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DESPACHO Nº 3675/DGARH/2022 
 

O Conselho Coordenador da Avaliação, adiante por economia de meios, 

designado por CCA, é um órgão com uma função importante, no âmbito do procedimento 

de avaliação do desempenho dos trabalhadores e dirigentes, das autarquias locais. 

 
De entre as suas várias competências, destaca-se, nomeadamente, o 

estabelecimento de diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica da avaliação 

dos trabalhadores, integrada num quadro de responsabilização, transparência e 

imparcialidade, alinhada com a missão dos serviços municipais, e ainda o 

estabelecimento de orientações gerais quanto à fixação de objetivos, escolha de 

competências e de indicadores de medida, nomeadamente no que tange à superação 

de objetivos, para garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos. 

 
Com fundamento na aprovação pela assembleia municipal em 28-11-2021, sobre 

proposta da câmara municipal aprovada em 22-12-2021, da nova organização dos 

serviços municipais, conforme melhor se constata no aviso n.º 1320/2022, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 20-02-2022, que deu azo à extinção de Unidades 

Orgânicas Flexíveis e à criação de novas Unidades, originando nomeadamente a 

cessação de algumas comissões de serviço do pessoal dirigente, urge, redefinir a 

composição do CCA face a esta nova realidade. 

 
 

Assim, determino ao abrigo do disposto no artigo 21.º/2 e 7 do Decreto- 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, que no biénio de 2021-2022, o CCA seja 

constituído pelos seguintes  membros: 

 
 Presidente do Conselho: Álvaro José Pato Azedo, Presidente da Câmara 

Municipal; 

 Vereadores a tempo inteiro: José Francisco Calado Banha e Lurdes da 

Conceição Pé-Curto Balola; 
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 Dirigente responsável pela área dos recursos humanos: Joaquim José Lopes 

Cadeirinhas, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos; 

 Maria de Jesus Pataca Mendes, Chefe de Divisão de Gestão Financeira e 

Património; 

 Ana Helena Condeça Sampaio, Chefe de Divisão de Ordenamento do Território 

e Empreitadas; 

 Rui Paulo Correia Martins, Chefe da Divisão de Operacional e Serviços Urbanos; 

 Sandra Marina Pereira de Figueiredo, Chefe da Divisão de Educação, Habitação 

e Desenvolvimento Social; 

 Francisco Manuel Marques, Chefe da Divisão de Educação, Cultura e 

Desporto. 

 
Mais determino que a constituição do CCA será restrita aos membros do órgão 

executivo suprarreferidos, quando em causa estiver a avaliação dos dirigentes. 

 
Para constar e produzir efeito, publique-se na página eletrónica do Município de 

Moura, e dê-se conhecimento aos interessados. 

 
 
 
 

Moura, 31 de março de 2022 

 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Moura 
 

ALVARO JOSE 
PATO AZEDO 

Digitally signed by ALVARO 
JOSE PATO AZEDO 
Date: 2022.04.01 15:14:23 
+01:00 

 
 

mailto:cmmoura@cm-moura.pt

