
DECRETO Nº 114/2007

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o Regulamento da Avaliação de Desempenho, Avaliação de Capacitação e Antigüidade
para Avanço Vertical e Horizontal e Aprovação no Estágio Probatório e seus Anexos, Quadros I,
II, e III, que o presente acompanham.

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

 Gabinete do Prefeito Municipal,
 Em Rio Azul, 28 de novembro de 2007.
(a)-  Dr. Alexnadre Burko
          Prefeito Municipal



REGULAMENTO

Art. 1º- O Sistema  de  Avaliação  de  Desempenho,  Avaliação  de  Capacitação  e  Antigüidade  para
Avanço  Vertical  e  Horizontal  e  Aprovação  no  Estágio  Probatório  é  instituído  como
instrumento da política de desenvolvimento de Recursos Humanos, visando:
I -   Medir a eficiência e a produtividade do servidor, dando-lhe um prospecto de si mesmo;
II - Prover a administração pública de informações  que lhe facilitem planejar, organizar e

controlar  seu sistema de Recursos Humanos.
Art. 2º- A  Avaliação  de  Desempenho  estabelecida  neste  Regulamento  tem  como  principais

objetivos:
I-  Produtividade: levando-se  em  conta  os  objetivos  organizacionais,  estimulando  a

motivação e competição sadia entre os servidores;
II- Treinamento  e  desenvolvimento: possibilitando  a  suplementação  do  processo  de

formação de cada servidor, de acordo com as necessidades individuais apresentadas;
III- Acompanhamento e aconselhamento:  humanizando a gestão de recursos humanos,

através  de assistência  social  e psicológica  ao servidor que apresente ineficiência  no
desempenho de suas funções.

Art. 3º- A Avaliação de Desempenho consiste em quesitos e fatores de avaliação subdivididos em
graus que descrevem o comportamento do avaliado em relação ao fator considerado:
I- A cada  fator  é  atribuído  um peso  relativo,  de  acordo com sua  importância,  para  o

adequado desempenho das atribuições de cada cargo;
II- A cada  graduação  são  descritos  os  comportamentos  verificáveis  dos  ocupantes  dos

cargos  e  o  avaliador  e  o  servidor  deverão  assinalar  aquela  que  melhor  retratar  o
desempenho do servidor entre o fraco e o ótimo.

Art. 4º- A avaliação de desempenho obedecerá aos seguintes critérios:
a-    O período de avaliação de desempenho será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á sempre no

mês em que o servidor houver completado ano de serviço;
b-   O processo de avaliação de desempenho deverá ser concluído em até 60 (sessenta) dias

subseqüentes ao término do período definido no inciso anterior;
c-    O resultado da avaliação será definido pela soma dos formulários (Art. 11), calculado

em  função  da  média  ponderada  da  pontuação  atribuída  a  cada  um  dos  fatores  de
avaliação, considerada a escala de 0 (zero) a 100 (cem), para a chefia imediata e escala
de 0 (zero) a 10 (dez), para a auto-avaliação;

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

 e-    Será realizada por uma Comissão especialmente designada para esta finalidade.

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 5º- Fica instituída a Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD -, 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.

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

membros da CAD. 
Art. 6º- A Comissão de Avaliação de Desempenho, terá como atribuições:

I- Elaborar  o  Regulamento,  bem  como  os  instrumentos  a  serem  utilizados  para  a
Avaliação  de  Desempenho,  Avaliação  de  Capacitação  e  Antigüidade  para  Avanço
Vertical e Horizontal e Aprovação no Estágio Probatório; 



II- 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;

III-  Preencher o Formulário de Avaliação de Desempenho de cada servidor, utilizando os
instrumentos preenchidos pelas chefias e servidores, o Quadro de Ponderação e demais
informações necessárias e efetuar o somatório geral da Avaliação;  

IV-  Dar parecer final da Avaliação, com o devido enquadramento do servidor nos níveis de
resultados possíveis;

V-   Analisar e julgar as avaliações de desempenho que requeiram revisão, em grau único de
recurso, ratificando ou retificando os resultados;

VI-  Emitir  parecer  pela  aprovação  ou  não  do  servidor  no  estágio  probatório,  com
fundamento nas informações constantes no processo de Avaliação de Desempenho, em
cumprimento ao disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 19;

VII- Atuar nos processos de dispensa por insuficiência de desempenho no que couber, seja
durante o estágio probatório ou após ter adquirido a estabilidade. 

Art. 7º- Ficam definidos  os  seguintes  prazos  para  interposição  de  recurso  junto  à  Comissão  de
Avaliação de Desempenho:
I- 05 (cinco) dias úteis para revisão da avaliação por iniciativa do servidor, a contar da

data da ciência do processo.
II-   15  (quinze)  dias  úteis  para  revisão  da  avaliação  por  iniciativa  do Departamento  de

Recursos Humanos, a contar da data do recebimento da avaliação.
Art. 8º-      Fica estipulado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento do processo

de avaliação de desempenho,  para a apresentação dos pareceres  finais  pela Comissão de
Avaliação de Desempenho - CAD -.

