
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Adm.2011

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 68, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e art.
15 da Lei Municipal n° 562/2010, de 07 de dezembro de 2010 - Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Municipal -,
RESOLVE:

Art. 1°- Aprovar o Regulamento da Avaliação de Desempenho para Progressão por Tempo de Serviço e
por Merecimento dos servidores públicos municipais estáveis, nos termos da Lei Municipal n°
562/2010, de 07 de dezembro de 2010, na forma em anexo.

Art. 2°- O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 01 de novembro de 2011.

\icente: Solda
Prefeito Municipal
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Árt 4°- A avaliação de desempenho obedecerá aos seguintes critérios:
I- A avaliação anual de desempenho será realizada pela chefia do servidor sempre até a data

de 30 de junho e entregue até 30 de agosto do ano à Comissão de Avaliação de
Desempenho, a ser designada por ato do Prefeito Municipal;

II- O período de avaliação de desempenho será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á sempre a
partir da data em que o servidor concluir o estágio probatório ou a avaliação de
desempenho anterior;

III- Entregues as avaliações de desempenho ao Departamento de Pessoal, este terá até 31 de
dezembro do ano para computar as avaliações de desempenho à ficha do servidor;

IV- O resultado da avaliação será definido pela soma de pontos, obtendo avaliação positiva o
servidor que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete);

V- A avaliação de desempenho será suspensa quando, durante o período de avaliação, o
servidor tiver permanecido em licença ou afastamento, por motivo de tratamento de
saúde ou doença em pessoa da família de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias;

VI- Se houver mudança de função, durante o período de avaliação, o servidor será avaliado
na função em que o mesmo permanecer por maior tempo;

VII- A avaliação será realizada por urna Comissão especialmente designada para esta
finalidade.

Árí. 5°- Fica instituída a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD -9 a qual será composta de 03
(três) membros titulares para um mandato de 03 (três) anos, nomeados pelo Prefeito Municipal,
sendo todos ocupantes de cargo efetivo.

§ 1°- O presidente será eleito dentre os membros da Comissão.
§ 2°- Para realizar qualquer ato de sua competência será obrigatória a presença de todos os membros

da CAD.
Ari. 6°- A Comissão de Avaliação de Desempenho, terá como atribuições:

I- Repassar às chefias dos Departamentos, em reunião convocada especialmente para este
fim, cópia deste Regulamento, os instrumentos de avaliação e todas as informações
necessárias para que os mesmos possam desempenhar satisfatoriamente seu papel no
processo avaliativo;

II- Efetuar o somatório parcial e geral da Avaliação, através da análise do preenchimento do
Boletim de Avaliação de Desempenho pelas chefias;

IV- Dar parecer final da Avaliação;
V- Julgar os pedidos de revisão de avaliação;
VI- Atuar nos processos de dispensa por insuficiência de desempenho no que couber.

Art. 7°- O servidor que discordar de sua avaliação poderá protocolar pedido de revisão, em petição
devidamente fundamentada, ao final de cada avaliação, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis
após a ciência do resultado da avaliação, indicando os fatos de sua discordância, bem como as



Io-

provas que pretende produzir, podendo, para tanto, juntar documentos e arrolar até, no máximo,
cinco testemunhas.
Os recursos serão analisados pela Comissão de Avaliação de Desempenho, sendo revistos
somente os fatores de avaliação devidamente indicados pelo recorrente;
Não serão analisados recursos protocolados fora do prazo previsto no "caput";
A Comissão de Avaliação de Desempenho emitirá parecer fundamentado, mantendo ou
alterando a nota concedida na avaliação do servidor;
O parecer emitido pela Comissão será julgado pelo Prefeito Municipal, sendo o recurso
posteriormente remetido ao Departamento de Pessoal, para a execução dos atos decorrentes.

II-

III-

§2°~

§3°-

8°- Fica prevista a utilização dos modelos de Boletim de Avaliação e Relatório da CAD em anexo,
a seguir:
I- Boletim de Avaliação de desempenho, a ser preenchido pela chefia imediata;

Relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho, contendo a somatória dos pontos
obtidos e o resultado da avaliação (se positiva ou negativa).
Considerações sobre a avaliação, a ser preenchida pelo servidor avaliado, no caso de
avaliação negativa, onde poderá emitir sua opinião sobre a avaliação realizada, de uso
facultativo;

O Boletim de Avaliação de Desempenho previsto no inciso I, deverá ser preenchido pela
Chefia, observando-se cada um dos fatores em relação ao desempenho do servidor avaliado.
Cada fator de avaliação de desempenho vale, no máximo 10 (dez) pontos, totalizando 100
(cem) pontos por boletim de avaliação, considerando:
a) Excelente: 10 (dez) pontos;
b) Bom: 08 (oito) pontos;
c) Regular: 05 (cinco) pontos;
d) Fraco: 03 (três) pontos.
O relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho será preenchido pela CAD utilizando-se
os dados do Boletim de Avaliação de Desempenho, com pontuação de O (zero) a 100 (cem)
pontos.

