
 

 

DECRETO N.º 2.646, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

 

Regulamenta os instrumentos da progressão, 

promoção e Adicional por Titulação Acadêmica 

– ATA de que trata a Lei n.º 500, de 21 de junho 

de 2016, que “Institui o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos 

efetivos da Prefeitura de Cabeceira Grande...”; 

dispõe sobre o Sistema de Avaliação de 

Desempenho – SAD composto dos subsistemas 

de Avaliação de Desempenho para Mobilidade, 

Desenvolvimento e Ascensão Funcional na 

Carreira e da Avaliação Especial de 

Desempenho para cumprimento do Estágio 

Probatório e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 77, inciso XII e 120, inciso I, alínea “w”, da Lei Orgânica do Município c/c o 

disposto na Lei n.º 500, de 21 de junho de 2016 e no Decreto n. 2.635, de 29 de março de 

2019 (Regimento Interno da Prefeitura de Cabeceira Grande – Ricab), e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de confecção dos Regulamentos da 

Progressão, Promoção e do Adicional de Titulação Acadêmica – ATA, bem assim do 

Sistema de Avaliação de Desempenho – SAD, e sopesadas as manifestações assentadas no 

Processo Administrativo n.º 125.884/2019, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta os instrumentos da progressão, promoção e 

Adicional por Titulação Acadêmica – ATA de que trata a Lei n.º 500, de 21 de junho de 

2016, que “Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos  
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efetivos da Prefeitura de Cabeceira Grande...”; dispõe sobre o Sistema de Avaliação de 

Desempenho – SAD, compreendendo os seguintes subsistemas: 

 

I – Avaliação de Desempenho para Mobilidade, Desenvolvimento e Ascensão 

Funcional na Carreira, a ser formalizado no Instrumento de Avaliação de Desempenho – 

IAD; e 

 

II – Avaliação Especial de Desempenho para cumprimento do Estágio 

Probatório, a ser formalizado no Instrumento de Avaliação Especial de Desempenho – 

IAED.  

 

Parágrafo único. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber, aos 

servidores vinculados ao Quadro Setorial de Educação Básica – QSEB, que também 

observarão o disposto no Decreto n.º 1.802, de 2 de dezembro de 2014 naquilo que não 

conflitar com o presente decreto, devendo a Comissão de Gestão dos Planos de Carreiras do 

Magistério Público e da Educação Básica conduzir as respectivas avaliações e adaptar os 

formulários anteriores ao Sistema de Avaliação de Desempenho – SAD e aos instrumentos 

IAD e IAED previstos no presente Decreto. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DOS PLANOS DE CARGOS, 

CARREIRAS, VENCIMENTOS 

 
Art. 2° Constituem objetivos básicos dos Planos de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos servidores públicos efetivos da Prefeitura de Cabeceira Grande, previstos 
em leis especiais:  

 
I – estimular e garantir a valorização dos servidores por meio da equidade de 

oportunidades de desenvolvimento profissional em carreiras, como forma de melhorar a 
qualidade da prestação dos serviços públicos; 

 
II – possibilitar ações de gerência de recursos humanos na Administração e 

desenvolvimento do pessoal; 

 

III – estruturar os quadros permanentes de cargos e vencimentos para 
corresponderem à demanda oriunda do processo de operacionalização dos trabalhos; 
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IV – estabelecer a organização dos trabalhos implementados por meio da 
descrição de cargos e regulamentação interna com descrição de suas respectivas funções; e 

 

V – implantar o preceito da Meritocracia no Serviço Público que equivale a 
um sistema de gestão que considera o mérito apurado por avaliação de desempenho, 
titulação acadêmica e outros preceitos, como aptidão, a razão principal para se atingir 
posições hierárquicas relevantes, revelando-se como uma moderna ideologia governativa. 
 

Art. 3° Constituem princípios e diretrizes básicas dos Planos de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos efetivos da Prefeitura de Cabeceira 
Grande, previstos em leis especiais:  
 

 I – Princípios Básicos: 
 

a) máxima racionalização e eficiência da estrutura de cargos e vencimentos;  

 

b) plena observância aos primados regentes da gestão pública, com destaque 
para os princípios da legalidade, impessoalidade e finalidade, moralidade e probidade, 
publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica, supremacia 
do interesse público, motivação, celeridade, ampla defesa e contraditório;  
 

c) estímulo ao desenvolvimento, mobilidade e ascensão funcional, à 
mobilização incrementada na carreira e à qualificação e capacitação do servidor público, 
inclusive à profissionalização na gestão pública consistente no aprimoramento e 
aperfeiçoamento técnico do servidor, desde que propiciadas melhores condições de trabalho 
e remuneração digna ao servidor;  

 

d) incentivo à prestação de serviços públicos, com qualidade, regularidade, 
urbanidade, eficiência e humanização, tendo por foco o respeito mútuo e a harmonização na 
relação entre servidores, gestores e administrados, e o pleno e efetivo cumprimento do 
Código Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos – Codusp;  
 

e) reconhecimento do servidor público municipal como um dos protagonistas 

da gestão pública de qualidade e da governança pública moderna; 

 

  f) valorização do servidor público municipal em razão: 

 

1. do preceito da Meritocracia no Serviço Público;  
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2. da produtividade;  
 

3. da eficiência e da eficácia do serviço prestado; 

 

4. do conhecimento adquirido;  
 

5. do desempenho profissional;  
 

6. da conduta administrativa; e  
 

7. do comprometimento com o legítimo interesse público.  

 
f) incentivo ao entrosamento entre servidor e Administração, observado o 

âmbito de competência respectivo, visando o atingimento dos seguintes princípios e 
preceitos:  

 

1. valorização dos cidadãos do Município Cabeceira Grande, cujo atendimento 
deve constituir meta prioritária da Administração Municipal;  

 

2. aprimoramento permanente da prestação dos serviços públicos de 
competência do Município;  

 

3. entrosamento com o Estado e a União para a obtenção de melhores 
resultados na prestação de serviços de competência concorrente;  

 

4. empenho no aprimoramento da capacidade institucional da Administração 
Municipal, principalmente através de medidas visando a simplificação e o aperfeiçoamento 
de normas, estruturas organizacionais, métodos e processos de trabalho; a coordenação e a 
integração de esforços das atividades de administração centralizada; o envolvimento 
funcional dos servidores públicos municipais e o aumento de racionalidade das decisões 
sobre a alocação de recursos e a realização de dispêndio da administração municipal;  

 

5. desenvolvimento social, econômico e administrativo do Município, com 
vistas ao fortalecimento de seu papel no contexto da região em que está situado;  
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6. disciplina criteriosa no uso e parcelamento do solo urbano, visando a sua 

ocupação equilibrada e permanente e a obtenção de melhor qualidade de vida para os 
habitantes do Município;  

 
7. integração da população à vida político-administrativa do Município, 

através da participação de grupos comunitários no processo de levantamento e debate dos 
problemas sociais, fortalecendo o primado do Governo Democrático e Participativo;  

 

8. fomento à  cooperação  de  associações   representativas  no  planejamento 
municipal; e  

 

9. atendimento e observância estrita das normas da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e de controladoria interna.  

 

II – Diretrizes Básicas: 

 

a) universalidade do plano de carreira: entendendo-se que o plano deverá 
contemplar todos os profissionais e servidores da Prefeitura de Cabeceira Grande;  

 

b) concurso público de provas ou de provas e títulos: significando ser a única 
forma de acesso à carreira efetiva dos servidores, com exceção dos agentes de saúde 
contratados por prazo indeterminado;  

 

c) formação e capacitação: propiciar o desenvolvimento dos recursos 
humanos, contribuindo para a evolução na carreira, aprimorando a prestação de serviços 
públicos, primando pela educação, importando no atendimento da necessidade de oferta de 
educação aos servidores, entendida como um processo focado no desenvolvimento 
profissional e institucional;  

 

d) evolução na carreira e instrumento de gestão: determinar como fatores que 
compõem o desenvolvimento ou evolução na carreira a promoção e a progressão, 
entendendo-se para isto que o plano de carreira constitui um instrumento gerencial de 
política de pessoal integrada ao planejamento e ao desenvolvimento organizacional;  

 

e) gestão partilhada das carreiras: entendida como garantia da participação dos 
servidores, por meio de mecanismos legitimamente constituídos, na formulação e gestão do 
seu respectivo plano de carreiras;  
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f) educação permanente: garantindo o atendimento da necessidade permanente 
de oferta de capacitação aos servidores efetivos;  
 
 

g) avaliação de desempenho: entendida como um processo focado no 
desenvolvimento profissional e institucional; e  

 

h) compromisso solidário: compreendendo isto que o plano de carreiras é um 
ajuste firmado entre gestores e servidores em prol da qualidade dos serviços, do 
profissionalismo e da adequação técnica do profissional as necessidades dos serviços de 
saúde para efeito da aplicação deste Decreto. 
 

CAPÍTULO III 

 

DAS CONCEITUAÇÕES BÁSICAS 

 

Art. 4º Sem prejuízo de outras conceituações básicas pertinentes ao assunto 

aqui regulado, para os efeitos deste Decreto, consideram-se: 

 
I – progressão: é a passagem horizontal do servidor de um padrão de 

vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos da classe a 
que pertence, por tempo e avaliação de desempenho, abrangendo a versão incrementada; 

 

II – promoção: a passagem vertical do servidor para a classe imediatamente 
superior àquela a que pertence, dentro da mesma carreira, pelo critério de Meritocracia, 
tempo de serviço, avaliação de desempenho e habilitação acadêmica;  

 

   III – adicional por titulação acadêmica: é a vantagem pecuniária devida a 

servidores públicos efetivos, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados 

adicionais obtidos mediante conclusão de cursos de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu, 

Mestrado ou Doutorado, na forma deste Decreto, abrangendo a versão incrementada;  

 

  IV – avaliação de desempenho: entendida como monitoramento sistemático e 

contínuo da atuação individual do servidor focado no desenvolvimento profissional e 

institucional, abrangendo-se também a avaliação especial de desempenho; e 
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V – avaliado: servidor público avaliado para efeito de mobilidade, 

desenvolvimento e ascensão funcional ou para fins de estágio probatório. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA PROGRESSÃO 

 
Art. 5º Progressão é a passagem horizontal do servidor de seu padrão de 

vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento do cargo a 
que pertence, pelo critério da Meritocracia, observadas as normas estabelecidas na Lei n.º 
500, de 2016 e neste Decreto. 

 

Art. 6º Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente: 

 

I – ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no 
padrão de vencimento em que se encontre, contados do enquadramento de que trata a Lei n.º 
500, de 2016, formalizado pelo Decreto n.º 2.019, de 21 de junho de 2016, ou seja, tendo 
por marco inicial 21 de junho de 2016 ou contado da posse e exercício, se posteriores; 
 

II – ter obtido, pelo menos, 70 (setenta) pontos na média aritmética simples de 
suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional, observadas as normas dispostas 
na Lei n.º 500, de 2016 e neste Decreto; e 

 

III – estar no efetivo exercício de seu cargo. 

 

   Parágrafo único. Entende-se por efetivo exercício os casos previstos no 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande documentado pela Lei 

Complementar n.º 32, de 2 de dezembro de 2015. 

 
Art. 7º O servidor que cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 6º deste 

Decreto passará, após a concessão formal da progressão, para o padrão de vencimento 
seguinte, reiniciando-se a contagem de tempo, para efeito de nova apuração de merecimento 
e consequente progressão. 

 

Art. 8º O servidor que obtiver resultado acima de 80 (oitenta) pontos na média 
aritmética simples de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional e, 
cumulativamente, possuir um dos certificados ou diplomas a seguir relacionados passará a 
ocupar, quando da progressão, o padrão de vencimento imediatamente superior àquele a que 
teria direito, qualificando-se esse instrumento como Progressão Incrementada: 
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I – para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 
ensino fundamental completo, diploma de curso de graduação; 

 
II – para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 

ensino médio ou técnico, diploma de especialização em curso de pós-graduação lato sensu 
com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; e 

 

III – para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 
curso de graduação em nível superior: 

 

a) diploma de mestrado; ou  
 

b) diploma de doutorado.  

 
§ 1° O instrumento da progressão incrementada a que se refere o caput deste 

artigo possibilitará, ao servidor preocupado com sua atualização profissional, atingir, mais 
rapidamente, os valores constantes dos padrões finais do nível de vencimento atribuído ao 
cargo que ocupa.  

 

§ 2° Para fazer jus ao instrumento da progressão incrementada, os cursos 
mencionados no inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, deste artigo devem ter relação direta com 
a área de atuação do servidor na forma do disposto no Capítulo VIII deste Decreto. 

 
Art. 9º O comprovante de curso que habilita o servidor à percepção do 

incentivo mencionado no artigo 8º deste Decreto é o diploma ou certificado expedido pela 
instituição formadora, registrado na forma da legislação em vigor, admitindo-se, em caráter 
excepcional e a critério do titular da Secretaria ou órgão de igual nível hierárquico onde 
esteja lotado, a apresentação de declaração de conclusão do curso firmada pela instituição 
de ensino, observando-se, no entanto, o disposto no Capítulo VIII deste Decreto. 

 

Art. 10. Os certificados ou diplomas de cursos exigidos dos servidores como 
pré-requisito para seu ingresso no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Cabeceira 
Grande não darão direito ao instrumento da progressão incrementada. 

 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no artigo 9º deste Decreto, cada 
habilitação será considerada uma única vez, limitado a 2 (dois), observado o disposto no 
Capítulo VIII deste Decreto. 
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Art. 11. Caso não alcance o grau de merecimento mínimo, o servidor 

permanecerá no padrão de vencimento em que se encontra, devendo cumprir o novo 
interstício exigido de efetivo exercício nesse padrão, para efeito de nova apuração de 
merecimento. 

 

Art. 12. As progressões serão processadas, anualmente, pela Prefeitura 
Municipal de Cabeceira Grande, no mês de junho de cada ano, observado o marco inicial 
previsto no inciso I do artigo 6º deste Decreto (21/6/2016), e os efeitos financeiros delas 
decorrentes serão pagos ao servidor a partir do mês de janeiro do ano subsequente, 
observada a disponibilidade orçamentária e financeira e o limite de gastos com pessoal. 

 
§ 1º O primeiro interstício da progressão corresponde a 21 de junho de 2016 a 

21 de junho de 2019 para o marco inicial coincidente com o enquadramento e, contando-se 
3 (três) anos de efetivo exercício da data da posse e exercício para os demais casos. 

 
§ 2° Os servidores que estiverem cedidos ou permutados a órgão não 

integrante de qualquer dos Poderes do Município de Cabeceira Grande não farão jus à 
progressão, salvo se puderem ser devidamente avaliados na forma da lei.  