DOS REQUISITOS LEGAIS E FATORES DE AVALIAÇÃO 

Art. 9º- Os requisitos legais e fatores de avaliação estão divididos em categorias que descrevem o
comportamento do avaliado, com base em:
I-     REQUISITOS LEGAIS: determinados pela legislação em vigor;
II-   FATORES COMPORTAMENTAIS: são os que se referem às atitudes que caracterizam

a função, os elementos facilitadores, condições favoráveis para o melhor desempenho
das tarefas em relação à postura do servidor e serão idênticos para todos os grupos de
cargos;

III-  Fatores Operacionais: são os que se referem aos procedimentos típicos das funções e os
objetivos específicos do cargo ocupado pelo avaliado e é aplicado a todos os integrantes
do Plano de Carreira do Grupo Operacional.

   DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E  DOS FATORES DE AVALIAÇÃO

Art.10- Os Requisitos Legais e Fatores Comportamentais e Operacionais ficam assim definidos:
I-    ASSIDUIDADE E DISCIPLINA: freqüência com que o servidor comparece ao trabalho

e permanece executando o seu trabalho; respeito e obediência às ordens dos superiores
hierárquicos e normas atinentes à função;

II-  INICIATIVA:  executa  tarefas  além  daquelas  da  sua  atribuição,  sem  necessitar  de
solicitação da chefia. Objetiva analisar a capacidade de desenvolver novos padrões de
pensamento, ter idéias originais e propor soluções alternativas aos problemas surgidos
no trabalho;



III-   PRODUTIVIDADE: Leva-se em consideração a eficácia do resultado final; 
IV-  RESPONSABILIDADE: capacidade  de  responder  pelos  compromissos  assumidos

nas atribuições do seu cargo;
V-    PONTUALIDADE:  cumprimento  com  os  horários  estabelecidos  para  início  e

término da jornada de trabalho, bem como das atividades;
VI-   CONHECIMENTO DO TRABALHO E EFICÁCIA: avalia  a  aplicação adequada

das técnicas no exercício de suas funções, com base em conhecimentos específicos.
As práticas e aperfeiçoamento no trabalho;

VII- COOPERAÇÃO:  considera  o  interesse  em cooperar  e  solucionar  eficazmente  as
situações de trabalho dentro de suas próprias atribuições;

VIII- URBANIDADE NO TRATO COM OS COLEGAS: (relacionamento interpessoal):
tem por base todo e qualquer tipo de contato pessoal com os supervisores e colegas
de trabalho e comunidade em geral;

IX-   INTEGRAÇÃO: considera como o servidor processa as informações funcionais e sua
relação  de  interdependência.  Leva  em  conta  opiniões,  sugestões,  soluções  e
participação em treinamento e reuniões;

X-   ADAPTAÇÃO: considera a capacidade de ajustamento do servidor em relação ao
trabalho e a capacidade de aprender e assimilar métodos. Avalia a disposição para
exercer diferentes tarefas;

XI- ORGANIZAÇÃO: considera a habilidade para ordenar o trabalho e os recursos de
que dispõe e a facilidade em manter seqüência à execução e os resultados das tarefas;

XII- ZELO NO TRATO DOS BENS MATERIAIS: determina em que medida demonstra
responsabilidade  para  com  a  conservação  e  manutenção  de  equipamentos,
ferramentas,  utensílios,  materiais  e  veículos.  A Lei  de  Responsabilidade  Fiscal
acentua este aspecto, não só disciplinando o comportamento do servidor  que lida
com bens e direitos públicos, como preconizando o equilíbrio fiscal;

XIII-  APRESENTAÇÃO DE IDÉIAS E SUGESTÕES: considera a maneira como prepara,
elabora e  executa roteiros  visando o cumprimento  racional,  eficaz e  adequado de
fluxos e o planejamento de atividades; 

XIV-  PARTICIPAÇÃO  EM  CURSOS  E  TREINAMENTOS  OFERTADOS  PELA
ADMINISTRAÇÃO:  assim  entendido,  a  freqüência  em  cursos,  palestras  e
seminários,   (no mínimo 75% de freqüência);

XV- DEDICAÇÃO  AO  SERVIÇO: considera  o  cuidado  com  o  qual  o  servidor
desempenha e utiliza os recursos no exercício de suas tarefas.

