
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

DECRETO N° 5££5 DE 0^ DE 6£TEmg£CDE 2013

Regulamenta criterios c proccdimcntos gerais
dc avaliagao de desempenho individual e
institucional para efeito de pagamento da
Gratificagao de Desempenho do Setor de
Infraestrutura do Governo do Estado do
Amapa.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuifoes
que Ihe sao conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituigao do Estado
do Amapa, tendo em vista o disposto nos artigos 18 a 21 da Lei n° 1.298, de
07 de Janeiro de 2009,

D EC R ET A:

CAPITULO I
DISPOSIfOES GERAIS

Art. 1° Ficam aprovados na forma deste Decreto os criterios e
procedimentos gerais a serem observados para avaliagoes de desempenho
individual e institucional e o pagamento da Gratifica?ao de Desempenho de
Atividade de Infraestrutura - GDAI do Plano de Cargos, Carreiras e Salarios do
Setor de Infraestrutura do Governo do Estado do Amapa.

Paragrafo unico. A Avaliagao de desempenho visa promover a
melhoria da qualifica?ao dos servidores bem como subsidiar a politica de
gestao de pessoas e desenvolvimento organizacional.

Art. 2° Para efeito de aplica^ao do disposto neste Decreto ficam
definidos os seguintes termos:

I - avaliagao de desempenho: monitoramento sistematico e
continuo da atuagao individual do servidor e institucional das entidades de
lotagao dos servidores;
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II - unidade de avaliagao: orgao ou a entidade da administragao
como um todo, ou subconjunto das unidades administrativas, que execute
atividade da mesma natureza;

III - equipe de trabalho: conjunto de servidores em exercicio na
mesma unidade de avaliagao;

IV - ciclo de avaliagao: periodo de 12 meses considerado para
realizagao da avaliagao de desempenho individual e institucional, com vistas a
aferir o desempenho dos servidores;

V - piano de trabalho: documento no qual serao registrados os
dados referentes ao ciclo de avaliagao;

VI - meta global: meta que expressa o esforgo de toda organizagao
no alcance de seus resultados;

VII - meta intermediaria: meta definida em consonancia com a
meta global e segmentada da unidade de avaliagao;

VIII - meta individual: meta de desempenho pactuada entre
servidor e a respectiva chefia em consonancia com as metas intermediarias
correspondentes a equipe de trabalho a qual pertence;

IX - chefia imediata: responsavel' pela supervisao da avaliagao de
desempenho de servidores que compoem a equipe de trabalho; e

X - comissao de Acompanhamento de Avaliagao de Desempenho -
CAD: comissao responsavel por acompanhar o processo de avaliagao de
desempenho e apreciar, em ultima instancia, o recurso do servidor, quando se
tratar de avaliagao de desempenho individual e ainda de aprovar o piano de
trabalho com suas metas.

Art. 3° Gratificagao de Desempenho de Atividade de
Infraestrutura - GDAI sera paga apenas aos servidores que a ela fagam jus em
fungao do alcance de metas de desempenho individual e metas de
desempenho institucional do orgao ou entidade da administragao.

Paragrafo unico. Nao sera devida a gratificagao de Desempenho
de Atividade de Infraestrutura por ocasiao de:

I - afastamentos e licengas sem remuneragao/vencimento;
II - licenga para realizar aperfeigoamento, estagio, pos-graduagao

e especializagao;
III - licenga para atividade politica; e
IV- afastamento para o exercicio de mandato eletivo.

CAPITULO n
DAS AVAUACOES

Art. 4° A avaliagao de desempenho individual sera feita com
bases em criterios e fatores que reflitam as competencias do servidor, aferidas
no desempenho individual de tarefas e atividades a ele atribuidas.

