------------- 

Anexo B, com a fundamentação da avaliação dos funcionários que obtiveram “Muito 

Bom” e “Excelente”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Fichas A, B e C de ponderação curricular e respectiva valoração para 2010 --------------- 
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(Rui Manuel Pais Farinha, Dr.) 

Secretário 