Art. 9°- Obtendo o servidor avaliação negativa, ou seja, média inferior a 70 (setenta) pontos, será
considerado com insuficiência de desempenho e deverá ser encaminhado ao Setor de Pessoal,
para que receba um acompanhamento e treinamento global, que estabelecerá os objetivos e
metas para correção do desempenho no período seguinte.
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§ Unico-Será punido com a pena de demissão o servidor efetivo que apresentar insuficiência de
desempenho por 02 (dois) períodos de avaliação de desempenho consecutivos ou 03 (três)
intercalados nos últimos 05 (cinco) anos avaliados, após processo administrativo.

Art. 10-A progressão por tempo de serviço ou por merecimento, prevista na Lei Municipal n° 562/2010,
de 07 de dezembro de 2010, será concedida ao servidor que obtiver a média mínima de 70
(setenta) nas três últimas avaliações do período.

11-Considerando a promulgação da Lei Municipal n° 562/2010, em 07 de dezembro de 2010, e
considerando ainda que para os atuais servidores públicos da Prefeitura Municipal de Rio Azul
foi previsto processo de progressão por tempo de serviço e merecimento relativo ao período de
2008, 2009 e 2010, as avaliações de desempenho relativas ao exercício de 2011 serão
realizadas, na forma deste Decreto, nos seguintes prazos:
I- Até a data de 30 de novembro a Chefia realizará a avaliação e a entregará até 15 de

dezembro à Comissão de Avaliação de Desempenho, a ser designada por ato do Prefeito
Municipal;
O período de avaliação de desempenho para o ano de 2011 será, excepcionalmente, de 6
(seis) meses, vigorando do mês de janeiro ajunho de 201 1;
Entregues as avaliações de desempenho ao Departamento de Pessoal, este terá até 3 1 de
dezembro do ano para computar as avaliações de desempenho do ano de 201 1 à ficha do
servidor.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 01 de novembro de 201 1 .

II-

III-

Vicente Solda"
Prefeito Municipal
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1. Postura e
Ética Profissional
Considere se o
trabalhado/atividades/
tarefas atribuídas foram

ética e profissionalismo.

Justificativa;

2. Relaciona
mento Profissional
Avalie a capacidade do
servidor de trabalhar em
harmonia, sabendo ouvir
e respeitar as diferenças,
dentro dos padrões do
respeito mútuo e
cooperação.

Justificativa:

3. Rés pó n s a b i
I idade
Considere o quanto o
servidor assumiu os
compromissos do seu
trabalho

Justificativa:

4. Eficiência
Avalie a produtividade e
a qualidade do trabalho

Fraco (03 pontos)

Demonstrou falta de
profissionalismo no
desempenho do
trabalho e não tem
compromisso ético

Pontos

A forma com que se
relacionou com os
demais trouxe
dificuldades,
prejudicando o
desenvolvimento do
trabalho

Pontos

Demonstrou falta de
comprometimento
com as tarefas
designadas,
prejudicando o
andamento dos
trabalhos

Pontos

Não se envolveu
com o trabalho nem
se preocupou com
os resultados

Regular (05 pontos)

Demonstrou pouco
profissionalismo no
desempenho de suas
funções e pouco
compromisso ético

Pontos

Necessita melhorar a
maneira de relacionar-
se, e ser mais
cooperativo no
ambiente de trabalho

Pontos

Demonstrou pouco
compromisso ao
assumir as atribuições
de sua função

Pontos

Se envolveu com o
trabalho, mas não
soube gerenciar suas
atividades,

Bom (08 pontos)

Desempenhou com
profissionalismo o
trabalho/atividades
/tarefas que lhe são
atribuídas e tem
compromisso ético

Pontos

0 modo de relacionar-
se favoreceu o
ambiente de trabalho,
cooperando com seus
colegas no
desenvolvimento dos
serviços

Pontos

Demonstrou bom
comprometimento
com o seu trabalho e
foi responsável pelas
tarefas a ele
designadas

Pontos

O servidor cumpriu o
que lhe foi solicitado
e os resultados foram
a consequência disso

Excelente
(10 pontos)
Desempenhou o
trabalho com grande
profissionalismo,
seguindo os padrões
éticos estabelecidos

Pontos

Apresentou
excelente
relacionamento
profissional, e
grande capacidade
de cooperar,
respeitando as
diferenças

Pontos

Mostrou-se muito
responsável,
assumindo muito
bem seus
compromissos

Pontos

O servidor foi além
do exigido,
gerenciou suas
atividades, visando

PONTOS

K
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desenvolvido

Justificativa:

5. Disciplina
Avalie se o servidor
respeita as
determinações da chefia
e as normas atinentes à
sua função

Justificativa:

6. Pontualida
de
Considere se o servidor
é pontual com os
horários de início e
término da jornada e dos
trabalhos.

Justificativa:

7, Aprendiza
gem e
Flexibilidade
Avalie se o servidor tem
facilidade de aprender c
adaptar-se às mudanças
e se busca capacitar-se,

seu trabalho.