§ 1° Na avaliagao de desempenho individual, alem do
cumprimento das metas de desempenho individual, deverao ser avaliados os
seguintes fatores minimos:

I - produtividade no trabalho, com base nos parametros
previamente estabelecidos de qualidade e produtividade;
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II - conhecimento de metodos e tecnicas necessarios para
desenvolvimento das atividades referentes ao cargo efetivo na unidade de
exercicio;

III - trabalho em equipe;

IV - comprometimento com trabalho;
V - cumprimento das normas de procedimento e de conduta no

desempenho das atribuigoes do cargo; e
VI - assiduidade e pontualidade no exercicio da fungao.
§ 2° Os servidores serao avaliados na dimensao individual, a

partir:
I - dos conceitos atribuldos pelo proprio avaliado, na proporgao

de 20% (vinte por cento);
II - dos conceitos atribuldos pela chefia imediata, na proporgao

de 60% (sessenta por cento); e
III - da media dos conceitos atribuldos pelos demais integrantes

da equipe de trabalho, na proporgao de 20% (vinte por cento). O numero de
integrantes da equipe de trabalho podera ser limitado ao mlnimo de 3 (tres).
Na impossibilidade de indicagao de outros integrantes na equipe de trabalho,
estes 20% serao definidos pela chefia imediata.

§ 3° Havendo metas de desempenho individual deverao ser
observados os criterios objetivos do § 1° que comporao o piano de trabalho de
cada unidade do orgao ou entidade de lotagao e, salvo situagoes devidamente
justificadas, serao previamente acordadas entre servidor, a chefia e a equipe
de trabalho.

§ 4° Nao havendo a pactuagao a que se refere o § 3° antes do
periodo de avaliagao, cabera a chefia responsavel pela equipe de trabalho fixa-
las, norteada pelo princlpio da razoabilidade quanto a possibilidade de
cumprimento destas.

§ 5° As atribuigoes de conceitos pelos integrantes da equipe de
trabalho aos pares e pela chefia imediata, devera ser precedida de evento
preparatorio com vistas a esclarecimento da metodologia, procedimentos,
criterios e sua correta aplicagao.

§ 6° O avaliado podera apresentar pedido de reconsideragao,
devidamente justificado, contra o resultado da avaliagao individual, no prazo
de 5(cinco) dias uteis, contados do recebimento da copia dos dados de sua
avaliagao individual.

§ 7° O pedido de reconsideragao sera apresentado a unidade de
recursos humanos do orgao ou entidade de lotagao, que o encaminhara para a
chefia do servidor para apreciagao.

§ 8° O pedido de reconsideragao sera apreciado em no maximo
5(cinco) dias uteis, podendo a chefia deferir o pleito, total ou parcialmente, ou
indeferi-lo, sempre acompanhado da devida justificativa.

§ 9° A decisao da chefia sera comunicada ate o dia seguinte ao do
encerramento do prazo ao setor de recursos humanos, que dara ciencia ao
servidor no prazo de 03 (tres) dias uteis.

§ 10. Na hipotese de deferimento parcial ou de indeferimento do
pleito, cabera recurso a Comissao de Acompanhamento de Avaliagao de
Desempenho - CAD, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, que o julgara em ultima

/
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instancia, intimando o interessado do resultado final por meio de copia na
Integra da decisao.

Art. 5° A avaliagao de desempenho institucional visa a aferir o
alcance das metas organizational, podendo considerar projetos e atividades
prioritarias e condigoes espetiais de trabalho, alem de outras caracteristicas
especificas.

§ 1° Compete ao gestor do orgao ou entidade administrativa
juntamente em articulagao com as unidades de avaliagao, coordenar o
processo de fixagao e apuragao de metas de desempenho institucional,
consolidar as informagoes encaminhadas pelas unidades de avaliagao e
preparar os atos necessarios a publicagao da fixagao e apuragao de metas
institucional.

§ 2° As metas referentes a avaliagao de desempenho institucional
deverao ser segmentadas em:

I - metas Globais, elaboradas, quando couber, em consonancia
com o Plano Plurianual - PPA e Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO e a Lei
Orgamentaria Anual - LOA, representando 20 % (vinte por cento) dos pontos
da avaliagao de desempenho institutional; e

II - metas Intermediarias, referentes as equipes de trabalho, o
valor resultante da media das notas para cada Meta Intermediaria
representara 80 % (oitenta por cento) dos pontos da avaliagao de desempenho
institucional.