 

§ 3° O servidor que estiver exercendo função gratificada, estreitamente 
relacionada com as atribuições de seu cargo efetivo, fará jus à progressão.  

 

§ 4° A progressão será extensiva aos servidores efetivos investidos em cargos 
comissionados ou funções de confiança.  
 

§ 5º O servidor efetivo investido em cargo comissionado ou função de 
confiança será posicionado no padrão de vencimento correspondente às progressões a que 
teria direito quando da exoneração do cargo de direção, chefia e assessoramento, desde que 
atendidos os requisitos deste Decreto. 

 

§ 6° A Prefeitura de Cabeceira Grande incluirá na proposta orçamentária os 
recursos financeiros indispensáveis à implementação da progressão.  
 

§ 7° Será apurada a responsabilidade da chefia imediata pela não realização da 
Avaliação de Desempenho a partir da publicação deste Decreto.  
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Art. 13. Omitindo-se a Administração Pública na realização dos processos de 
avaliação de desempenho funcional, a progressão será concretizada mediante o 
preenchimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I e III do artigo 6º deste Decreto, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 12 deste Decreto, qualificando-se como 
progressão tácita, observados a disponibilidade orçamentária, financeira e o limite de gastos 
com pessoal, não se aplicando nesse caso o instrumento da progressão incrementada. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA PROMOÇÃO 

 
Art. 14. Promoção é a passagem vertical do servidor para a classe 

imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma carreira, pelo critério da 
Meritocracia, observadas as normas estabelecidas na Lei n.º 500, de 2016, e neste Decreto. 

 

Art. 15. Para obter a promoção o servidor deverá, cumulativamente: 

 

I – ter cumprido o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no 
padrão de vencimento em que se encontre, contados do enquadramento de que trata a Lei n.º 
500, de 2016, formalizado pelo Decreto n.º 2.019, de 21 de junho de 2016, ou seja, tendo 
por marco inicial 21 de junho de 2016 ou contado da posse e exercício, se posteriores; 

  
II – ter obtido, pelo menos, 80 (oitenta) pontos na média aritmética simples de 

suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional, observadas as normas dispostas 
na Lei n.º 500, de 2016 e neste Decreto 

 
III – estar no efetivo exercício do seu cargo; e 

 

IV – ter lastro acadêmico. 
 

   § 1° Entende-se por efetivo exercício os casos previstos no Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande documentado pela Lei Complementar 

n.º 32, de 2015. 

 

§ 2° Entende-se por lastro acadêmico o cumprimento dos seguintes requisitos: 
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 I – Promoção da Classe 1 para a Classe 2: 

 
a) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 

ensino fundamental completo, diploma de ensino médio ou técnico;  
 
b) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 

ensino médio ou técnico, diploma de curso de graduação; e  

 

c) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o curso 
de graduação em nível superior:  

 
1. diploma de especialização em curso de pós-graduação lato sensu com 

duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;  

 

2. diploma de mestrado; ou  

 

3. diploma de doutorado.  

 

II – Promoção da Classe 2 para a Classe 3: 

 

a) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 
ensino fundamental completo, diploma de curso de graduação;  

 

b) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 
ensino médio ou técnico, diploma de curso de especialização em curso de pós-graduação 
lato sensu com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; e  

 
c) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o curso 

de graduação em nível superior:  

 
1. diploma de mestrado; ou  

 
2. diploma de doutorado.  
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§ 3° Aplica-se aos diplomas previstos no parágrafo 2° deste artigo, no que 
couber, o disposto a esse respeito para o caso do instituto da progressão, sobretudo o 
disposto no Capítulo VIII deste Decreto. 
 

Art. 16. Caso não alcance o grau mínimo na Avaliação de Desempenho, o 
servidor permanecerá na situação em que se encontra, devendo cumprir interstício de 5 
(cinco) anos de efetivo exercício, para efeito de nova apuração de merecimento objetivando 
a promoção. 

 

Art. 17. As promoções serão processadas e concedidas pela Prefeitura 
Municipal de Cabeceira Grande na existência de vaga e estritamente de acordo com as 
necessidades do serviço, observada a disponibilidade orçamentária, financeira e o limite de 
gastos com pessoal e, ainda, a natureza e a descrição de cada classe. 

 

§ 1º A Prefeitura Municipal publicará, anualmente, no mês de janeiro, as vagas 
disponíveis para promoção.  

 

§ 2° Terá preferência para promoção o servidor que contar melhor resultado 
nas avaliações periódicas de desempenho.  

 

§ 3° No caso de empate entre dois ou mais servidores terá preferência o que 
tiver maior tempo de serviço na Prefeitura de Cabeceira Grande, como servidor efetivo.  

 

§ 4º O servidor será posicionado no padrão de vencimento inicial da classe 
para a qual for promovido, salvo se o vencimento for inferior ao percebido na classe 
antecedente, caso em que ocupará o padrão de vencimento imediatamente superior àquele.  

 
Art. 18. Os efeitos financeiros decorrentes da promoção serão pagos ao 

servidor a partir do mês de janeiro do ano subsequente à sua concessão. 

 

§ 1° Os servidores que estiverem cedidos ou permutados a órgão não 
integrante de qualquer dos Poderes do Município de Cabeceira Grande não farão jus à 
promoção, salvo se puderem ser devidamente avaliados na forma de decreto específico 
regulamentar.  
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§ 2° O servidor que estiver exercendo função gratificada, estreitamente 
relacionada com as atribuições de seu cargo efetivo, fará jus à promoção.  

 

§ 3° A promoção será extensiva aos servidores efetivos investidos em cargos 
comissionados ou função de confiança.  

 

§ 4º O servidor efetivo investido em cargo comissionado ou função de 
confiança será posicionado na classe correspondente às promoções a que teria direito 
quando da exoneração do cargo de direção, chefia e assessoramento, desde que atendidos os 

requisitos legais. 

 

§ 5° A Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande incluirá na proposta 
orçamentária os recursos financeiros indispensáveis à implementação da promoção.  

 

§ 6° Será apurada a responsabilidade da chefia imediata pela não realização da 
Avaliação de Desempenho.  

 
Art. 19. A primeira promoção somente poderá ocorrer após a conclusão e 

comprovação de aptidão no estágio probatório, qualificando-se a promoção como 
provimento derivado. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DISPOSIÇÕES COMUNS AOS INSTITUTOS DA PROGRESSÃO E DA PROMOÇÃO 

  
Art. 20. Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no período 

aquisitivo/interstício: 
 

I – sofrer punição disciplinar em que tenha sido: 
 

a) aplicada pena de suspensão; ou  

 
b) exonerado ou destituído, por penalidade, do cargo de provimento em 

comissão que estiver exercendo;  
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II – afastar-se das funções específicas do seu cargo, excetuado os casos 
previstos como efetivo exercício nas normas estatutárias vigentes e na legislação pertinente 
às carreiras de que trata a Lei n.º 500, de 2016; 

 

III – registrar, no interstício respectivo, mais de 12 (doze) faltas injustificadas 
ou não justificadas ao serviço, porém cada falta registrada até esse limite adicionará um mês 
aos interstícios mínimos dos institutos da progressão e da promoção, cujo acréscimo tem 
essa proporção (1 mês adicionado para cada falta injustificada ou não justificada registrada); 
e 

 

IV – apresentar atestados médicos ou odontológicos de curta duração (até 15 
dias) de forma excessiva e irrazoável que possa gerar, de plano, presunção de fraude e 
suspeição. 

 
§ 1º Nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo, o afastamento ensejará a 

suspensão do período aquisitivo para fins de promoção e progressão, contando-se, para tais 
fins, o período anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva 
avaliação periódica de desempenho individual. 

 
§ 2º Para os efeitos do disposto no inciso IV deste artigo, considera-se 

excessiva e irrazoável a apresentação de mais de 5 (cinco) atestados médicos e 
odontológicos de curta duração (até 15 dias) no intervalo de 90 (noventa) dias e que, 
segundo avaliação pericial por médico do trabalho, seja constatada presunção de fraude ou 
suspeição. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DO ADICIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA – ATA  

 
Art. 21. O Adicional por Titulação Acadêmica, identificado pela sigla ATA, 

que passou a vigorar a partir de janeiro de 2019, terceiro ano seguinte ao ano de publicação 
da Lei n.º 500 (2016), é devido a servidores públicos efetivos, quando portadores de títulos, 
diplomas ou certificados adicionais obtidos mediante conclusão de cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu, Mestrado ou Doutorado, sendo que os efeitos financeiros do ATA somente 
serão produzidos no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da sua concessão, 
observando-se, para o ATA, o disposto no artigo 20 deste Decreto. 

 

§ 1º O ATA de que trata este artigo não será concedido quando o título ou 
certificado constituir requisito para ingresso no cargo ocupado pelo servidor.  
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§ 2º Os cursos de pós-graduação Lato sensu, mestrado e doutorado só serão 
considerados quando devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, devendo os 
respectivos diplomas ou certificados, para ter eficácia, ser homologados pela Comissão de 
Mobilidade e Desenvolvimento Funcional – Comdef.  

 

§ 3º O ATA comporá a remuneração de contribuição ao Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS.  

 
Art. 22. O ATA terá como base de cálculo o vencimento-base do servidor e 

será devida conforme disposto abaixo: 

 
I – 15% (quinze por cento), pela apresentação de título de Doutor; 

 
II – 10% (dez por cento), pela apresentação de título de Mestre; e 

 

III – 5% (cinco por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-
graduação Lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

 
§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente o valor de 

mais de um título entre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo, sendo que a 
obtenção de percentual maior suplanta o menor. 
 

§ 2º Os percentuais estabelecidos nos incisos I a III deste artigo poderão ser 
aumentados em 4% (quatro por cento), na versão do Adicional por Titulação Acadêmica 
Incrementado, se o servidor preencher cumulativamente os 4 (quatro) requisitos a seguir 
esquematizados: 

 

I – contar com mais de 8 (oito) anos de serviço público prestado em cargo de 
provimento efetivo no Município de Cabeceira Grande; 

 
II – ter participado, com aproveitamento, de cursos de capacitação, 

aprimoramento ou desenvolvimento funcional, cujas cargas horárias somadas totalizem, no 
mínimo, 120 (cento e vinte) horas, desde que com apresentação dos certificados de 
participação com valide de 4 (quatro) anos, a contar da conclusão do evento de capacitação, 
cessando seus efeitos com a expiração desse prazo; 
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III – ter obtido, pelo menos, 80 (oitenta) pontos na média aritmética simples 
de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional nos termos da Lei n.º 500, de 
2016 e deste Decreto, no período anterior à obtenção do ATA na versão ordinária; e 

 

IV – não ser abrangido pelas hipóteses de incidências previstas no artigo 20 

deste Decreto. 

 

§ 3º Os certificados e diplomas deverão ser certificados e homologados pela 

Comdef como condição à sua concessão que será formalizada por ato expedido pelo Chefe 

do Poder Executivo. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DOS CERTIFICADOS E DIPLOMAS PARA EFEITO DE PROGRESSÃO 

INCREMENTADA, PROMOÇÃO E ATA 

 
Art. 23. A apresentação de certificados ou diplomas para efeito de progressão 

incrementada, promoção e Adicional por Titulação Acadêmica – ATA, regulamentada, 
inicialmente, pelo Decreto n.º 2.020, de 21 de junho de 2016, passa a ser regulada por este 
Decreto. 

 

Art. 24. Os cursos vinculados aos certificados ou diplomas a que se referem os 

artigos 19 (e respectivos desdobramentos), 20, 21, 26, inciso IV, parágrafo 2º (e respectivos 

desdobramentos), parágrafo 3º, e 32, todos da Lei n.º 500, de 2016, deverão ter relação 

direta com a área de atuação do servidor, o que será atestado na forma dos parágrafos 2º e 3º 

do artigo 19 do precitado Diploma Legal. 

 

Parágrafo único. Para se apurar a relação entre os cursos e os certificados e 

diplomas, considera-se área de atuação do servidor, para os efeitos do caput deste artigo, de 

forma alternativa e expansiva, o cargo/especialidade, o órgão ou unidade administrativa de 

lotação ou o Quadro Setorial a que estiver vinculado formalmente o servidor. 

 

Art. 25. Para os efeitos deste Decreto, não serão considerados certificados ou 

diplomas de cursos exigidos dos servidores como pré-requisito para seu ingresso no Quadro 

de Pessoal da Prefeitura de Cabeceira Grande. 

 



 

 

(Fls. 17 do Decreto n.º 2.646, de 6/12/2019) 

 

 

 

 

Parágrafo único. Os níveis de instrução constantes do PCCV são os seguintes:   

 

I – no âmbito do Quadro Setorial de Administração Pública – QSAP: 

 
a) Auxiliar em Administração Pública, que compreende especialidades com 

exigência de instrução mínima de Ensino Fundamental Completo, conforme cada 
especialidade;  

 

b) Assistente em Administração Pública, que compreende especialidades com 
exigência de instrução mínima de Ensino Médio ou Técnico Completos; e  

 

c) Analista em Administração Pública, que compreende especialidades com 
exigência de instrução mínima de Ensino Superior Completo.  
 

II – no âmbito do Quadro Setorial de Desenvolvimento Social – QSDS: 

 
a) Auxiliar em Desenvolvimento Social, que compreende especialidades com 

exigência de instrução mínima de Ensino Fundamental Completo, conforme cada 
especialidade;  

 

b) Assistente em Desenvolvimento Social, que compreende especialidades 
com exigência de instrução mínima de Ensino Médio ou Técnico Completos; e  

 
c) Analista em Desenvolvimento Social, que compreende especialidades com 

exigência de instrução mínima de Ensino Superior Completo.  

 
III – no âmbito do Quadro Setorial de Saúde Pública– QSSP: 

 

a) Auxiliar em Saúde Pública, que compreende especialidades com exigência 
de instrução mínima de Ensino Fundamental ou Completo, conforme cada especialidade;  

 

b) Assistente em Saúde Pública, que compreende especialidades com 
exigência de instrução mínima de Ensino Médio ou Técnico Completos; e  

 

c) Analista em Saúde Pública, que compreende especialidades com exigência 
de instrução mínima de Ensino Superior Completo. 
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IV – no âmbito do Quadro Setorial de Educação Básica – QSEB: 

 

a) Auxiliar em Educação Básica, que compreende especialidades com 
exigência de instrução mínima de Ensino Fundamental Completo, conforme cada 
especialidade;  

 

b) Assistente em Educação Básica, que compreende especialidades com 
exigência de instrução mínima de Ensino Médio ou Técnico Completos; e  

 

c) Analista em Educação Básica, que compreende especialidades com 
exigência de instrução mínima de Ensino Superior Completo, abrangidos, para efeito 
técnico, os cargos com plano de carreiras específico de que trata a Lei n.º 317, de 2010.  