Justificativa:

8. Criatividad

Pontos

O servidor
descumpre as
determinações da
chefia e/ou as
normas atinentes à
sua função

Pontos

O servidor não
cumpre os horários
estabelecidos para
início e término da
jornada de trabalho
e/ou de início dos
trabalhos

Pontos

O servidor não foi
flexível, apresentou
dificuldades para
mudar seu
posicionamento

Pontos

O servidor não teve

prejudicado a
qualidade do trabalho

Pontos

0 servidor às vezes
descumpre as
determinações da
chefia e/ou as normas
atinentes á sua função

Pontos

0 servidor as vezes
descumpre os horários
estabelecidos para
início e término da
jornada de trabalho
e/ou início do trabalho

Pontos

0 servidor apresentou
dificuldade em
aprender e foi flexível
apenas em algumas
situações

Pontos

O servidor teve

Pontos

O servidor
dificilmente
descumpre as
determinações da
chefia e/ou as normas
atinentes à sua função

Pontos

O servidor
dificilmente
descumpre os horários
estabelecidos para
início e término da
jornada de trabalho
e/ou início dos
trabalhos

Pontos

0 servidor não
apresentou
dificuldades de
aprender e foi flexível
às mudanças

Pontos

O servidor manifestou

aos padrões de
qualidade
estabelecidos

Pontos

O servidor não
descumpre as
determinações da
chefia e/ou as
normas atinentes à
sua função

Pontos

O servidor não
descumpre os
horários
estabelecidos para
início e término da
jornada de trabalho
e/ ou início dos
trabalhos, algumas
vezes trabalhando
além dos horários
estabelecidos

Pontos

O servidor
demonstrou grande
capacidade em
aprender e foi
flexível, inovando
sua prática frente às
necessidades do
trabalho

Pontos

O servidor



e e Iniciativa
Avalie a capacidade do
servidor de buscar
soluções para as
diversas situações e
apresentar sugestões
para melhorar a
qualidade do seu
trabalho

interesse em buscar
conhecimentos e
práticas
diferenciadas para
aplicá-las em sua
área de atuação

Pontos

dificuldades em
buscar conhecimentos
e práticas
diferenciadas, para
aplicá-las em sua área
de atuação

Pontos

interesse em buscar
conhecimentos e
práticas diferenciadas,
para aplicá-las em sua
área de atuação

Pontos

apresentou grande
capacidade e
criatividade em
buscar
conhecimentos e
práticas
diferenciadas,
aplicando-as em sua
área de atuação

Pontos

Justificativa:

9. Comunicaç
ao e Atendimento
ao Público
Avalie se o servidor
comunicou suas ideias
com clareza e/ou a
qualidade do
atendimento prestado à
população que procura o
serviço público

Teve dificuldades,
n&o conseguindo
transmitir
informações de
forma clara e
precisa e/ou não
soube prestar um
bom atendimento à
população

Pontos

O servidor
demonstrou
dificuldade em
transmitir
informações e/ou
prestar um bom
atendimento à
população

Pontos

O servidor
demonstrou facilidade
na transmissão de
informações e
contribuiu com o
desenvolvimento do
trabalho e/ou
prestando um
atendimento
satisfatório à
população

Pontos

O servidor
demonstrou grande
capacidade em
transmitir de
maneira clara e
objetiva instruções,
ideias e
informações,
mantendo as
pessoas sempre bem
informadas

Pontos

Justificativa:

10. Utilização
de Recursos
Materiais e
Organização
Avalie a
responsabilidade do
servidor no uso de
materiais e
equipamentos,
obedecendo ao princípio
da economícidade e zelo
e a organizações com
papeis a materiais.

0 servidor foi
descuidado na
utilização dos
recursos materiais,
causando danos aos
mesmo ou foi
desorganizado com
os materiais de
trabalho

Pontos

O servidor
demonstrou pouco
zelo no uso de
equipamentos e
materiais ou pouca
organização com os
materiais de trabalho

Pontos

O servidor
demonstrou
responsabilidade, zelo
e organização no uso
de materiais e
equipamentos

Pontos

O servidor
demonstrou grande
responsabilidade e
organização no uso
de materiais e
equipamentos

Pontos

Justificativa;

Nome
Assinatura do Avaliador
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FATORES
1. Postura e Ética Profissional
2. Relacionamento Profissional
3. Responsabilidade
4. Eficiência
5. Disciplina
6. Pontualidade
7. Aprendizagem e Flexibilidade
8. Criatividade e Iniciativa
9. Comunicação e Atendimento ao Publico
10. Utilização de Recursos Materiais e Organização

TOTAL

PONTOS

(70 pontos ou mais)
enos de 70 pontos)

Assinatura Membro I da CAJD

Assinatura Membro 2 da CAD

Ciência do servidor:

Assinatura:

*Á contar desta data inicia o prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentar recurso contra a avaliação,
nos termos do arí. 7°.
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(Uso Exclusivo do Servidor Avaliado - facultativo)

Emita sua opinião sobre a avaliação realizada;

^


