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CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º O fundamento jurídico encontra-se respaldado no art. 37, inc. XVI E XVII, da Constituição  
Federal de 1988, artigo 33, da Lei n. 8.112/90, art. 40 da LC nº093/2003 e IN nº001/2010 (Normas  
das Normas).
 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.4 ° Entende-se por vacância a situação do cargo público que está sem titular e decorre de:
I-Exoneração;
II- Demissão;
III- Readaptação;
IV- Aposentadoria;
V- Posse em outro cargo inacumulável; ou
VI- Falecimento.
Art. 5° A exoneração do cargo de efetivo dar-se-á a pedido ou de ofício.
§1º O cargo será considerado vago a partir da data do pedido do servidor, quando não estiver 
respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar.
§2º Na exoneração de ofício,  será considerado vago o cargo a partir  da data mencionada no  
documento que solicitou a exoneração.
Art.6° Em caso de aposentadoria, será considerado vago o cargo, a partir da publicação do ato.
Art. 7° Em caso de falecimento, será considerado vago o cargo, a partir da data do óbito.
Art. 8° Em caso de demissão, será considerado vago o cargo, a partir da publicação do ato.
§1°  O cargo  será  considerado  vago  na  data  de  publicação  do  ato  de  exoneração/demissão, 
quando o servidor estiver respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar, se a 
conclusão do processo não lhe impuser penalidade ou data de publicação do ato de demissão;
Art. 9° Em caso de readaptação, será considerado vago o cargo, a partir da data de entrada em 
exercício do servidor na unidade de destino.
Art.  10  Entende-se  por  vacância  por  posse  em outro  cargo  inacumulável,  o  desligamento  do 
servidor  efetivo com o ente onde se encontra lotado,  com a geração de vaga,  sem que haja 
rompimento da relação jurídica,  o que possibilita o servidor aprovado em concurso público ser 
nomeado para outro cargo inacumulável, independente da esfera de poder.
§1° Em caso de vacância por posse em outro cargo inacumulável, será considerado vago o cargo, 
a partir da data de posse do novo cargo.
§2°  A vacância  por  posse  em  outro  cargo  inacumulável  é  vedada  ao  servidor  em  estágio 
probatório.
Art.  11  O servidor  que  deixar  vago  o  cargo,  terá  direito  a  décima  terceira  remuneração  e  a  
indenização  relativa  ao  período  aquisitivo  completo  de  férias  e  ao  período  incompleto  na 
proporção  de 1/12 (um doze  avos)  da  remuneração  por  mês de exercício  ou fração  igual  ou  
superior a 14 (quatorze) dias, calculada com base na remuneração do cargo no mês do início da 
vacância, exceto na hipótese de aposentadoria.
§1º Na hipótese de vacância por  motivo de posse em outro cargo público inacumulável neste 
município ou por readaptação, não há que falar em indenização proporcional de décima terceira 
remuneração e férias, vez que nesta hipótese, o servidor poderá contar com o tempo de serviço 
prestado no cargo anteriormente ocupado no novo cargo público.
Art. 12 Ao servidor beneficiado pelo afastamento para estudo ou missão em outro Município  não 
limítrofe ou no exterior, com remuneração, a lei impõe restrição para a concessão de exoneração, 
antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da 
despesa havida do seu afastamento.
Art.  13  Não  existe  óbice  em  conceder  declaração  de  vacância  por  posse  em  outro  cargo 
inacumulável para servidor que responde a Processo Administrativo Disciplinar.
Art.  14 O servidor  poderá retornar  ao cargo anteriormente ocupado desde que haja expressa 
desistência do estágio probatório ao qual está submetido e desde que em tempo hábil, ou seja,  
antes de ter adquirido estabilidade no novo cargo.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS
Art.15 Os servidores a que se refere esta Instrução Normativa, deverão preencher o formulário de  
“pedido de vacância” no protocolo geral deste município e anexar cópia dos documentos pessoais.
§1° Para vacância por posse em outro cargo inacumulável, deverá acompanhar o formulário: Cópia 
da publicação de nomeação em outro órgão público e ou cópia do termo de posse.
§2º Para vacância por falecimento, deverá acompanhar o formulário, o atestado de óbito.
§º3º Para vacância por readaptação, deverá acompanhar o formulário: Os exames médicos que 
comprovem a redução da capacidade física ou mental do servidor e a avaliação apurada por junta 
médica do município.
§4º Para os demais casos, a vacância não depende de provocação do servidor.