 

Art. 26 O comprovante de curso que habilita o servidor à percepção dos 

incentivos funcionais (progressão incrementada, promoção e ATA), previstos na Lei n.º 

500, de 2016, é o certificado ou diploma expedido pela instituição formadora, registrado na 

forma da legislação em vigor, reconhecido pelo Ministério da Educação, admitindo-se, em 

caráter excepcional e a critério do titular da Secretaria ou órgão de igual nível hierárquico 

onde esteja lotado, a apresentação de declaração de conclusão do curso firmado pela 

instituição de ensino. 

 

Art. 27. Admitir-se-ão, excepcional e extraordinariamente, certificados ou 

diplomas de cursos de servidores, concluídos até a data de publicação deste Decreto (6 de 

dezembro de 2019), independentemente de terem relação ou não com a área de atuação do 

servidor, prevista no artigo 24 deste Decreto. 

 

Art. 28. Observada a excepcionalidade de que trata o artigo 27 deste Decreto, 

os certificados ou diplomas, após 6 de dezembro de 2019, deverão atender ao critério da 

relação (curso-área de atuação) de que trata o artigo 24 do presente ato administrativo.  

 

Art. 29. Fica instituída, na forma do Anexo I deste Decreto, a Tabela 

Esquematizada de Certificados ou Diplomas Vinculados a Incentivos Funcionais do PCCV, 

de modo a facilitar a compreensão do servidor sobre cada incentivo funcional e sua relação 

com os certificados e diplomas. 

 

Parágrafo único. A tabela de que trata o caput deste artigo é apenas 

elucidativa e restrita a situações dos certificados ou diplomas, devendo ser observados os 

demais critérios legais relativos aos institutos da progressão, promoção e Adicional por  
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Titulação Acadêmica, previstos na Lei n.º 500, de 2016, como cumprimento de interstício 

mínimo temporal de efetivo exercício, avaliação de desempenho positiva, estar no efetivo 

exercício do cargo, dentre outros.       

 

CAPÍTULO IX 

 

DO REDUTOR DE INTERSTÍCIO 

 
Art. 30. Os servidores abrangidos pela Lei n.º 500, de 2016, poderão reduzir o 

critério de cumprimento do interstício mínimo relativamente às primeiras progressão e 
promoção, devendo o saldo remanescente ser efetivamente cumprido, observados os 
seguintes parâmetros: 

 

I – entre 5 (cinco) anos e 1 (um) dia até 10 (anos) anos de serviço público 
efetivo prestado em cargo de provimento efetivo em qualquer dos Poderes do Município de 
Cabeceira Grande, reduz 12 (doze) meses do respectivo interstício mínimo; e 

 
II – acima de 10 (dez) anos de serviço público efetivo prestado em cargo de 

provimento efetivo em qualquer dos Poderes do Município de Cabeceira Grande, reduz 18 
(dezoito) meses do respectivo interstício mínimo. 

 

§ 1º O redutor de interstício previsto neste artigo só tem aplicabilidade nas 
primeiras progressão e promoção, observado o marco inicial respectivo, devendo os 
períodos subsequentes ser efetivamente cumpridos.  

 

§ 2º No caso de redução de interstício na forma prevista neste artigo, o período 
das médias aritméticas simples das avaliações de desempenho será devidamente ajustado.  

 
Art. 31. Para dar efetividade ao disposto no artigo 30 deste Decreto, o servidor 

interessado deverá formular e protocolizar requerimento administrativo postulando a 
respectiva redução de interstício, qualificando o enquadramento na situação que lhe abrange 
(inciso I ou II do artigo 28 deste Decreto), cuja petição será devidamente autuada, devendo 
o órgão de recursos humanos promover a instrução do pleito, com certificação do 
cumprimento ou não dos critérios, juntada de documento e parecer circunstanciado para 
posterior decisão pelo Prefeito; deferido o requerimento, o Prefeito expedirá portaria 
formalizando a correspondente redução de interstício para todos os efeitos. 
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Parágrafo único. Em prestígio ao princípio da economia processual, da 

objetividade e da celeridade, o órgão de recursos humanos poderá gerar relatório coletivo 
contendo dados e elementos acerca de servidores abrangidos pela redução de interstício de 
que trata este Capítulo, para apreciação pelo Prefeito que, deferindo, expedirá portaria 
formalizando, coletivamente, a redução de interstício, podendo haver impugnação, no prazo 
de 10 (dez) dias, contado a partir da data de publicação da precitada portaria, por parte do 
servidor interessado que se sentir prejudicado. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – SAD  

 

Seção I 

 

Do Subsistema de Avaliação de Desempenho para Mobilidade, Desenvolvimento e 

Ascensão Funcional na Carreira 

 

Subseção I 

 

Disposições Preliminares 

 
Art. 32. A Avaliação de Desempenho para Mobilidade, Desenvolvimento e 

Ascensão Funcional na Carreira será apurada, anualmente, no mês de junho, com exigência 
de ter sido iniciada até 120 (cento e vinte dias), contados a partir da data de publicação da 
Lei n.º 500, ocorrida em 21 de junho de 2016, e será feita em Instrumento de Avaliação de 
Desempenho – IAD analisado e gerido pela Comissão de Mobilidade e Desenvolvimento 
Funcional – Comdef. 

 
 § 1º O período avaliativo, qualificado como ciclo de avaliação de 

desempenho, corresponderá a um ano, compreendido entre 1º de junho e 31 de maio do ano 
subsequente. 

 

§ 2º O Instrumento de Avaliação de Desempenho – IAD deverá ser 
preenchido pelo servidor e sua chefia imediata, e enviado à Comdef para apuração, 
objetivando a aplicação dos institutos da progressão e da promoção, definidos na Lei n.º 
500, de 2016 e neste Decreto.  
 

§ 3º Caberá à chefia imediata dar ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.   
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§ 4º Havendo divergência substancial entre o resultado da avaliação pela 

chefia e a autoavaliação do servidor, que represente diferença de mais de 20% (vinte por 
cento) entre tais avaliações, a Comdef deverá solicitar à chefia nova avaliação, que deverá 
assim proceder no prazo de até 10 (dez) dias úteis.  

 

§ 5º Havendo alteração da primeira para a segunda avaliação, esta deverá ser 
acompanhada de considerações que justifiquem a mudança.  

 

§ 6º Ratificada pela chefia a primeira avaliação, caberá à Comissão 
pronunciar-se a favor de uma delas no prazo de até 10 (dez) dias úteis independentemente 
da interposição de recurso ou impugnação pelo servidor interessado.  

 
§ 7º Não havendo a divergência prevista no parágrafo 3º deste artigo, 

prevalecerá o apresentado pela chefia imediata.  

 

§ 8º Estando o servidor subordinado diretamente ao Prefeito, ainda que 
investido em cargo de livre nomeação e exoneração, será dispensada a avaliação da chefia 
imediata prevista no parágrafo 2º deste artigo, incumbência que caberá à Comdef, nos 
termos deste Decreto.  
 

Art. 33. As chefias e os servidores deverão enviar, sistematicamente, ao órgão 
responsável pela manutenção dos assentamentos funcionais (órgão de recursos humanos), os 
dados e informações necessários à avaliação de desempenho. 

 

Parágrafo único. Caberá à Comdef solicitar ao órgão de pessoal os dados 
referentes aos servidores que subsidiarão a Avaliação de Desempenho. 

 

Art. 34. Os critérios, os fatores e o método de avaliação integrantes da Gestão 
do Desempenho estão dispostos no Anexo II deste Decreto, observados, todavia, os 
seguintes Fatores Avaliativos de Desempenho – FAD: 

 

I – Conduta Ética, Probidade e Idoneidade Moral; 

 

II – Iniciativa; 

 

III – Criatividade; 
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IV – Eficiência e Produtividade; 
 

V – Trabalho em equipe; 
 

VI – Responsabilidade com o trabalho; 

 

VII – Zelo por veículos, máquinas, equipamentos e materiais de trabalho; 

 

VIII – Assiduidade; 

 
IX – Pontualidade; e 
 

X – Qualidade do Trabalho, Foco no cliente e plena observância do Código 

Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos – Codusp, notadamente das normas 

básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, 

sobretudo a adoção de boas práticas e padrões de qualidade no atendimento aos usuários de 

serviços públicos, observando-se os aspectos de avaliação continuada dos serviços públicos 

constantes do Codusp, que serão sintetizados e unificados como Foco e Comprometimento 

com Padrões de Qualidade no Atendimento ao Usuário de Serviço Público. 

 
Subseção II 

 
Da Comissão de Mobilidade e Desenvolvimento Funcional 

 
Art. 35. A Lei n.º 500, de 2016, instituiu a Comissão de Mobilidade e 

Desenvolvimento Funcional – Comdef, tendo sido constituída por meio da Portaria n.º 
1.473, de 10 de julho de 2018, com a atribuição de coordenar os procedimentos relativos à 
avaliação de desempenho e à avaliação especial de desempenho, de acordo com o disposto 
na precitada lei e neste Decreto. 

 
Art. 36. A alternância dos membros constituintes da Comdef eleitos pelos 

servidores verificar-se-á a cada 3 (três) anos de participação, observados, para a substituição 
de seus participantes, os critérios fixados na Lei n.º 500, de 2016 e neste Decreto, não 
cabendo reeleição. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de impedimentos, proceder-se-á à substituição 

do membro, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 500, de 2016 e neste Decreto. 
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Art. 37. A Comissão reunir-se-á: 

 

I – para coordenar os procedimentos relativos à Avaliação de Desempenho dos 
servidores, com base nos fatores constantes do Instrumento de Avaliação de Desempenho – 
IAD, objetivando a aplicação do instituto da progressão; 

 

II – para coordenar os procedimentos relativos à Avaliação de Desempenho 
dos servidores, com base nos fatores constantes do Instrumento de Avaliação de 
Desempenho – IAD, objetivando a aplicação do instituto da promoção, sempre que 
existirem vagas; 

 

III – para verificar e propor solução para situações de conflito funcional, bem 
como indicar as necessidades de capacitação e treinamento de servidores, com base na 
apuração dos resultados da avaliação de desempenho; 

 

IV – para apreciar e decidir recursos interpostos por servidores em face de 
divergências existentes no ato da avaliação funcional; 
 

V – para coordenar os procedimentos relativos à Avaliação Especial de 
Desempenho prevista no artigo 41, parágrafo 4º, da Constituição Federal, observado o 
disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e neste Decreto;  

 
VI – para certificar e homologar ou não os certificados e diplomas relativos ao 

ATA; e 
 

VII – extraordinariamente, quando for conveniente. 

 

Seção II 

 

Do Subsistema de Avaliação Especial de Desempenho para cumprimento do Estágio 

Probatório  

 

Subseção I 

 

Disposições Preliminares 
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Art. 38. A Avaliação Especial de Desempenho dos servidores públicos 

efetivos da Prefeitura de Cabeceira Grande de que trata o parágrafo 4º do artigo 41 da 
Constituição Federal e os artigos 23 e 24 da Lei Complementar Municipal n.º 32, de 2 de 
dezembro de 2015 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande, 
passa a observar o disposto neste Decreto, devendo ser feita em  Instrumento de Avaliação 
Especial de Desempenho – IAED, analisado e gerido pela Comissão de Mobilidade e 
Desenvolvimento Funcional – Comdef. 

 

Art. 39. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito 

ao cumprimento do estágio probatório para aquisição da estabilidade. 

 

§ 1º A aquisição da estabilidade dar-se-á após cumpridos 3 (três) anos de 

efetivo exercício na função do cargo para o qual prestou concurso público, desde que o 

servidor seja considerado apto através da Avaliação Especial de Desempenho realizada no 

decorrer do período de estágio probatório. 

 

§ 2º A contagem do período de estágio probatório começa na data de início das 

atividades do servidor, ou seja, do pleno exercício. 

 

§ 3º No caso de acumulação legal, o estágio probatório deve ser cumprido em 

relação a cada cargo para o qual o servidor tenha sido nomeado. 

 

§ 4º O tempo de serviço de outro cargo público não exime o servidor do 

cumprimento do estágio probatório no novo cargo, ressalvado o disposto nos parágrafos 5º e 

6º deste artigo. 

 

§ 5º O servidor que já tenha sido submetido a estágio probatório, com 

avaliação de desempenho aprovada, tendo adquirido a estabilidade e, que, posteriormente, 

ingressar, por concurso público, em cargo efetivo integrante da mesma carreira do cargo 

anteriormente ocupado, ficará dispensado de se submeter a novo estágio probatório. 

 

  § 6º Observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo, se o servidor ingressar 

em novo cargo dentro da mesma carreira antes do implemento final do prazo do estágio 

probatório, poderá haver aproveitamento e cômputo desse lapso no novo cargo para 

cumprimento do interregno de 3 (três) anos previsto no caput deste artigo, desde que sua 

aptidão e capacidade tenham sido objeto de avaliação.    
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§ 7º O servidor em estágio probatório não poderá permanecer em desvio de 

função, nem receber qualquer promoção ou elevação de nível durante o prazo legal. 

 

  § 8º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se 

estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo 

único do artigo 30 da Lei Complementar n.º 32, de 2015. 

 

  § 9º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de 

provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou 

entidade de lotação. 

 

   § 10. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as 

licenças e os afastamentos previstos nos artigos 78, incisos I a IV, e 90, da Lei 

Complementar n.º 32, de 2015, bem como os benefícios do Plano de Seguridade Social 

previstos no artigo 180 do mencionada diploma estatutário, no que couber. 

 

  § 11. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os 

afastamentos previstos nos artigos 80, 81, parágrafo 1º, e 83, da Lei Complementar n.º 32, 

de 2015, e será retomado a partir do término do impedimento.   

 

Subseção II 

 

Dos Fatores Avaliativos de Desempenho – FAD e da Comissão  

 
Art. 40. Os critérios, os fatores e o método de avaliação estão dispostos no 

Anexo II deste Decreto, observados, todavia, os seguintes Fatores Avaliativos de 
Desempenho – FAD: 

 

I – Conduta Ética, Probidade e Idoneidade Moral; 

 

II – Iniciativa; 

 

III – Criatividade; 

 

IV – Eficiência e Produtividade; 

 

V – Trabalho em equipe; 
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VI – Responsabilidade com o trabalho; 
 

VII – Zelo por veículos, máquinas, equipamentos e materiais de trabalho; 

 

VIII – Assiduidade; 

 
IX – Pontualidade; e 
 

X – Qualidade do Trabalho, Foco no cliente e plena observância do Código 

Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos – Codusp, notadamente das normas 

básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, 

sobretudo a adoção de boas práticas e padrões de qualidade no atendimento aos usuários de 

serviços públicos, observando-se os aspectos de avaliação continuada dos serviços públicos 

constantes do Codusp, que serão sintetizados e unificados como Foco e Comprometimento 

com Padrões de Qualidade no Atendimento ao Usuário de Serviço Público. 