XVI-  ATENDIMENTO  AO  PÚBLICO:  avalia  a  capacidade  em  orientar  e  atender  a
população que procura o serviço;

XVII- COMPROMETIMENTO E EÉTICA: avalia o cumprimento de princípios, normas e
regulamentos  de  trabalho.  Analisa  a  seriedade  e  ética  profissional,  o  sigilo  de
informações da organização e da sua especialidade;

XVIII- CONHECIMENTRO DA LEGISLAÇÃO: considera o grau de conhecimento sobre a
legislação  vigente  específica  da  função  e  o  grau  de  domínio  de  aplicação  dos
procedimentos adequados a cada caso;

XIX-  CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO: considera a base de conhecimentos da
estrutura e funcionamento da organização e a condição de identificar pessoas e suas
respectivas funções, a fim de encaminhá-las corretamente;

XX- FREQÜÊNCIA E CONCLUSÃO DE ESCOLARIDADE: participação em cursos de
formação, legalmente exigidos, para o cumprimento de suas funções no cargo e bons
resultados das tarefas;

XXI- USO DO EQUIPAMENTO: considera o discernimento quanto à utilização adequada
de equipamentos e proteção que evite acidentes ou cause danos físicos e materiais a
terceiros;



XXII- Higiene pessoal e saúde: considera o asseio e a apresentação pessoal, assim como a
limpeza e conservação de seu trabalho específico e a apresentação da carteira  de
vacinação;

XXIII- Punições: advertências,  suspensões  e/ou  multas  pecuniárias  de  responsabilidade
exclusiva do servidor.

DOS FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 11- Fica prevista a utilização de 03 (três) modelos de Formulários de Avaliação (Anexos I, II e
III), constituídos dos Quesitos Legais e Fatores Comportamentais e Operacionais:
I- Formulário de Avaliação, a ser preenchido pela chefia imediata;
II- Formulário de Auto-Avaliação, a ser preenchido pelo servidor;
III-Formulário de Avaliação de Desempenho, a ser preenchido pela CAD.

§ 1º- Os formulários I e II deverão ser preenchidos observando-se cada um dos requisitos legais e
fatores comportamentais e operacionais, em relação ao desempenho do servidor avaliado,
com pontuação de 0 a 90;

§ 2º- O formulário III será preenchido pela CAD utilizando-se os dados dos formulários I e II,
além de outros dados como antiguidade, títulos, participação em Comissões Especiais por
indicação do Executivo e cursos ofertados pela Administração, com pontuação de 0 (zero) a
10 (dez) pontos.

§ 3º- A CAD fará uso de Quadros de Ponderação para a apuração dos pontos obtidos pelo servidor
nos formulários I e II. Os Quadros de Ponderação serão de uso exclusivo da CAD, até a
emissão dos pareceres que posteriormente serão divulgados. 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Art. 12- O processo de avaliação terá início com o repasse dos Formulários I e II aos Chefes de
Departamento;  estas  Chefias  deverão  repassar  aos  servidores  lotados  nos  seus
Departamentos o Formulário I -, de Auto-avaliação. 

§ único- Após período determinado entre  a CAD e as Chefias,  os Formulários  I e II  deverão ser
devolvidos à Comissão, devidamente preenchidos.

Art. 13- A CAD dará prosseguimento ao processo de avaliação realizando a apuração dos resultados
através  do preenchimento do Formulário III,  utilizando para tal  os Formulários  I  e II  já
preenchidos, bem como outros dados constantes deste Regulamento. 

Art. 14-     Após a apuração dos pontos obtidos será efetuada a soma dos formulários (Chefia imediata,
auto-avaliação e CAD), cujo resultado poderá ser:
I-   abaixo de  50 (cinqüenta) pontos  = fraco (avaliação negativa);
II-  de 51 a 69 pontos                          = bom;
III- 70 pontos ou mais                            = ótimo.
a)-  Avaliação  negativa  -  média  inferior  a  50 (cinqüenta)  pontos  -  será  considerado com
insuficiência de desempenho e deverá ser encaminhado ao Setor de Pessoal, para que receba
um  acompanhamento  psico-sócio-profissional,  bem  como  treinamento  global,  que
estabelecerá os objetivos e metas para correção do desempenho no período seguinte. Neste
caso, de avaliação negativa, não haverá avanço de referência.
b)- Avaliação entre 51 (cinqüenta e um) e 69 (sessenta e nove) pontos - será considerado
bom e deverá ser encaminhado ao Setor de Pessoal, para que receba um acompanhamento
específico, dando-lhe oportunidade para que seu desempenho seja aprimorado. Neste caso,
de avaliação entre 51 e 69 pontos, não haverá avanço de referência. 
c)-  Avaliação  positiva  -  70  pontos  ou  mais  -  o  servidor  terá  direito  ao  avanço  de  uma
referência horizontal.