§ 3° As metas globais referentes a avaliagao de desempenho
institutional serao fixadas anualmente, em ato do dirigente maximo do orgao
ou entidade de lotagao, podendo ser revistas, a qualquer tempo, na hipotese
de fatores que influenciem significativa e diretamente a sua consecugao, desde
que o orgao nao tenha dado causa a tais fatores.

§ 4° as metas referidas no § 2° devem ser objetivamente
mensuraveis, utilizando-se como parametro indicadores que visem a aferir a
qualidade dos servigos relacionados a atividade finalistica do respectivo orgao
ou entidade de lotagao.

§ 5° As metas intermediarias devem ser elaboradas em
consonancia com as metas globais, podendo ser segmentadas, segundo
criterios de hierarquia organizational ou natureza de atividade.

§ 6° Em conformidade com o Art. 19 da Lei n° 1.298, a avaliagao
de desempenho institucional devera limitar-se as seguintes atividades:

I - gestao de Projetos de Infraestrutura;
II - estudos e Projetos;
III - supervisao e gerenciamento; e
IV - fiscalizagao.
Art. 6° O Plano de Trabalho a que se refere o inciso V do art. 2°

devera conter, no minimo:
I - agoes mais representativas da unidade de avaliagao;
II - as atividades, projetos ou processos em que se desdobram as

agoes;
III - as metas intermediarias de desempenho institucional e as

metas de desempenho individual propostas; .
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IV - apuragao final do cumprimento de metas e demais
compromissos firmados de forma a possibilitar o fechamento dos resultados
obtidos em todos componentes da avaliagao de desempenho; e

V - as metas do Plano de Trabalho limitar-se-ao as atividades
estabelecidas no Art. 19 da Lei n.1.298 e transcritas no § 6° do Art. 5° deste
Decreto.

CAPITULO HI
DOS EFEETOS FINANCEIROS

Art. 7° A gratificagao de desempenho correspondera ao
somatorio das avaliagoes de desempenho individual do servidor e institutional
do orgao ou entidade da administragao de lotagao do servidor, observados o
limite maximo de 100 (cem) pontos por servidor, calculada sobre o vencimento
basico do padrao que se encontre o servidor de cada cargo de carreira,
respeitada a seguinte distribuigao:

I - ate 50% dos pontos em fungao do resultado da avaliagao
individual do servidor; e

II - ate 50% dos pontos em fungao do resultado, da avaliagao do
desempenho institutional, a serem divulgados anualmente pelo orgao ou
entidade administrativa de lotagao do servidor.

§ 1° Os valores a serem pagos a titulo da gratificagao GDAI, serao
obtidos pela somatoria dos pontos aferidos na avaliagao de desempenho
individual e institutional, conforme a seguinte pontuagao:

I - de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos: O servidor fara jus a 10% de
GDAI; calculada sobre seu vencimento basico no mes do recebimento;

II - mais de 30 (trinta) a 65 (sessenta e cinco) pontos o servidor
fara jus a 20% de GDAI; calculada sobre seu vencimento basico no mes do
recebimento; e

III - mais de 65 (sessenta e cinco) a 100 (cem) pontos o servidor
fara jus a 30% de GDAI; calculada sobre seu vencimento basico no mes do
recebimento.

§ 2° Ate que seja implementada a primeira avaliagao de
desempenho individual e institutional, a GDAI sera paga no percentual
maximo previsto em lei.

Art. 8° As avaliagoes de desempenho individual e institutional
serao apuradas anualmente e produzirao efeitos financeiros mensais por igual
periodo.

Paragrafo unico. A analise de adequagao funcional visa identificar
as causas dos resultados obtidos na avaliagao de desempenho e servir de
subsidio para adogao de medidas que possam propiciar a melhoria do
desempenho do servidor.