 

§ 1° O termo inicial do período da avaliação especial de desempenho é 30 

(trinta) dias após a data da entrada em exercício do servidor avaliado, entendido como termo 

final 4 (quatro) meses antes de findo o período de 3 (três) anos do estágio probatório. 

 

§ 2° A avaliação especial de desempenho ocorrerá em periodicidade semestral 

ou, não sendo possível a semestralidade, obrigatoriamente em periodicidade anual com 

necessidade de 3 (três) avaliações, e observará o mesmo sistema da avaliação de 

desempenho para mobilidade, desenvolvimento e ascensão funcional na carreira de que trata 

este Decreto, com autoavaliação pelo servidor avaliado e avaliação pela chefia imediata, 

porém com avaliação pela Comdef a qual prevalecerá dentre os 3 (três) tipos de avaliações, 

cabendo, no entanto, recurso ao Prefeito no caso de divergência substancial entre a 

autoavaliação e a avaliação pela Comdef, entendido por divergência aquela que ultrapasse o 

limite de 20% (vinte por cento) entre tais avaliações; nesse caso, o Prefeito decidirá, 

fundamentadamente, o recurso no prazo de até 10 (dez) dias úteis.   

 

§ 3° Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será 

submetida à homologação da autoridade competente a avaliação especial de desempenho do 

servidor promovida pela Comdef, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores 

enumerados nos incisos I a X deste artigo. 
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Art. 41. A Comdef, após a realização da avaliação especial de desempenho 

para efeito de estágio probatório, emitirá parecer favorável ou desfavorável/contrário à 

confirmação do servidor no cargo para o qual foi nomeado. 

 

§ 1º Se o parecer for favorável e havendo o justificado acatamento pelo Chefe 

do Poder Executivo estará confirmado o cumprimento do estágio probatório e a consequente 

estabilidade no serviço público a ser formalizada em decreto expedido pelo Prefeito. 

 

§ 2º Se o parecer for contrário à confirmação do servidor, entendido este para 

o servidor que não atingir o mínimo de 65 (sessenta e cinco) pontos na média aritmética 

simples das 3 (três) últimas avaliações especiais de desempenho, dar-se-lhe-á conhecimento, 

para efeito de apresentação de defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

data de emissão do respectivo parecer; quedando-se inerte nesse prazo, considerar-se-á 

ratificada a avaliação contrária, mantendo-a incólume. 

 

§ 3º A Comdef encaminhará o parecer, bem como o documento de defesa, 

quando houver, ao Prefeito Municipal, que decidirá, no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre a 

exoneração na forma do disposto no parágrafo 8º do artigo 37 deste Decreto ou, caso haja 

fundamentos sólidos, pela manutenção do servidor em decisão amplamente motivada. 

 

Seção III 

 

Da obrigatoriedade de fidedignidade das avaliações 

 

Art. 42. As avaliações de desempenho, para efeito de mobilidade, 

desenvolvimento e ascensão funcional na carreira, bem como para cumprimento do estágio 

probatório, de que tratam este Decreto, deverão ser, obrigatoriamente, fidedignas e 

corresponder à realidade funcional e ao verdadeiro desempenho e performance do servidor 

avaliado, podendo as avaliações ser anuladas pelo Prefeito, de ofício ou a requerimento, se 

constatados procedimentos fraudulentos, dissimulados, desconexos, dotados de 

características de favorecimento ou perseguição, ou quaisquer atos tendentes a 

descaracterizá-las, tanto nas autoavaliações pelos servidores avaliados, quanto nas 

avaliações pelos chefes avaliadores, bem como diante de eventual complacência ilícita, 

inércia ou prevaricação por parte da Comdef, sem prejuízo da apuração de responsabilidade 

com aplicação, observado o devido processo legal, de penalidades cabíveis. 
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CAPÍTULO VIII 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 43. Para os efeitos do disposto no artigo 13 deste Decreto, tendo em vista 

que durante o primeiro interstício da progressão (21/6/2016 a 21/6/2019) para o marco 

inicial coincidente com o enquadramento não apurou-se a realização dos processos de 

avaliação de desempenho, a progressão passou a ser tácita, ficando autorizada a concessão 

da progressão ordinária aos servidores que tenham preenchidos os demais requisitos, a partir 

de fevereiro de 2020, desde que observada a disponibilidade orçamentária, financeira e o 

limite de gastos com pessoal, estendendo-se esse tipo de progressão aos servidores 

vinculados ao Quadro Setorial de Educação Básica – QSEB, à exceção dos profissionais do 

Magistério Público que seguem regras próprias acerca do instituto da progressão cuja 

concessão para esses profissionais dar-se-á em ato específico.  

 

§ 1º Os demais requisitos a que alude o caput deste artigo são: 

 
I – ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no 

padrão de vencimento em que se encontre, contados do enquadramento de que trata a Lei n.º 
500, de 2016, formalizado pelo Decreto n.º 2.019, de 21 de junho de 2016, ou seja, tendo 
por marco inicial 21 de junho de 2016 ou contado da posse e exercício, se posteriores; e 
 

II – estar no efetivo exercício de seu cargo, entendido este como os casos 

previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande 

documentado pela Lei Complementar n.º 32, de 2 de dezembro de 2015. 

 

§ 2º Além do cumprimento dos demais requisitos a que alude o parágrafo 1º 

deste Decreto, a concessão da progressão tácita fica condicionada à ausência de incidência 

das hipóteses previstas no artigo 20 deste Decreto, notadamente: 

 

I – não tenha sofrido punição disciplinar em que tenha sido: 
 

a) aplicada pena de suspensão; ou  

 
b) exonerado ou destituído, por penalidade, do cargo de provimento em 

comissão que estiver exercendo;  
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II – não tenha se afastado das funções específicas do seu cargo, excetuado os 

casos previstos como efetivo exercício nas normas estatutárias vigentes e na legislação 
pertinente às carreiras de que trata a Lei n.º 500, de 2016; e 

 

III – não tenha registrado, no interstício respectivo, mais de 12 (doze) faltas 
injustificadas ou não justificadas ao serviço, porém cada falta registrada até esse limite 
adicionará um mês aos interstícios mínimos dos institutos da progressão e da promoção, 
cujo acréscimo tem essa proporção (1 mês adicionado para cada falta injustificada ou não 
justificada registrada). 

 
§ 3º No caso do disposto no inciso IV do artigo 20 deste Decreto, a exigência 

dar-se-á a partir da data de publicação deste Decreto, não alcançando a progressão tácita a 
que alude este artigo pelo fato de até então não ter sido regulamentada a precitada hipótese. 

 

§ 3º Observada a presente disposição transitória, o servidor que cumprir os 

requisitos estabelecidos nos incisos I e II do parágrafo 1º e não se enquadrar nas hipóteses 

de incidência do parágrafo 2º, todos deste artigo, após a expedição do ato concessório da 

progressão passará para o padrão de vencimento seguinte, reiniciando-se a contagem de 

tempo, para efeito de nova apuração de merecimento e consequente progressão, devendo, 

necessariamente, a próxima progressão ordinária, assim como a progressão incrementada e a 

promoção contarem com as avaliações de desempenho. 

 

§ 4º Para amenizar o impacto financeiro decorrente da concessão da 

progressão tácita a que alude este artigo, fica estabelecido cronograma de absorção gradual 

dos efeitos financeiros da progressão de que trata este Decreto em 3 (três) parcelas, assim 

estruturado, sendo aplicado, igualmente, ao ato específico que conceder a progressão 

horizontal aos profissionais do Magistério: 

 

I – Aplicação da primeira parcela: em fevereiro de 2020;  

 

II – Aplicação da segunda parcela: em abril de 2020; e 

 

III – Aplicação da terceira e última parcela: em junho de 2020. 

 

§ 5º Para estabelecer as parcelas a que alude o parágrafo 4º deste artigo, 

apurar-se-á a diferença entre o vencimento atual do servidor no mês de fevereiro de 2020, 

após a atualização das tabelas salariais decorrente da revisão geral anual a ser aplicada em  
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janeiro de 2020, e o valor constante do padrão de vencimento em que o servidor será 

posicionado com a progressão tácita, fracionando-se essa diferença em (três) parcelas iguais. 

 

§ 6º O cronograma estabelecido neste artigo poderá ser revisto, mediante 

decreto, ante a ocorrência de piora ou melhora na atividade econômica que possa resultar, 

respectivamente, em queda ou incremento da receita do Município ou se extrapolado o 

limite de gastos de pessoal respectivo. 

 

Art. 44. Para os efeitos deste Decreto, considera-se chefe, no sentido de 

avaliador, o detentor de cargo de provimento comissionado de direção, chefia e 

assessoramento integrante da estrutura administrativa, organizacional e institucional da 

Prefeitura de Cabeceira Grande de que trata a Lei n.º 385, de 24 de janeiro de 2013 e em 

outras leis esparsas, bem como exercentes de funções comissionadas/gratificadas, ou 

agentes públicos designados, formalmente, pelo secretário municipal respectivo para atuar 

em coordenações ou funções congêneres. 
 
Art. 45. A Avaliação de Desempenho Vinculada à Mobilidade, 

Desenvolvimento e Ascensão Funcional na Carreira será apurada, anualmente, no mês de 
junho, entendido que o ciclo de avaliação/período avaliativo corresponderá a um ano, 
compreendido entre 1º de junho e 31 de maio do ano subsequente, porém tendo em vista a 
ausência anterior de avaliação de desempenho, deverão ser promovidos, excepcionalmente, 
ciclos de avaliações em periodicidade semestral, iniciando-se em 1º de janeiro de 2020 a 30 
de junho de 2020 (o primeiro); em 1º de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020 (o 
segundo) e em 1º de janeiro de 2021 a 31 de junho de 2021 (o terceiro), quando encerrar-se-
ão esses ciclos excepcionais de avaliações; todavia o final desse último ciclo excepcional 
coincidirá com o início do ciclo ordinário anual de avaliação que terá por marco 1º de junho 
de 2021 a 31 de maio de 2022 e, assim sucessivamente, em periodicidade anual.  

 

Art. 46. No caso dos servidores, ainda em cumprimento do estágio probatório, 

que tenham ingressado na Prefeitura anteriormente à data de publicação deste Decreto, 

deverá ser adaptados os termos inicial e final do período da avaliação especial de 

desempenho, devendo, obrigatoriamente, iniciar-se a avaliação especial de desempenho a 

partir de 1° de janeiro de 2020 observada a avaliação em periodicidade semestral ou anual e 

a necessidade de realização de 3 (três) avaliações especiais de desempenho; para os novos 

servidores que ingressarem na Prefeitura a partir da data de publicação deste Decreto, 

observar-se-ão os termos ordinários inicial (30 dias após o exercício) e final (quatro meses  
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antes de findo o prazo trienal do estágio probatório) do período de avaliação especial de 

desempenho e a semestralidade ou anualidade. 

 

Art. 47. No caso dos servidores que já contarem com 3 (três) anos de efetivo 

exercício no cargo respectivo e que não tenham se submetido a avaliação especial de 

desempenho por inércia da Administração até a data de publicação deste Decreto, houve a 

incidência de avaliação tácita com o cumprimento do estágio probatório e a aquisição da 

estabilidade tacitamente.  

 

Art. 48. A título de incentivo ao desempenho profissional, com excelência, à 

concorrência salutar a bem do serviço público e para compensar a ausência de avaliações de 

desempenho anteriores, fica instituído, excepcionalmente, o instrumento da Promoção 

Incrementada, restringido a uma única ocorrência a ser aplicada quando da concessão da 

primeira promoção aos servidores, vinculada a um servidor por Quadro Setorial (Quadro 

Setorial de Administração Pública – QSAP; Quadro Setorial de Desenvolvimento Social –

QSDS; Quadro Setorial de Saúde Pública – QSSP; e Quadro Setorial de Educação Básica – 

QSEB),  desde que cumpridos os seguintes requisitos, entendida a Promoção Incrementada 

como desenvolvimento funcional vertical acelerado, conferindo a possibilidade ao servidor 

passar a ocupar a classe imediatamente superior àquela a que teria direito (Classe 1 para a 

Classe 3 diretamente), aplicando-se, no que couber, as mesmas regras, condicionantes e 

disposições da promoção ordinária: 

 

  I – ter obtido resultado igual ou superior a 100 (cem) pontos na média 

aritmética simples de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional; 

 

  II – ter lastro acadêmico, assim compreendido: 

   

a) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 
ensino fundamental completo, diploma de curso de graduação; 

 
b) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o 

ensino médio ou técnico, diploma de especialização em curso de pós-graduação lato sensu 
com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; e 

 

c) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o curso 
de graduação em nível superior: 
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1. diploma de mestrado; ou  
 

2. diploma de doutorado.  

 

III – não incorrer nas hipóteses de incidência previstas no artigo 20 deste 

Decreto. 

 

Parágrafo único. No caso de mais de um servidor cumprir os requisitos 

previstos neste artigo, a Secretaria Municipal da Administração e a Comdef promoverão a 

realização de processo seletivo interno de provas sobre gestão e governança públicas, por 

Quadro Setorial, sendo promovido, aceleradamente, o servidor que for classificado em 

primeiro lugar por cada Quadro Setorial. 

 

Art. 49. São partes integrantes deste Decreto os seguintes anexos: 

 

I – Anexo I: Tabela Esquematizada de Certificados ou Diplomas 

Vinculados a Incentivos Funcionais do PCCV;  

 

II – Anexo II: Sistema de Avaliação de Desempenho – SAD; 

 

III – Anexo III: Instrumento de Avaliação de Desempenho – IAD; e 

 

IV – Anexo IV: Instrumento de Avaliação Especial de Desempenho – 

IAED. 

 

Art. 50. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber, ao Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV dos servidores públicos efetivos do Serviço 

Autônomo de Saneamento Básico de Cabeceira Grande – Sanecab de que trata a Lei n.º 501, 

de 29 de junho de 2016, desde que sem repercussão financeira, notadamente até que aquela 

autarquia edite o seu próprio regulamento.  

 

Art. 51. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os 

seus efeitos financeiros a partir de fevereiro de 2020. 

 

Art. 52. Fica revogado o Decreto n.º 2.020, de 21 de junho de 2016. 
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Cabeceira Grande, 6 de dezembro de 2019; 23º da Instalação do Município. 