I- Se na avaliação seguinte o servidor não apresentar crescimento satisfatório,  deverá ser
aberto processo administrativo com o objetivo de efetuar seu desligamento.
II – 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. 15- Após concluir a avaliação, a CAD emitirá o Parecer Final da Avaliação de Desempenho de
cada servidor especificando seu enquadramento.

Art. 16- O  Programa  de  Recuperação  de  Desempenho  será  realizado  anualmente  sob
responsabilidade  do  Departamento  Municipal  de  Administração  e  o  Setor  de  lotação  do
servidor,  de  acordo  com  o  relatório  circunstanciado  da  chefia  imediata,  constando  as
deficiências e dificuldades do servidor. 

Art. 17- Os servidores cuja escolaridade exigida para o ingresso no cargo seja curso superior, poderão
ter avanço vertical correspondente a um nível de vencimento, quando da comprovação de
cursos de especialização com carga horária igual ou superior a 360 horas na área de sua
atuação  profissional  e  que alcançarem acima  de  70 pontos  nos  requisitos  legais,  fatores
comportamentais e fatores operacionais.

§ único: Os  servidores  beneficiados  pelo  avanço  definido  no  “caput”  deste  artigo  não  poderão
concorrer a mais de uma referência no avanço horizontal.

Art. 18-     Os servidores cuja escolaridade exigida para o ingresso no cargo seja curso de nível médio,
poderão  ter  avanço  vertical  correspondente  a  um  nível  de  vencimento  quando  da
comprovação de cursos de graduação superior, na área de sua atuação profissional e que
alcançarem acima  de  70 pontos  nos  requisitos  legais,  fatores  comportamentais  e  fatores
operacionais.

Art. 19-     Os servidores que comprovarem a carga horária de 150 horas em cursos de aperfeiçoamento
correspondentes em sua área de atuação,  que tenham alcançado acima de 70 pontos nos
requisitos  legais,  fatores comportamentais  e fatores operacionais,  poderão ter  um avanço
horizontal em mais uma referência.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20- O peso do critério  de antiguidade na avaliação de desempenho para o avanço vertical  e
horizontal não poderá exceder a 50% da pontuação final.

Art. 21- Todas  as  alterações  que  se  fizerem  necessárias  para  o  aprimoramento  do  Sistema  de
Avaliação aqui estabelecido, serão editadas através de Decreto do Executivo, sob pena de
nulidade.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 28 de novembro de 2007.
(a)- Dr. Alexandre Burko
        Prefeito Municipal



QUADRO I

PONDERAÇÃO PARA  A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PELA CHEFIA IMEDIATA

(de zero a oitenta pontos percentuais)
                      FATORES
                      CONCEITO

PESO  POR
FATOR(%)

Assiduidade e disciplina 5
Pontualidade 5
Responsabilidade 10
Iniciativa 5
Cooperação 5
Urbanidade no trato com os colegas 5
Adaptação 2,5
Organização 2,5
Conhecimento e Eficácia no Trabalho 10
Zelo no Trato dos Bens Materiais 5
Apresentação de Idéias e Sugestões 2,5
Participação em Cursos e Treinamento 1
Dedicação ao serviço 5
Produtividade 5
Atendimento ao Público 2
Comprometimento e Ética 3
Conhecimento Legislação 1,5
Conhecimento Organização 2,5
Freqüência e conclusão de escolaridade 0,5
Uso devido do Equipamento à sua disposição 1,5
Higiene Pessoal 0,5



QUADRO II

PONDERAÇÃO PARA  A AUTO-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PELO SERVIDOR
( de 0 a 10 pontos percentuais)
                      FATORES
                      CONCEITO

PESO  POR
FATOR (%)

Assiduidade 0,5
Pontualidade 0,5
Responsabilidade 1
Iniciativa 0,5
Cooperação 0,5
Urbanidade no trato com os colegas 0,5
Adaptação 0.25
Organização 0,25
Eficácia no Trabalho 1,0
Zelo no Trato dos Bens Materiais 0,5
Apresentação de Idéias e Sugestões 0,25
Participação em Cursos e Treinamento 1,0
Dedicação ao serviço 0,5
Produtividade 0,5
Atendimento ao Público 0,5
Comprometimento e Ética 0,5
Conhecimento Legislação 0,25
Conhecimento Organização 0,25
Freqüência e conclusão de escolaridade 0,25
Uso do Equipamento 0,25
Higiene Pessoal 0,25



QUADRO III

PONDERAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PELA CAD

(de zero a dez pontos percentuais)
FATORES

CONCEITO
PESO POR
FATOR (%)

Antigüidade 2
Títulos 2,5
Cursos ofertados 3
Participação em Comissão oficial 2,5
Total de Pontos 10

Obs.: As punições serão computadas em razão de -0,5 (menos meio ponto) por punição no total geral.  

Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 28 de novembro de 2007.
(a)-  Dr. Alexandre Burko
         Prefeito Municipal
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