Art. 9° Fazem jus a Gratificagao de Atividade de Desempenho -
GDAI, os servidores regidos pela Lei n° 1.298, de 07/01/2009, integrantes do
Quadro de Pessoal Civil do Setor de Infraestrutura, desde que no exertitio de
suas atividades nos orgaos e entidades, na forma por ela estabelecida.

Art. 10. A GDAI nao podera ser paga cumulativamente com
qualquer outra gratificagao, independente de sua denominagao ou base de
calculo, exceto cargo ou ftingao gratificada.
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CAPITl/LO IV
DOS PROCEDIMBMTOS E DOS PRAZOS

Art. 11. Compete ao departamento de pessoal do orgao ou
entidade administrativa de lotagao do servidor a coordenagao e o
processamento das avaliagoes de desempenho individual, supervisionando as
normas e procedimento para pagamento da gratificagao de desempenho que
trata o art. 1° deste Decreto.

Art. 12. SerS. instituida, por Portaria, no ambito do orgao ou
entidade de lotagao, a Comissao de Acompanhamento de Avaliagao de
Desempenho-CAD, que participara de todas as etapas do ciclo de avaliagao de
desempenho.

Art. 13. A Comissao de Acompanhamento de Avaliagao de
Desempenho sera formada por 3(tres) membros sendo:

I- 2 (dois) membros indicados pelo Secretario de Estado ou
Diretor-Presidente; e

II- 1 (um) membro eleito pelos servidores de infraestrutura lotado
no orgao.

Paragrafo unico. Somente poderao compor a Comissao de
Acompanhamento de Avaliagao de Desempenho servidores efetivos, em
exercxcio no orgao ou entidade e que nao estejam nem estagio probatorio nem
respondendo a processo administrative disciplinar.

Art. 14. Para o correto andamento do processo de avaliagao
deverao ser rigorosamente cumpridos os prazos para cada uma de suas fases.

I - a GDAI e anual, para tanto sua avaliagao devera ser para o
periodo de janeiro a dezembro de cada exercicio;

II - o processo de avaliagao para o pagamento da GDAI devera ser
nos meses de margo e abril de cada ano;

III - os recursos quanto as avaliagoes para a GDAI deverao ser
totalmente apreciados no mes de maio de cada ano, obedecidos os prazos
intermediaries estabelecidos nesta regulamentagao;

IV - os dirigentes maximos de cada orgao envolvido deverao enca-
minhar, a SEAD, obrigatoriamente, ate o 5° dia util do mes de junho de cada
ano, o resultado final das avaliagoes para o pagamento da GDAI;

V - o resultado da avaliagao da GDAI sera implementado na folha
de pagamento entre os meses de julho ate junho do ano seguinte,
compreendendo entao 12 (doze) meses de seu pagamento; e

VI - A SEAD devera implementar os novos parametros da GDAI
na folha do GEA ja para pagamento nos salarios relativos ao mes de julho de
cada ano.

Paragrafo unico. Considerando que o periodo a ser avaliado sera
sempre relativo aos 12 (doze) meses de cada ano, o ato de se avaliar cada
servidor sera, necessariamente, nos meses de margo e abril do ano
subsequente aos 12 (doze) meses trabalhados.

f-
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CAPTTULO V
CONSIDERACOES FINAIS

Art. 15. O titular de cargo de provimento efetivo dos Pianos de
Carreiras e de Cargos referidos no art. 1° que nao permanecer em efetivo
exercicio na mesma unidade organizacional durante todo periodo de avalia?ao
sera avaliado pela chefia imediata de onde houver permanecido por maior
tempo.

Art. 16. Como a GDAI e calculada sobre o vencimento basico do
mes do pagamento, para cada alteragao no vencimento a SEAD devera
atualizar o valor da remuneragao da GDAI.

Art. 17. Os formularios para o processo de avalia?ao individual
e avaliado institucional seguem nos anexos e sao partes integrantes deste
Decreto.

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapd, CP[ de Wf&mWde 2013
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