 

 

 

 

 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 

Prefeito 

 

 

 

 

DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES 

Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais 
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ANEXO I A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 2.646, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

TABELA ESQUEMATIZADA DE CERTIFICADOS OU DIPLOMAS VINCULADOS A INCENTIVOS FUNCIONAIS 

DO PCCV 

INCENTIVO FUNCIONAL BENEFÍCIO CRITÉRIOS DOS CERTIFICADOS OU DIPLOMAS 

 

 

 

 

 

PROGRESSÃO INCREMENTADA 

 

 

 

 

Movimentação Horizontal Acelerada  

(dois padrões de vencimentos por vez, 

por exemplo, da letra A para a letra C de 

forma direta) 

SITUAÇÃO A: para os ocupantes de cargos cujo requisito de 

provimento tenha sido o Ensino Fundamental Completo, 

apresentar diploma de Curso de Graduação (Curso Superior); 

 

SITUAÇÃO B: para os ocupantes de cargos cujo requisito de 

provimento tenha sido o Ensino Médio ou Técnico, apresentar 

diploma de Especialização (Curso de Pós-Graduação lato 

sensu com duração mínima de 360 horas); 

 

SITUAÇÃO C: para os ocupantes de cargos cujo requisito de 

provimento tenha sido o Curso de Graduação em Nível Superior, 

apresentar diploma de Mestrado ou Doutorado. 

 

 

 

 

 

PROMOÇÃO 

 

 

 

 

Movimentação Vertical 

(Mudança de Classe com maior 

incremento remuneratório) 

SITUAÇÃO A: Promoção da Classe 1 (inicial) para a Classe 2 

(intermediária):  

* para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha 

sido o Ensino Fundamental Completo, apresentar Diploma de 

Ensino Médio ou Técnico; 

* para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha 

sido o ensino médio ou técnico, apresentar diploma de 

Graduação (Curso Superior); e 

* para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha 

sido o curso de graduação em nível superior, apresentar diploma 

de especialização em curso de Pós-Graduação lato sensu com 

duração mínima de 360 horas, diploma de mestrado ou 

diploma de doutorado. 
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INCENTIVO FUNCIONAL BENEFÍCIO CRITÉRIOS DOS CERTIFICADOS OU DIPLOMAS 

 

 

 

 

 

PROMOÇÃO 

 

 

 

 

Movimentação Vertical 

(Mudança de Classe com maior 

incremento remuneratório) 

SITUAÇÃO B: Promoção da Classe 2 (intermediária) para a 

Classe 3 (final):  

* para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha 

sido o Ensino Fundamental Completo, apresentar Diploma de 

Graduação (Curso Superior); 

* para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha 

sido o ensino médio ou técnico, apresentar diploma de curso de 

especialização em curso de Pós-Graduação lato sensu com 

duração mínima de 360 horas; e 

* para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha 

sido o curso de graduação em nível superior, apresentar diploma 

de mestrado ou doutorado. 

 

 

 

 

 

ADICIONAL POR TITULAÇÃO 

ACADÊMICA – ATA  

 

 

 

 

 

Aumento dos Vencimentos  

por meio do Adicional  

O ATA terá como base de cálculo o vencimento básico do 

servidor, conforme abaixo: 

SITUAÇÃO A: 15% (quinze por cento) pela apresentação de 

título de Doutor; 

SITUAÇÃO B: 10% (dez por cento) pela apresentação de título 

de Mestre; e 

SITUAÇÃO C: 5% (cinco por cento) pela apresentação de 

diploma de curso de Pós-Graduação lato sensu, com carga horária 

mínima de 360 horas. 

OBSERVAÇÃO1: A percepção do ATA não é cumulativa, 

sendo que a obtenção de percentual maior suplanta o menor; e 

 OBSERVAÇÃO2: Os percentuais acima especificados 

poderão ser aumentados em 4%, na versão do ATA 

incrementado, se o servidor preencher cumulativamente os 4 

requisitos referidos no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei n.º 

500/2016 
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ANEXO II A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 2.646, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

EFETIVOS DA PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema de Avaliação de Desempenho – SAD, composto de dois subsistemas, quais 

sejam: Avaliação de Desempenho para Mobilidade, Desenvolvimento e Ascensão Funcional 

na Carreira e Avaliação Especial de Desempenho para cumprimento do Estágio Probatório, 

abrange a avaliação dos servidores públicos efetivos da Prefeitura de Cabeceira Grande, 

tendo sido concebido a fim de contribuir para o desenvolvimento e mobilidade funcional do 

servidor na carreira, mediante promoção e progressão salarial, e também possibilitar a 

avaliação dos servidores que se encontrem em estágio probatório. 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

 

Dotar a Prefeitura de um sistema que possa mensurar, de modo sistemático, a contribuição 

individual dos servidores, fornecendo dados que fundamentem os processos de promoção e 

progressão e avaliar o desempenho dos servidores em estágio probatório. 

 

2.2 Específicos 

 

• Servir de base para o crescimento profissional e pessoal dos servidores, bem como para a 

geração de resultados almejados pela Prefeitura. 

• Identificar as lacunas entre as competências evidenciadas pelo servidor e as requeridas 

para o desempenho de suas atribuições. 

• Definir, acompanhar e avaliar a contribuição do servidor para a Prefeitura. 

• Fornecer ao servidor orientações que o ajudem a melhorar seu desempenho. 

• Subsidiar as ações da Prefeitura quanto a capacitação, treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos. 
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• Gerar informações básicas para outros tipos de movimentação funcional do servidor na 

Prefeitura. 

 

3. FATORES AVALIATIVOS DE DESEMPENHO – FAD  

 

Os Fatores Avaliativos de Desempenho representam as dimensões do trabalho a ser 

realizado e foram definidos considerando-se os cargos do PCCV e os fatores constantes do 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 

São 10 (dez) os fatores avaliativos de desempenho, conforme descritos a seguir: 

 

3.1 Fatores Avaliativos de Desempenho – FAD para os servidores efetivos e estáveis 

 

▪ Conduta Ética, Probidade e Idoneidade Moral 

▪ Iniciativa 

▪ Criatividade 

▪ Eficiência e Produtividade 

▪ Trabalho em equipe 

▪ Responsabilidade com o trabalho  

▪ Zelo por veículos, máquinas, equipamentos e materiais de trabalho 

▪ Assiduidade 

▪ Pontualidade 

▪ Foco e Comprometimento com Padrões de Qualidade no Atendimento ao Usuário de 

Serviço Público. 

 

3.2 Fatores Avaliativos de Desempenho – FAD para os servidores em estágio 

probatório 

 

▪ Conduta Ética, Probidade e Idoneidade Moral 

▪ Iniciativa 

▪ Criatividade 

▪ Eficiência e Produtividade 

 



 

(Fls. 38 do Decreto n.º 2.646, de 6/12/2019) 

 

 

 

▪ Trabalho em equipe 

▪ Responsabilidade com o trabalho  

▪ Zelo por veículos, máquinas, equipamentos e materiais de trabalho 

▪ Assiduidade 

▪ Pontualidade 

▪ Foco e Comprometimento com Padrões de Qualidade no Atendimento ao Usuário de 

Serviço Público. 

 

4. DEFINIÇÃO DOS FATORES AVALIATIVOS DE DESEMPENHO – FAD  

 

4.1 CONDUTA ÉTICA, PROBIDADE E IDONEIDADE MORAL 

 

Comprometimento com padrões éticos, códigos de conduta ética, especialmente o disposto 

no Decreto Municipal n.º 2.534, de 28 de março de 2019 (Código de Conduta Ética dos 

Agentes Públicos do Poder Executivo), valores morais, de probidade, combate à corrupção, 

plena observância aos deveres e proibições dispostos no Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Cabeceira Grande, dentre outros comportamentos de lisura e idoneidade 

moral. 

 

4.2 INICIATIVA 

 

Capacidade de pensar e agir diante de eventual ausência de normas, orientação superior ou 

situações imprevistas, bem como de se adaptar às mudanças nos objetivos e rotinas a que 

vem sendo submetido. 

 

4.3 CRIATIVIDADE 

 

Habilidade e flexibilidade para questionar o senso comum e buscar novas e/ou criativas 

formas de trabalho, capazes de torná-lo mais produtivo e eficaz. 
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4.4 PRODUTIVIDADE 

 

Capacidade para realizar o trabalho com rapidez e rendimento adequado, bem como para 

agir de modo a evitar o retardamento ou estrangulamento das atividades de sua área. 

 

4.5 TRABALHO EM EQUIPE 

 

Habilidade para integrar-se com colegas, chefes ou terceiros em diferentes situações que 

requerem interação humana, contribuindo para os resultados da equipe em salutar 

relacionamento interpessoal.  

 

4.6 RESPONSABILIDADE COM O TRABALHO 

 

Capacidade para direcionar suas atividades para o alcance dos resultados almejados pela 

Prefeitura, demonstrando responsabilidade e comprometimento com suas obrigações 

funcionais, prazos estabelecidos e metas.  

 

4.7 ZELO POR VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE 

TRABALHO 

 

Habilidade na utilização de equipamentos e materiais relacionados com a natureza de suas 

atividades, zelando por mantê-los em condições de uso. 

 

4.8 ASSIDUIDADE 

 

Atitude de responsabilidade e compromisso com a frequência ao trabalho. 
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4.9 PONTUALIDADE 

 

Atitude de responsabilidade e compromisso em relação ao horário de trabalho. 

 

4.10 FOCO E COMPROMETIMENTO COM PADRÕES DE QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. 

 

Capacidade e habilidade no atendimento aos preceitos e padrões de qualidade no 

atendimento ao usuário de serviço público, previstos no Código Municipal de Defesa do 

Usuário de Serviços Públicos – Codusp de que trata a Lei Municipal n.º 562, de 4 de 

outubro de 2017, especialmente com observância dos princípios da qualidade, regularidade, 

continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência, urbanidade e 

cortesia, humanização, celeridade, simplificação e racionalização, formalismo moderado, 

sem prejuízo da observância dos primados regentes da gestão pública, dentre eles 

legalidade, impessoalidade e finalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e 

proporcionalidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público, motivação, 

celeridade, ampla defesa e contraditório e, entre outros, se orientarão no sentido de 

desenvolvimento do Município e de aprimoramento dos serviços prestados à população, 

mediante planejamento de suas atividades. 

 

5. GRAUS ATRIBUÍDOS AOS FATORES 

 

A escala utilizada para avaliação de desempenho dos servidores, efetivos e em estágio 

probatório é constituída de fatores e graus. Aos fatores, previamente definidos em termos de 

desempenho, devem ser atribuídos graus. Os graus são representados numericamente de 1 a 

4, e a cada grau corresponde uma definição do desempenho do servidor. Os graus 

representam dimensões de eficiência e eficácia manifestadas pelo servidor na realização de 

seu trabalho e sua contribuição para o alcance dos objetivos da Prefeitura. A escala de graus 

é a apresentada a seguir: 
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GRAU DEFINIÇÃO CONCEITO 

4 

O desempenho do servidor na realização 

do trabalho é excelente, sempre acima 

do esperado. 

Excelente 

3 

O desempenho do servidor na realização 

do trabalho é bom, atendendo as 

expectativas. 

Satisfatório 

2 

O desempenho do servidor na realização 

do trabalho é regular e, algumas vezes, 

abaixo da média desejada. 

Regular 

1 

O desempenho do servidor normalmente 

é abaixo do desejado e insuficiente para 

que possa realizar as atribuições do 

cargo que ocupa. 

Insatisfatório 

 

6. PONDERAÇÃO DOS FATORES 

 

O referencial adotado para a atribuição de pesos aos fatores foi a importância relativa das 

dimensões do trabalho realizado e sua contribuição para os resultados almejados pela 

Prefeitura de Cabeceira Grande. Os cargos foram agrupados de acordo com o nível de 

instrução, considerando-se ainda a complexidade e a responsabilidade das tarefas. Desta 

forma, para os servidores efetivos e estáveis e servidores em estágio probatório, de acordo 

com cada grupo de cargos correspondem pesos distintos aos fatores, como apresentado a 

seguir: 
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6.1 Para servidores efetivos e estáveis – Avaliação de Desempenho para Mobilidade, 

Desenvolvimento e Ascensão Funcional na Carreira  

 

CÓDIGO FATOR AVALIATIVO DE DESEMPENHO – FAD  G1 G2 G3 G4 

FAD1 CONDUTA ÉTICA, PROBIDADE E IDONEIDADE 

MORAL 

 

0.75 0.80 1.15 1.20 

FAD2 INICIATIVA 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD3 CRIATIVIDADE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD4 PRODUTIVIDADE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD5 TRABALHO EM EQUIPE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD6 RESPONSABILIDADE COM O TRABALHO 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD7 ZELO POR VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS DE TRABALHO 

0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD8 ASSIDUIDADE 0.80 0.85 1.10 1.15 

FAD9 PONTUALIDADE 0.80 0.85 1.10 1.15 

FAD10 FOCO E COMPROMETIMENTO COM PADRÕES DE 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE 

SERVIÇO PÚBLICO 

0.75 0.80 1.15 1.20 

 

 

6.2 Para servidores efetivos em cumprimento de estágio probatório – Avaliação 

Especial de Desempenho 

 

 

CÓDIGO FATOR AVALIATIVO DE DESEMPENHO – FAD  G1 G2 G3 G4 

FAD1 CONDUTA ÉTICA, PROBIDADE E IDONEIDADE 

MORAL 

 

0.75 0.80 1.15 1.20 

FAD2 INICIATIVA 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD3 CRIATIVIDADE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD4 PRODUTIVIDADE 0.85 0.90 1.05 1.10 
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CÓDIGO FATOR AVALIATIVO DE DESEMPENHO – FAD  G1 G2 G3 G4 

FAD5 TRABALHO EM EQUIPE 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD6 RESPONSABILIDADE COM O TRABALHO 0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD7 ZELO POR VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS DE TRABALHO 

0.85 0.90 1.05 1.10 

FAD8 ASSIDUIDADE 0.80 0.85 1.10 1.15 

FAD9 PONTUALIDADE 0.80 0.85 1.10 1.15 

FAD10 FOCO E COMPROMETIMENTO COM PADRÕES DE 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE 

SERVIÇO PÚBLICO 

0.75 0.80 1.15 1.20 

 

7.  PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA DE ACORDO COM OS GRAUS DE DESEMPENHO 

7.1  Para os servidores efetivos e estáveis – Avaliação de Desempenho para mobilidade, 

desenvolvimento e ascensão funcional na carreira 

 

Código do 

Fator 

Avaliativo 

de 

Desempenho 

Peso 
Pontos Fixos por Grau – G 

G1 G2 G3 G4 

G1 G2 G3 G4 

FAD1 0.75 0.80 1.15 1.20 2,5 5 7,5 10 

FAD2 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD3 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD4 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD5 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD6 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD7 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD8 0.80 0.85 1.10 1.15 2,5 5 7,5 10 

FAD9 0.80 0.85 1.10 1.15 2,5 5 7,5 10 

FAD10 0.75 0.80 1.15 1.20 2,5 5 7,5 10 

Total 20,50 43,50 81 113 25 50 75 100 
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7.2 Para os servidores efetivos em cumprimento de estágio probatório – Avaliação 

Especial de Desempenho  

 

 

Código do 

Fator 

Avaliativo 

de 

Desempenho 

Peso 
Pontos Fixos por Grau – G 

G1 G2 G3 G4 

G1 G2 G3 G4 

FAD1 0.75 0.80 1.15 1.20 2,5 5 7,5 10 

FAD2 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD3 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD4 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD5 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD6 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD7 0.85 0.90 1.05 1.10 2,5 5 7,5 10 

FAD8 0.80 0.85 1.10 1.15 2,5 5 7,5 10 

FAD9 0.80 0.85 1.10 1.15 2,5 5 7,5 10 

FAD10 0.75 0.80 1.15 1.20 2,5 5 7,5 10 

Total 20,50 43,50 81 113 25 50 75 100 

 

8. DEFINIÇÃO DO CONCEITO FINAL DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A definição do conceito final da avaliação de desempenho dos servidores efetivos e estáveis 

e dos servidores em estágio probatório, será expressa pelos conceitos CF1, CF2, CF3 e CF4, 

correspondo a sigla CF a Conceito Final, de acordo com os seguintes critérios: 
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8.1 Para servidores efetivos e estáveis – Avaliação de Desempenho para mobilidade, 

desenvolvimento e ascensão funcional na carreira, bem como para os servidores em 

cumprimento de estágio probatório – Avaliação Especial de Desempenho 

 

a) Em primeiro lugar, determina-se o número de pontos obtido pelo servidor em cada fator, 

multiplicando-se o peso correspondente ao grau para ele fixado pelo número de pontos 

correspondente ao grau atribuído ao servidor; 

 

b) Em seguida, determina-se o total de pontos do servidor, somando-se os pontos por ele 

obtidos em cada fator, sendo que haverá arredondamento par ao inteiro imediatamente 

inferior ou superior à fração menor ou maior do que 0,50, equivalendo-se o resultado ao 

Subtotal 1 (CF1), que poderá sofrer acréscimos ou decréscimos observadas as seguintes 

situações: 

 

b.1) Ao servidor que não tenha sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar durante 

o período a que se refere a avaliação, serão atribuídos mais 3 (três) pontos, podendo perfazer 

6 (seis) pontos se o servidor, também, tiver exercido, no período, a função de sindicante ou 

tiver integrado comissão de processo administrativo disciplinar – PAD, equivalendo-se ao 

Subtotal 2 (CF2); 

 

b.2) O servidor que tiver sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar terá 3 (três) 

pontos subtraídos do total de pontos de sua avaliação de desempenho, equivalendo-se ao 

Subtotal 2 (CF2);  

 

b.3) Ao servidor que tiver participado com aproveitamento de seminários e/ou concluído, 

durante o período a que se refere a avaliação, curso de formação, aperfeiçoamento e/ou 

especialização, relacionado com sua área de atuação na Prefeitura serão atribuídos até o 

máximo de 5 (cinco) pontos não cumulativos, equivalendo-se ao Subtotal 3 (CF3) como 

especificado mais abaixo; 

 

c) O CF4, equivalente ao Conceito Final 4, é o resultado do somatório dos três conceitos 

(CF1 + CF2 + CF3). 
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a) para cargos que requerem instrução de nível superior 

 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

(Mínima) 

 

PONTOS NÃO 

CUMULATIVOS 

Aperfeiçoamento 60 hs 2,5 

Nível de especialização (lato sensu) 360 hs 3,5 

Mestrado e Doutorado (stricto sensu) 

Equivalente a 

exigida para o curso 

realizado 

5 

 

b) para cargos que requerem instrução de nível médio 

 

 

 

CURSO 

CARGA 

HORÁRIA 

(Mínima) 

PONTOS NÃO 

CUMULATIVOS 

Formação e/ou aperfeiçoamento 60 hs 2,5 

Nível Superior (Graduação) 

Equivalente a 

exigida para o curso 

realizado 

3,5 

Nível de especialização (lato sensu) 360 hs 5 

 

c) para cargos de requerem instrução de nível fundamental 

 

 

CURSO 

 

CARGA 

HORÁRIA 

(Mínima) 

 

PONTOS NÃO 

CUMULATIVOS 

Formação e/ou aperfeiçoamento 20 hs 2,5 

Formação e/ou aperfeiçoamento 60 hs 3,5 

Nível Superior (Graduação) 

Equivalente a 

exigida para o curso 

realizado 

5 
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• As áreas de concentração dos cursos, as instituições credenciadas e os critérios para 

aceitação de cursos de formação, aperfeiçoamento e/ou especialização, serão levantadas 

pelo Departamento de Recursos Humanos e estabelecidas por ato do Secretário 

Municipal de Administração, observado o disposto neste Decreto acerca de cursos. 

• Os pontos atribuídos ao servidor que tiver realizado curso(s) de formação, 

aperfeiçoamento e/ou especialização, não poderão exceder ao total de 5 pontos por 

período a qual corresponde a avaliação de desempenho realizada. 

• O conceito final da Avaliação de Desempenho do servidor será determinado pelo total de 

pontos, isto é, a soma dos subtotais 1, 2 e 3, equivalendo-se ao CF4. 

• Os cursos de aperfeiçoamento ou capacitação, presenciais ou à distância, serão 

considerados quando relacionados ao desenvolvimento profissional, aquisição ou 

ampliação dos conhecimentos, habilidades e atitudes vinculadas às atribuições do cargo 

ocupado ou com a unidade de lotação e exercício do servidor. 

 

9. ATINGIMENTO DO DESEMPENHO MÍNIMO EXIGÍVEL 

 

9.1 Para os servidores efetivos e estáveis – Avaliação de Desempenho para mobilidade, 

desenvolvimento e ascensão funcional na carreira 

 

a) No caso da progressão ordinária, o servidor avaliado deverá obter, pelo menos, 70 

(setenta pontos) na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional, ou 

seja, soma-se as notas obtidas em cada avaliação das três realizadas, divide-se o resultado 

por 3 (três) – número de termos/avaliações e chega-se à média aritmética simples, entendido 

que a pontuação máxima em cada avaliação é de 100 (cem) pontos. (Exemplo: Servidor 

obteve 60 pontos na primeira avaliação, 80 pontos na segunda e 70 pontos na terceira, 

somando-se essa pontuação trienal chega-se ao seguinte resultado: 210, assim dividimos 

esse valor (210) por 3 (três) – número de termos/avaliações para aferirmos a média 

aritmética simples, que perfaz o resultado de 70 pontos, essa é a média aritmética das três 

avaliações, tendo atingido o desempenho mínimo exigível – o exemplo já considerou a 

possibilidade de acréscimo ou decréscimo de pontuação em decorrência dos quesitos 

disciplina e aperfeiçoamento e especialização profissional;  

 

b) No caso da progressão incrementada, o servidor avaliado deverá obter resultado acima 

de 80 (oitenta) pontos na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho 

funcional, além de preencher, cumulativamente, outros requisitos fixados neste Decreto  
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(Exemplo: Servidor obteve 70 pontos na primeira avaliação, 90 pontos na segunda e 85 

pontos na terceira, somando-se essa pontuação trienal chega-se ao seguinte resultado: 245, 

assim dividimos esse valor (245) por três para aferirmos a média aritmética simples, que 

perfaz o resultado de 81,5, essa é a média aritmética das três avaliações, tendo atingido o 

desempenho mínimo exigível – o exemplo já considerou a possibilidade de acréscimo ou 

decréscimo de pontuação em decorrência dos quesitos disciplina e aperfeiçoamento e 

especialização profissional;  

 

c) No caso da promoção, o servidor avaliado deverá obter, pelo menos, 80 (oitenta) pontos 

na média de suas 3 (três) últimas avaliações de desempenho funcional (Exemplo: Servidor 

obteve 70 pontos na primeira avaliação, 90 pontos na segunda e 80 pontos na terceira, 

somando-se essa pontuação trienal chega-se ao seguinte resultado: 240, assim dividimos 

esse valor 240 por três para aferirmos a média aritmética simples, que perfaz o resultado de 

80, essa é a média aritmética das três avaliações, tendo atingido o desempenho mínimo 

exigível – o exemplo já considerou a possibilidade de acréscimo ou decréscimo de 

pontuação em decorrência dos quesitos disciplina e aperfeiçoamento e especialização 

profissional; e 

 

d) No caso do Adicional por Titulação Acadêmica Incrementado, o servidor avaliado 

deverá obter, pelo menos, 80 (oitenta) pontos na média de suas 3 (três) últimas avaliações 

de desempenho funcional no período anterior à obtenção do ATA na versão ordinária, além 

de preencher outros requisitos cumulativos fixados neste Decreto (mesmo exemplo da 

alínea “c” para o caso de promoção. 

 

9.2 Para os servidores efetivos em cumprimento de estágio probatório – Avaliação 

Especial de Desempenho  

 

Para confirmar sua estabilidade no serviço público e o pleno cumprimento do estágio 

probatório, o servidor avaliado deverá obter, no mínimo, 65 (sessenta e cinco) pontos na 

média das 3 (três) últimas avaliações especiais de desempenho (Exemplo: Servidor obteve 

60 pontos na primeira avaliação especial,  65 pontos na segunda e 70 pontos na terceira, 

somando-se essa pontuação trienal chega-se ao seguinte resultado 195, assim dividimos esse 

valor 197 por três para aferirmos a média aritmética simples, que perfaz o resultado de 65, 

essa é a média aritmética das três avaliações, tendo atingido o desempenho mínimo exigível 

– o exemplo já considerou a possibilidade de acréscimo ou decréscimo de pontuação em 

decorrência dos quesitos disciplina e aperfeiçoamento e especialização profissional. 

 



 

 

(Fls. 49 do Decreto n.º 2.646, de 6/12/2019) 

 

 

 

 

10. FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Os formulários estão esquematizados dentre os dois subsistemas do SAD, conforme a seguir 

especificado: 

 

a) Avaliação de Desempenho para Mobilidade, Desenvolvimento e Ascensão Funcional na 

Carreira: Instrumento de Avaliação de Desempenho – IAD, disposto no Anexo III; e 

 

b) Avaliação Especial de Desempenho para cumprimento do Estágio Probatório: 

Instrumento de Avaliação Especial de Desempenho – IAED, disposto no Anexo IV. 
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ANEXO III A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 2.646, DE 6 DE DEZEMBRO DE 

2019. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA MOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO E 

ASCENSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA: INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – IAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Fls. 51 a 55 do Decreto n.º 2.646, de 6/16/2019) 

 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – IAD  

 

COMISSÃO DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL - COMDEF 
 

Data:                   Auto avaliação. Data:                   Avaliação pela chefia imediata. Data:                   Opção da Comdef. 

                                                                                                 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1- Leia, por gentileza, cada quesito antes de fazer a avaliação; 

2- Após análise criteriosa e imparcial, proceda a avaliação assinalando a pontuação que mais fielmente traduz o 

desempenho do servidor que está sob sua subordinação no caso do chefe imediato, o mesmo se aplicando para 

o servidor em sua autoavaliação. Estejam cientes, chefe avaliador e servidor avaliado, que o resultado desta 

análise evidenciará o desempenho profissional do avaliado, estimulando o desempenho funcional que se deseja 

para a Administração Pública Municipal, sobretudo focado na prestação de serviço público com qualidade, 

eficiência e demais princípios e preceitos da gestão pública e da governança moderna. 

3- Seja o mais objetivo e imparcial possível em suas escolhas. 

4- Não rasure o formulário, pois poderá acarretar a anulação da avaliação. 

5- Não deixa nenhum fator/item sem resposta, e assinale apenas uma alternativa para cada item avaliado. 

6- Período considerado para avaliação:  

 

________/________/________ a ________/________/________ 

 

7- O IAD deverá ser protocolizado junto à Comdef até o dia:  

 

________/________/________. 

 
  01 IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: 

 

MATRÍCULA FUNCIONAL: 

 

CARGO/ESPECIALIDADE:
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO/EXERCÍCIO: NOME DO CHEFE IMEDIATO: 

 

DATA DA POSSE/EXERCÍCIO/ADMISSÃO:  SECRETARIA VINCULADA: 

02 PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

 

      /       /                    A                  /       /       

03 IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR (CHEFE IMEDIATO) 

NOME: 

 

 

MATRÍCULA FUNCIONAL: 

 

 

CARGO: 

 

 

UNIDADE DE LOTAÇÃO/SECRETARIA VINCULADA: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



04   INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – IAD  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO 

DE DESEMPENHO – 

FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

 

PONTUAÇÃO 

DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃO 

CHEFE 

IMEDIATO 

OPÇÃO DA 

COMDEF EM 

CASO DE 

DIVERGÊNCIA 

SUBSTANCIAL 

FAD1– Conduta 

Ética, Probidade e 

Idoneidade Moral: 
Padrões de condutas 

éticas e morais. 

A) Dedica elevado comprometimento com padrões éticos, morais e de 

probidade, diligenciando-se em ações preventivas e de combate à corrupção 
e atuando com lisura e idoneidade moral no desempenho de suas atribuições. 

G4: P10 – PE1.20 

 

  

B) Dedica satisfatório comprometimento com padrões éticos, morais e de 

probidade, diligenciando-se em ações preventivas e de combate à corrupção 

e atuando com lisura e idoneidade moral no desempenho de suas atribuições.. 

G3: P7,5 – PE1.10 

 

  

C) Dedica moderado e regular comprometimento com padrões éticos, morais 
e de probidade, diligenciando-se, ainda que de forma contida, em ações 

preventivas e de combate à corrupção e atuando com lisura e idoneidade 

moral no desempenho de suas atribuições.. 

G2: P5 – PE0.80 

 

  

D) Não foca no comprometimento com padrões éticos, morais e de 
probidade, bem como se abstém de diligenciar-se em ações preventivas e de 

combate à corrupção e atuando com lisura e idoneidade moral no 

desempenho de suas atribuições. 

G1: P2,5 – PE0.75 

 

  

FAD2– Iniciativa: 

comportamento 

empreendedor no 
âmbito de atuação, 

buscando garantir a 

eficiência e eficácia 

na execução dos 

trabalhos. 

A) É seguro e dinâmico na forma como enfrenta e soluciona as situações 

simples e complexas da sua rotina de trabalho. Sempre apresenta ideias e 

soluções alternativas aos mais diversos problemas ou situações inesperadas. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Identifica e resolve com facilidade situações da rotina de seu trabalho, 

simples ou complexas. Frequentemente apresenta alternativas para 

solucionar problemas ou situações inesperadas. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Busca solucionar apenas situações simples da sua rotina de trabalho, 

dependendo de orientações de como enfrentar as situações mais complexas. 

Raramente apresenta alternativas para solucionar problemas ou situações 
inesperadas. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Apresenta dificuldade de resolver as situações simples da sua rotina de 

trabalho, dependendo constantemente de orientações para solucioná-las. Não 

apresenta alternativas para solucionar problemas ou situações inesperadas. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD3–Criatividade: 

Capacidade de 

inovar.   

A) Realiza suas atividades evidenciando alto grau de inovação, contribuindo 
para aprimoramento dos serviços; demonstra criatividade em todas as tarefas 

do setor e presta bons resultados na conclusão de suas tarefas.  

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Realiza suas atividades com grau de criatividade satisfatório. Demonstra 

conhecimentos no ato de criar desafios no âmbito do trabalho. 
G3: P7,5 – PE1.05 

 
  

C) Apresenta dificuldades na forma de inovar suas tarefas/atribuições.  G2: P5 – PE0.90     

D) Demonstra falta de capacidade e insegurança na forma de inovar as 

tarefas/atribuições. Demonstra desinteresse em criar atividades inovadoras.  
G1: P2,5 – PE0.85  

 
  

FAD4– Eficiência e 

Produtividade: 

volume de trabalho 

executado em 

determinado espaço 

de tempo. 

A) Realiza suas atividades evidenciando alto grau de capacidade, 

contribuindo para o aprimoramento dos serviços; demonstra total 

conhecimento de todas as atividades exercidas no setor; presta informações 
de excelente qualidade a todo público interno e externo sobre assuntos 

relativos ao setor. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Realiza suas atividades com grau de capacidade satisfatório; demonstra  
conhecimento das atividades sob sua responsabilidade; tem bom 

conhecimento das atividades do setor e presta informações de boa qualidade 

ao público interno e externo sobre assuntos relativos ao setor. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Apresenta dificuldade na execução das tarefas; deixa a desejar quanto ao 
conhecimento teórico e prático das atividades sob sua responsabilidade ou 

outras inerentes ao setor; as vezes é inseguro ao dar informações ao público 

interno e externo dos assuntos relativos ao setor. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  



04   INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – IAD  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO 

DE DESEMPENHO – 

FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

 

PONTUAÇÃO 

DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃO 

CHEFE 

IMEDIATO 

OPÇÃO DA 

COMDEF EM 

CASO DE 

DIVERGÊNCIA 

SUBSTANCIAL 

D) Demonstra falta de capacidade técnica na execução das atividades; 

mostra-se desinteressado em aprender as atividades exercidas no setor; não 
detém conhecimento o suficiente para dar informações ao público interno e 

externo dos assuntos relativos ao setor. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD5 – Trabalho 

em equipe: 

Habilidade para 

integrar-se com 

colegas, chefes ou 
terceiros. 

A) Apresenta excelente capacidade de relacionamento e interação com a 
equipe, sempre mantendo um bom clima de trabalho. Não apresenta 

dificuldades de trabalho em equipe, agindo de forma a promover a melhoria 

do desempenho da equipe na busca de resultados comuns. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Apresenta boa capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 

buscando manter um bom clima de trabalho. Aceita sugestões dos membros 

da equipe para diminuir suas dificuldades e busca agir de forma a promover a 

melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados comuns. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Apresenta pouca capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 

não se preocupando em manter um bom clima de trabalho. Às vezes aceita 

sugestões dos membros da equipe para diminuir suas dificuldades, quase 
nunca agindo de forma a promover a melhoria do desempenho da equipe na 

busca de resultados comuns. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Não tem capacidade de relacionamento e interação com a equipe, criando 

um clima desagradável de trabalho. Não aceita sugestões dos membros da 
equipe para diminuir suas dificuldades, não agindo de forma a promover a 

melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados comuns. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD6– 

Responsabilidade 

com o Trabalho: 

 Capacidade para 

direcionar suas 

atividades para o 
alcance dos 

resultados almejados 

pela Prefeitura. 

A) É extremamente habilidoso para organizar e dividir adequadamente seu 

tempo de trabalho, sempre cumprindo os prazos estabelecidos para a 

realização de suas atividades. 
G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Organiza e divide bem o seu tempo de trabalho, raramente descumprindo 

os prazos estabelecidos para a realização de suas atividades.  
G3: P7,5 – PE1.05 

 
  

C) Não tem grande habilidade para organizar e dividir adequadamente seu 

tempo de trabalho, descumprindo frequentemente os prazos estabelecidos 

para a realização de suas atividades. 
G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Não consegue organizar e dividir seu tempo de trabalho, descumprindo os 

prazos estabelecidos para a realização de suas atividades. 
G1: P2,5 – PE0.85  

 
  

FAD7 – Zelo por 

veículos, máquinas, 

equipamentos e 

materiais de 

trabalho:  

Habilidade na 

utilização de 

equipamentos e 
materiais 

relacionados com a 

natureza de suas 
atividades. 

A) Demonstra zelo com o material de trabalho, preocupação com o bom uso 

e empenha-se com sua economia e conservação; é cuidadoso com 

informações sigilosas e com a imagem dos superiores hierárquicos; apresenta 
excelente resultado de trabalho, totalmente confiável; mostra capacidade de 

distinguir tarefas, priorizando a de maior urgência.  

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Utiliza adequadamente os equipamentos, materiais e outros bens a sua 

disposição; é cuidadoso com informações sigilosas; demonstra nível 
satisfatório de envolvimento e compromisso com seu trabalho, com os 

valores institucionais e com a imagem dos superiores hierárquicos; procura 

priorizar as tarefas de maior urgência. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Não demonstra preocupação com o uso dos equipamentos, materiais e 

outros bens; revela pouco comprometimento com seu trabalho e baixa 
preocupação com os valores institucionais, com informações sigilosas e com 

a imagem dos superiores hierárquicos; tem dificuldades de distinguir as 

prioridades em seu trabalho. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  



04   INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – IAD  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO 

DE DESEMPENHO – 

FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

 

PONTUAÇÃO 

DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃO 

CHEFE 

IMEDIATO 

OPÇÃO DA 

COMDEF EM 

CASO DE 

DIVERGÊNCIA 

SUBSTANCIAL 

D) É descuidado com o material de trabalho, causa danos e desperdício; 

divulga informações sigilosas; faz comentários pejorativos da instituição, dos 
superiores hierárquicos e dos colegas, comprometendo sua ética profissional; 

não passa confiabilidade no resultado de seu trabalho que deve ser sempre 

conferido; não sabe distinguir as prioridades em seu trabalho. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD8– Assiduidade: 
comparecimento 

regular e 

permanência no local 
de trabalho. 

A) Não falta e está sempre presente no local de trabalho para a realização das 

atividades. 
G4: P10 – PE1.15  

 
  

B) Quase nunca falta e é encontrado regularmente no local de trabalho para 

realização das atividades. 
G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Algumas vezes falta e se ausenta do local de trabalho, sem apresentar 
justificativa, dificultando a realização das atividades. 

G2: P5 – PE0.85 
 

  

D) Falta e ausenta-se constantemente do local de trabalho, sem apresentar 

justificativa, não sendo possível contar com sua contribuição para a 

realização das atividades. 

G1: P2,5 – PE0.80  

 

  

 FAD9 – 

Pontualidade: 

observância do 

horário de trabalho e 

cumprimento da 

carga horária definida 
para o cargo ocupado. 

A) Cumpre rigorosamente o horário de trabalho e a carga horária definida 

para o cargo que ocupa. Não registra atrasos nem saídas antecipadas. G4: P10 – PE1.15  

 
  

B) Quase sempre cumpre o horário de trabalho e a carga horária definida 

para o cargo que ocupa. Registra alguns atrasos ou saídas antecipadas. 
G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Apresenta dificuldades para cumprir o horário de trabalho e a carga 

horária definida para o cargo que ocupa. Registra atrasos e saídas 

antecipadas com certa frequência. 

G2: P5 – PE0.85 

 

  

D) Descumpre constantemente o horário de trabalho e a carga horária 

definida para o cargo que ocupa. Quase sempre registra atrasos e saídas 
antecipadas. 

G1: P2,5 – PE0.80  

 
  

FAD10 – Foco e 

comprometimento 

com padrões de 

qualidade no 

atendimento ao 

usuário de serviço 

público: 

plena observância ao 

Codusp. 

 

A) Sempre atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade e 
cortesia e dedica plena observância aos padrões de qualidade do Codusp.  

G4: P10 – PE1.20 

 
  

B) Frequentemente atende aos usuários com urbanidade, respeito, 

acessibilidade e cortesia, e dedica média observância aos padrões de 

qualidade do Codusp. 

G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Raramente atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade e 

cortesia, e dedica regular observância aos padrões de qualidade do Codusp.  
G2: P5 – PE0.80 

 
  

D) Nunca atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade e 

cortesia, e não dedica observância aos padrões de qualidade do Codusp. 
G1: P2,5 – PE0.75 

 
  

TOTAL DE PONTOS DA AVALIAÇÃO     

Em primeiro lugar, determina-se o número de pontos obtido pelo servidor em cada fator, multiplicando-se o 

peso correspondente ao grau para ele fixado pelo número de pontos correspondente ao grau atribuído ao 

servidor; 

Em seguida, determina-se o total de pontos do servidor, somando-se os pontos por ele obtidos em cada fator, 
sendo que haverá arredondamento par ao inteiro imediatamente inferior ou superior à fração menor ou 

maior do que 0,50, equivalendo-se o resultado ao Subtotal 1 (CF1), que poderá sofrer acréscimos ou 

decréscimos observadas as seguintes situações: 

Ao servidor que não tenha sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar durante o período a que se 

refere a avaliação, serão atribuídos mais 3 (três) pontos, equivalendo-se ao Subtotal 2 (CF2); 

O servidor que tiver sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar terá 3 (três) pontos subtraídos do 

total de pontos de sua avaliação de desempenho, equivalendo-se ao Subtotal 2 (CF2);  

Ao servidor que tiver participado com aproveitamento de seminários e/ou concluído, durante o período a 
que se refere a avaliação, curso de formação, aperfeiçoamento e/ou especialização, relacionado com sua 

área de atuação na Prefeitura serão atribuídos até o máximo de 5 (cinco) pontos não cumulativos, 

equivalendo-se ao Subtotal 3 (CF3) como especificado mais abaixo; 

O CF4, equivalente ao Conceito Final 4, é o resultado do somatório dos três conceitos (CF1 + CF2 + CF3). 

 

 

  



 

05 EVENTO PONTUAÇÃO ADICIONAL (+) OU NEGATIVA (-) 

DISCIPLINA  

APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL  

 

CONCEITO FINAL DA AVALIAÇÃO – CF4  _____________________________________ 

 

 

06 

 

 

HOUVE O ATINGIMENTO DO DESEMPENHO MÍNIMO EXIGÍVEL? (PARA SER UTILIZADO NA TERCEIRA AVALIAÇÃO DO PERÍODO, ESPECIFICANDO AS NOTAS 

DAS DUAS  

PRIMEIRAS AVALIAÇÕES DO PERÍODO) 

 

(           ) SIM                      (              ) NÃO – NOTA 1:            NOTA 2:               NOTA 3:                    MÉDIA:  

 

07 

CONSIDERAÇÕES PELO CHEFE IMEDIATO E PELA COMDEF: 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

08 
 

 

 

APONTE OS PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E QUALIDADES QUE SE DESTACAM NO SERVIDOR AVALIADO TENDO EM VISTA OS FATORES 

AVALIATIVOS ACIMA: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

09 
 

 

 

 

 

 

APONTE OS PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS E DEFICIÊNCIAS QUE SE DESTACAM NO SERVIDOR AVALIADO TENDO EM VISTA OS FATORES 

AVALIATIVOS ACIMA E O QUE SUGEREM PARA SUPERÁ-LOS: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

10 

 

O servidor avaliado, declara, sob as penas da lei, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas. 
 
Assinatura do Servidor: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

11 

 

Assinatura do Chefe Avaliador: _________________________________________________________________________________________________ 

 

12 Homologação pela Comdef: 

 

________________________________           ________________________________            ________________________________          ________________________________ 

                   Membro                                                            Membro                                                             Membro                                                           Membro 

 

________________________________            ________________________________          ________________________________ 

             Membro                                                              Membro                                                          Membro 

 

 

 

 



 

 

(Fls. 56 do Decreto n.º 2.646, de 6/12/2019) 

 

 

ANEXO IV A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 2.646, DE 6 DE DEZEMBRO DE 

2019. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO PARA CUMPRIMENTO DO 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

(Fls. 57 a 61 do Decreto n.º 2.646, de 6/12/2019) 
 

 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED  

 

COMISSÃO DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL - COMDEF 
 

Data:                   Auto avaliação. Data:                   Avaliação pela chefia imediata. Data:                   Avaliação pela Comdef. 

        

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1- Leia, por gentileza, cada quesito antes de fazer a avaliação; 

2- Após análise criteriosa e imparcial, proceda a avaliação assinalando a pontuação que mais fielmente traduz o 

desempenho do servidor que está sob sua subordinação no caso do chefe imediato, o mesmo se aplicando para 

o servidor em sua autoavaliação. Estejam cientes, chefe avaliador e servidor avaliado, que o resultado desta 

análise evidenciará o desempenho profissional do avaliado, estimulando o desempenho funcional que se deseja 

para a Administração Pública Municipal, sobretudo focado na prestação de serviço público com qualidade, 

eficiência e demais princípios e preceitos da gestão pública e da governança moderna. 

3- Seja o mais objetivo e imparcial possível em suas escolhas. 

4- Não rasure o formulário, pois poderá acarretar a anulação da avaliação. 

5- Não deixa nenhum fator/item sem resposta, e assinale apenas uma alternativa para cada item avaliado. 

6- Período considerado para avaliação:  

 

________/________/________ a ________/________/________ 

 

1- O IAED deverá ser protocolizado junto à Comdef até o dia:  

 

________/________/________. 

 
  01 IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: 

 

MATRÍCULA FUNCIONAL: 

 

CARGO/ESPECIALIDADE:
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO/EXERCÍCIO: NOME DO CHEFE IMEDIATO: 

 

DATA DA POSSE/EXERCÍCIO/ADMISSÃO:  SECRETARIA VINCULADA: 

02 PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

 

      /       /                    A                  /       /       

03 IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR (CHEFE IMEDIATO) 

NOME: 

 

 

MATRÍCULA FUNCIONAL: 

 

 

CARGO: 

 

 

UNIDADE DE LOTAÇÃO/SECRETARIA VINCULADA: 

 

 

 

 



04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO DE 

DESEMPENHO – FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

PONTUAÇÃ

O DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃ

O CHEFE 

IMEDIATO 

PONTUAÇÃO 

DA COMDEF 

FAD1– Conduta Ética, 

Probidade e 

Idoneidade Moral: 
Padrões de condutas 

éticas e morais. 

A) Dedica elevado comprometimento com padrões éticos, morais e de 

probidade, diligenciando-se em ações preventivas e de combate à 

corrupção e atuando com lisura e idoneidade moral no desempenho de suas 
atribuições. 

G4: P10 – PE1.20 

 

  

B) Dedica satisfatório comprometimento com padrões éticos, morais e de 

probidade, diligenciando-se em ações preventivas e de combate à 

corrupção e atuando com lisura e idoneidade moral no desempenho de suas 
atribuições.. 

G3: P7,5 – PE1.10 

 

  

C) Dedica moderado e regular comprometimento com padrões éticos, 

morais e de probidade, diligenciando-se, ainda que de forma contida, em 

ações preventivas e de combate à corrupção e atuando com lisura e 
idoneidade moral no desempenho de suas atribuições.. 

G2: P5 – PE0.80 

 

  

D) Não foca no comprometimento com padrões éticos, morais e de 

probidade, bem como se abstém de diligenciar-se em ações preventivas e 

de combate à corrupção e atuando com lisura e idoneidade moral no 
desempenho de suas atribuições. 

G1: P2,5 – PE0.75 

 

  

FAD2– Iniciativa: 

comportamento 

empreendedor no 
âmbito de atuação, 

buscando garantir a 

eficiência e eficácia na 
execução dos trabalhos. 

A) É seguro e dinâmico na forma como enfrenta e soluciona as situações 

simples e complexas da sua rotina de trabalho. Sempre apresenta ideias e 

soluções alternativas aos mais diversos problemas ou situações 
inesperadas. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Identifica e resolve com facilidade situações da rotina de seu trabalho, 

simples ou complexas. Frequentemente apresenta alternativas para 
solucionar problemas ou situações inesperadas. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Busca solucionar apenas situações simples da sua rotina de trabalho, 

dependendo de orientações de como enfrentar as situações mais 

complexas. Raramente apresenta alternativas para solucionar problemas ou 
situações inesperadas. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Apresenta dificuldade de resolver as situações simples da sua rotina de 

trabalho, dependendo constantemente de orientações para solucioná-las. 

Não apresenta alternativas para solucionar problemas ou situações 
inesperadas. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD3 – Criatividade: 

Capacidade de inovar   

A) Realiza suas atividades evidenciando alto grau de inovação, 

contribuindo para aprimoramento dos serviços; demonstra criatividade em 

todas as tarefas do setor e presta bons resultados na conclusão de suas 

tarefas.  

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Realiza suas atividades com grau de criatividade satisfatório. 

Demonstra conhecimentos no ato de criar desafios no âmbito do trabalho. 
G3: P7,5 – PE1.05 

 
  

C) Apresenta dificuldades na forma de inovar suas tarefas/atribuições.  G2: P5 – PE0.90     

D) Demonstra falta de capacidade e insegurança na forma de inovar as 

tarefas/atribuições. Demonstra desinteresse em criar atividades inovadoras.  
G1: P2,5 – PE0.85  

 
  

FAD4 – Eficiência e 

Produtividade: volume 

de trabalho executado 

em determinado espaço 

de tempo. 

A) Realiza suas atividades evidenciando alto grau de capacidade, 
contribuindo para o aprimoramento dos serviços; demonstra total 

conhecimento de todas as atividades exercidas no setor; presta informações 

de excelente qualidade a todo público interno e externo sobre assuntos 
relativos ao setor. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Realiza suas atividades com grau de capacidade satisfatório; demonstra 

conhecimento das atividades sob sua responsabilidade; tem bom 
conhecimento das atividades do setor e presta informações de boa 

qualidade ao público interno e externo sobre assuntos relativos ao setor. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Apresenta dificuldade na execução das tarefas; deixa a desejar quanto 

ao conhecimento teórico e prático das atividades sob sua responsabilidade 
ou outras inerentes ao setor; as vezes é inseguro ao dar informações ao 

público interno e externo dos assuntos relativos ao setor. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  



04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO DE 

DESEMPENHO – FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

PONTUAÇÃ

O DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃ

O CHEFE 

IMEDIATO 

PONTUAÇÃO 

DA COMDEF 

D) Demonstra falta de capacidade técnica na execução das atividades; 

mostra-se desinteressado em aprender as atividades exercidas no setor; não 

detém conhecimento o suficiente para dar informações ao público interno e 
externo dos assuntos relativos ao setor. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD5– Trabalho em 

equipe: Habilidade 

para integrar-se com 
colegas, chefes ou 

terceiros 

A) Apresenta excelente capacidade de relacionamento e interação com a 

equipe, sempre mantendo um bom clima de trabalho. Não apresenta 
dificuldades de trabalho em equipe, agindo de forma a promover a 

melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados comuns. 

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Apresenta boa capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 
buscando manter um bom clima de trabalho. Aceita sugestões dos 

membros da equipe para diminuir suas dificuldades e busca agir de forma 

a promover a melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados 

comuns. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Apresenta pouca capacidade de relacionamento e interação com a 

equipe, não se preocupando em manter um bom clima de trabalho. Às 

vezes aceita sugestões dos membros da equipe para diminuir suas 
dificuldades, quase nunca agindo de forma a promover a melhoria do 

desempenho da equipe na busca de resultados comuns. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Não tem capacidade de relacionamento e interação com a equipe, 

criando um clima desagradável de trabalho. Não aceita sugestões dos 
membros da equipe para diminuir suas dificuldades, não agindo de forma a 

promover a melhoria do desempenho da equipe na busca de resultados 

comuns. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD6 – 

Responsabilidade com 

o Trabalho: 

 Capacidade para 
direcionar suas 

atividades para o 

alcance dos resultados 
almejados pela 

Prefeitura. 

A) É extremamente habilidoso para organizar e dividir adequadamente seu 
tempo de trabalho, sempre cumprindo os prazos estabelecidos para a 

realização de suas atividades. 
G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Organiza e divide bem o seu tempo de trabalho, raramente 

descumprindo os prazos estabelecidos para a realização de suas atividades.  
G3: P7,5 – PE1.05 

 
  

C) Não tem grande habilidade para organizar e dividir adequadamente seu 

tempo de trabalho, descumprindo frequentemente os prazos estabelecidos 

para a realização de suas atividades. 
G2: P5 – PE0.90  

 

  

D) Não consegue organizar e dividir seu tempo de trabalho, descumprindo 

os prazos estabelecidos para a realização de suas atividades. 
G1: P2,5 – PE0.85  

 
  

FAD7– Zelo por 

veículos, máquinas, 

equipamentos e 

materiais de trabalho:  

Habilidade na utilização 

de equipamentos e 

materiais relacionados 
com a natureza de suas 

atividades. 

A) Demonstra zelo com o material de trabalho, preocupação com o bom 

uso e empenha-se com sua economia e conservação; é cuidadoso com 
informações sigilosas e com a imagem dos superiores hierárquicos; 

apresenta excelente resultado de trabalho, totalmente confiável; mostra 

capacidade de distinguir tarefas, priorizando a de maior urgência.  

G4: P10 – PE1.10  

 

  

B) Utiliza adequadamente os equipamentos, materiais e outros bens a sua 
disposição; é cuidadoso com informações sigilosas; demonstra nível 

satisfatório de envolvimento e compromisso com seu trabalho, com os 

valores institucionais e com a imagem dos superiores hierárquicos; procura 
priorizar as tarefas de maior urgência. 

G3: P7,5 – PE1.05 

 

  

C) Não demonstra preocupação com o uso dos equipamentos, materiais e 
outros bens; revela pouco comprometimento com seu trabalho e baixa 

preocupação com os valores institucionais, com informações sigilosas e 

com a imagem dos superiores hierárquicos; tem dificuldades de distinguir 
as prioridades em seu trabalho. 

G2: P5 – PE0.90  

 

  



04 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO – IAED  
Para cada um dos fatores avaliativos de desempenho abaixo especificados pontue APENAS UMA das alternativas (A, B, C ou D), atribuindo à 

pontuação correspondente, a alternativa escolhida que melhor descreva o desempenho do avaliado: 

✓(A, Grau 4 – Desempenho Excelente); ✓(B, Grau 3 – Desempenho Satisfatório); 

✓ (C, Grau 2 – Desempenho Regular); e ✓ (D, Grau 1 – Desempenho Insatisfatório): Legenda: G = Grau , P = Pontos e PE = Peso. 

FATOR AVALIATIVO DE 

DESEMPENHO – FAD  

ITEM DE DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO OU 

COMPORTAMENTO 

PONTOS FIXOS 

DE CADA GRAU 

 

PONTUAÇÃ

O DO 

SERVIDOR  

PONTUAÇÃ

O CHEFE 

IMEDIATO 

PONTUAÇÃO 

DA COMDEF 

D) É descuidado com o material de trabalho, causa danos e desperdício; 

divulga informações sigilosas; faz comentários pejorativos da instituição, 

dos superiores hierárquicos e dos colegas, comprometendo sua ética 
profissional; não passa confiabilidade no resultado de seu trabalho que 

deve ser sempre conferido; não sabe distinguir as prioridades em seu 

trabalho. 

G1: P2,5 – PE0.85  

 

  

FAD8– Assiduidade: 

comparecimento regular 
e permanência no local 

de trabalho. 

A) Não falta e está sempre presente no local de trabalho para a realização 

das atividades. 
G4: P10 – PE1.15  

 
  

B) Quase nunca falta e é encontrado regularmente no local de trabalho 

para realização das atividades. 
G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Algumas vezes falta e se ausenta do local de trabalho, sem apresentar 
justificativa, dificultando a realização das atividades. 

G2: P5 – PE0.85 
 

  

D) Falta e ausenta-se constantemente do local de trabalho, sem apresentar 

justificativa, não sendo possível contar com sua contribuição para a 

realização das atividades. 

G1: P2,5 – PE0.80  

 

  

 FAD9– Pontualidade: 

observância do horário 

de trabalho e 

cumprimento da carga 
horária definida para o 

cargo ocupado. 

A) Cumpre rigorosamente o horário de trabalho e a carga horária definida 

para o cargo que ocupa. Não registra atrasos nem saídas antecipadas. G4: P10 – PE1.15  

 
  

B) Quase sempre cumpre o horário de trabalho e a carga horária definida 

para o cargo que ocupa. Registra alguns atrasos ou saídas antecipadas. 
G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Apresenta dificuldades para cumprir o horário de trabalho e a carga 
horária definida para o cargo que ocupa. Registra atrasos e saídas 

antecipadas com certa frequência. 

G2: P5 – PE0.85 

 

  

D) Descumpre constantemente o horário de trabalho e a carga horária 

definida para o cargo que ocupa. Quase sempre registra atrasos e saídas 
antecipadas. 

G1: P2,5 – PE0.80  

 
  

FAD10 – Foco e 

comprometimento 

com padrões de 

qualidade no 

atendimento ao 

usuário de serviço 

público 

plena observância ao 

Codusp 

 

A) Sempre atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade e 
cortesia e dedica plena observância aos padrões de qualidade do Codusp  

G4: P10 – PE1.20 

 
  

B) Frequentemente atende aos usuários com urbanidade, respeito, 
acessibilidade e cortesia, e dedica média observância aos padrões de 

qualidade do Codusp 
G3: P7,5 – PE1.10 

 
  

C) Raramente atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade 

e cortesia, e dedica regular observância aos padrões de qualidade do 
Codusp  

G2: P5 – PE0.80 

 
  

D) Nunca atende aos usuários com urbanidade, respeito, acessibilidade e 
cortesia, e não dedica observância aos padrões de qualidade do Codusp 

G1: P2,5 – PE0.75 
 

  

TOTAL DE PONTOS DA AVALIAÇÃO     

Em primeiro lugar, determina-se o número de pontos obtido pelo servidor em cada fator, multiplicando-se o 
peso correspondente ao grau para ele fixado pelo número de pontos correspondente ao grau atribuído ao 

servidor; 

Em seguida, determina-se o total de pontos do servidor, somando-se os pontos por ele obtidos em cada 

fator, sendo que haverá arredondamento par ao inteiro imediatamente inferior ou superior à fração menor ou 

maior do que 0,50, equivalendo-se o resultado ao Subtotal 1 (CF1), que poderá sofrer acréscimos ou 

decréscimos observadas as seguintes situações: 

Ao servidor que não tenha sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar durante o período a que se 
refere a avaliação, serão atribuídos mais 3 (três) pontos, equivalendo-se ao Subtotal 2 (CF2); 

O servidor que tiver sofrido advertência ou outra penalidade disciplinar terá 3 (três) pontos subtraídos do 

total de pontos de sua avaliação de desempenho, equivalendo-se ao Subtotal 2 (CF2);  

Ao servidor que tiver participado com aproveitamento de seminários e/ou concluído, durante o período a 

que se refere a avaliação, curso de formação, aperfeiçoamento e/ou especialização, relacionado com sua 

área de atuação na Prefeitura serão atribuídos até o máximo de 5 (cinco) pontos não cumulativos, 

equivalendo-se ao Subtotal 3 (CF3) como especificado mais abaixo; 

 

 

  



 

05 EVENTO PONTUAÇÃO ADICIONAL (+) OU NEGATIVA (-) 

DISCIPLINA  

APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL  

 

CONCEITO FINAL DA AVALIAÇÃO – CF4  _____________________________________ 

 

 

06 

 

 

HOUVE O ATINGIMENTO DO DESEMPENHO MÍNIMO EXIGÍVEL? (PARA SER UTILIZADO NA TERCEIRA AVALIAÇÃO DO PERÍODO, ESPECIFICANDO AS NOTAS 

DAS DUAS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES DO PERÍODO) 

 

(           ) SIM                      (              ) NÃO – NOTA 1:            NOTA 2:               NOTA 3:                    MÉDIA:  

 

07 

CONSIDERAÇÕES PELO CHEFE IMEDIATO E PELA COMDEF: 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

08 
 

 

 

APONTE OS PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E QUALIDADES QUE SE DESTACAM NO SERVIDOR AVALIADO TENDO EM VISTA OS FATORES 

AVALIATIVOS ACIMA: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

09 
 

 

 

 

 

 

APONTE OS PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS E DEFICIÊNCIAS QUE SE DESTACAM NO SERVIDOR AVALIADO TENDO EM VISTA OS FATORES 

AVALIATIVOS ACIMA E O QUE SUGEREM PARA SUPERÁ-LOS: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

10 

 

O servidor avaliado, declara, sob as penas da lei, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas. 
 
Assinatura do Servidor: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

11 

 

Assinatura do Chefe Avaliador: _________________________________________________________________________________________________ 

 

12 Homologação pela Comdef: 

 

________________________________           ________________________________            ________________________________          ________________________________ 

                   Membro                                                            Membro                                                             Membro                                                           Membro 

 

________________________________            ________________________________          ________________________________ 

             Membro                                                              Membro                                                          Membro 

 

 

 

 



 

 