Art.16 O protocolo geral encaminhará os processos com pedido de vacância à Gerência de Gestão 
de Efetivos.
§1º Nos casos de falecimento, a Gerência de Gestão de Efetivos realiza apenas o lançamento no  
cadastro de pessoal,  envia a Gerência de Gestão de Processamento da Folha lançamento de 
informação e encaminha para arquivo em dossiê.
§2º Nos casos de exoneração a pedido,  a  Gerência confecciona o Ato,  envia ao Gabinete da  
Gestão que encaminha a Secretaria de Governo para assinatura. O processo retorna ao Gabinete 
para publicação e à Gerência para o lançamento no cadastro de pessoal. O processo segue para 
Gerência de Gestão de Processamento da Folha para lançamento de pagamento e desligamento 
do servidor, após o processo segue para arquivo em dossiê.
§3°  Nos  casos  de  aposentadoria,  o  servidor  realizará  a  solicitação  no  Cuiabá-Prev,  que  é 
responsável pela publicação da Portaria e encaminhamento a Gerência que fará o lançamento no  
cadastro de pessoal.
§4° Nos casos de exoneração de ofício, o Gabinete da Secretaria de Gestão confecciona o Ato, 
envia a Secretaria de Governo para assinatura, retorna ao Gabinete para publicação e segue para  
a Gerência que efetuará o lançamento no cadastro de pessoal.
§5º Nos casos de posse em outro cargo inacumulável, a Gerência confecciona a Vida Funcional do 
servidor,  envia  a  Assessoria  Jurídica  para  despacho  e  encaminhamento  a  Procuradoria  Geral 
Municipal para parecer. Após parecer o processo retorna a Gerência para confecção da Portaria,  
que deferiu ou indeferiu o pedido. Segue para o Gabinete da Gestão para assinatura e publicação  
e retorna para Gerência para lançamento no cadastro de pessoal. Depois o processo segue para 
Gerência de Gestão de  Processamento da Folha para  os  devidos lançamentos  e  segue  para 
arquivo em dossiê do servidor.
§6º Nos casos de readaptação, caberá a Gerência de Gestão de Efetivos com base no parecer da 
junta médica, readaptar o servidor para exercer funções de acordo com a sua limitação. Depois  
das  mudanças  necessárias  e  devidas  alterações  no  cadastro  de  pessoal,  será  confeccionada 
portaria. A portaria segue para o Gabinete da Gestão para publicação e retorna para conferência e 
certificação.  O  processo  seguirá  para  Gerência  de  Gestão  de  Processamento  de  Folha  para 
correção que for necessária e após seguirá para arquivo em dossiê do servidor.
§7º Nos casos de demissão, o Ato é confeccionado pela Corregedoria Geral Municipal e publicado 
pelo Gabinete da Gestão. Após publicação, segue para a Gerência que efetuará o lançamento no 
cadastro de pessoal. 

Art. 17 Vigendo o período de vacância de posse em outro cargo inacumulável o servidor deverá 
solicitar seu pedido de exoneração, ou se for o caso, seu retorno. Não ocorrendo nenhuma das  
hipóteses a Gerência de Gestão de Efetivos deverá providenciar a exoneração de ofício.
Art. 18 Fica sob a responsabilidade da Coordenadoria Administrativa e Financeira de cada Unidade 
Gestora o acompanhamento das vacâncias, através do sistema de cadastro de pessoal.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 19 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de 
elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI nº001/2010), bem como de manter o processo 
de melhoria contínua. 
Art 20 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2014.

PASCOAL SANTULLO NETO
Secretário Municipal de Gestão

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 023/2014

Dispõe  sobre  as  normas  e  procedimentos  a  serem  adotados  para  usufruto  do  Fundo  de 
Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município pelos servidores da Administração Direta,  
Autarquias e Fundações do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º A presente instrução normativa regulamenta os procedimentos a serem cumpridos pelos  
servidores públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
Municipal  de Cuiabá,  para usufruto do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal  do 
Município.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as Unidades e Secretarias da Administração Direta, Autarquias e Fundações 
no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cuiabá.
CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
Art.  3º  O  fundamento  jurídico  encontra-se  respaldado  na  Lei  nº  4369/2003,  Lei  nº5420/2011, 
Decreto nº4125/2003, Lei nº5420/2003 e IN nº001/2010 (Normas das Normas).
CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS
Art. 4º O Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município de Cuiabá,  se destina:
a) - A formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos;
b) -  Desenvolvimento  de  pesquisas  que  visam  o  aperfeiçoamento  tecnológico  e  absorção  e  
conhecimento na área de pessoal;
c) - Apoiar projetos que tenham por objetivo o desenvolvimento dos recursos humanos voltados 
para as atividades do sistema de pessoal;
d) - Apoiar projetos para reequipar e ampliar os setores voltados as atividades de pessoal;
e) -Promover e incentivar o desenvolvimento de atividades dinamizadoras do sistema de pessoal.
f) - Apoiar e incentivar o intercâmbio e a integração interestadual ou intermunicipal das atividades 
de pessoal.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º  A receita do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município de Cuiabá, 
será  constituída  pelo  recolhimento  mensal  na  base  de  1%  (um  por  cento)  do  total  das  
consignações  em folha  de  pagamento,  em  favor  das  companhias  de  seguros,  entidades  de  
previdência  privada,  cooperativas,  empresas  ou  instituições  de  administradores  e  gestão  de 
sistemas de benefícios e instituições financeiras, devendo ser aplicadas em 20% (vinte por cento)  
para aquisição de equipamentos permanentes e 80% (oitenta por cento) para capacitação dos 
servidores municipais. Também constituirão receita do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de 
Pessoal  do  Município  de  Cuiabá,  as  dotações  orçamentárias  próprias,  receitas  oriundas  de 
promoções  dinamizadoras  na  área  de  pessoal,  receitas  oriundas  dos  descontos  de  faltas 
injustificadas  no  serviço  público,  alienação  de  papéis  até  o  limite  de  10% (dez  por  cento)  e 
alienação de mobiliários inservíveis.
 § 1º Os resultados provenientes das ações de capacitação devem estar relacionados às atividades 
finalísticas, e em consonância com a visão e missão de cada órgão.
Art 6º As diretrizes previstas nesta Instrução para aplicação do Fundo, serão desenvolvidas pela  
Secretaria  Municipal  de  Gestão  através  da  Coordenadoria  Especial  de  Desenvolvimento  e 
Desempenho Profissional.
§1º A Coordenadoria Especial de Desenvolvimento e Desempenho Profissional é composta pela 
Gerência  de  Gestão  de  Desempenho  Profissional  e  Gerência  de  Gestão  de  Desenvolvimento 
Profissional.
§2º A fiscalização sob os aspectos técnicos dos projetos atendidos pelo Fundo, será realizada pela 
Diretoria de Pessoal da Secretaria Municipal de Gestão.
Art. 7º São atribuições da Secretaria Municipal de Gestão através da Coordenadoria Especial de  
Desenvolvimento e Desempenho Profissional:
I- selecionar os servidores para os eventos;
II-  solicitar  ao  servidor  o  preenchimento  e  assinatura  da  ficha  de  inscrição  e  do  Termo  de 
Compromisso nos eventos promovidos pela Administração Pública Municipal;
III- expedir formulário de homologação de eventos novos;
IV- homologar as ocorrências de evento;
V- elaborar o relatório de turma concluída e emitir o certificado ao término do curso, nos eventos,
VI- incluir as informações no sistema integrado de gestão de recursos humanos dos eventos;
VII- solicitar ao servidor cópia dos certificados, devidamente reconhecidos, dos eventos realizados 
pelo servidor;
VIII- elaborar o plano semestral de capacitação e encaminhá-lo à Diretoria de Gestão de Pessoas,  
para validação;
IX-  coordenar  o  processo  de  repasse  do  conteúdo  dos  servidores  participantes  de  eventos  
promovidos ou encaminhados pela Instituição;
X- incluir, alterar e excluir os alunos e ministrantes, no módulo capacitação; 
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XI- orientar o servidor quanto aos procedimentos a serem adotados, com vistas à progressão por  
cursos e ou aperfeiçoamento e por qualificação ou desempenho profissional.
§  1º  Para  o  planejamento  da  capacitação,  a  Secretaria  Municipal  de  Gestão  através  da 
Coordenadoria  Especial  de  Desenvolvimento  e  Desempenho  Profissional,  terá  participação 
exclusiva no que compreende:
a) definição da carga horária;
b) definição do local;
c) definição de recursos humanos e pedagógicos;
d) definição de cronograma;
e) definição de palestrante;
f) previsão orçamentária 
§ 2º Para execução da capacitação, ficam definidas as seguintes responsabilidades da Secretaria 
Municipal  de  Gestão  através  da  Coordenadoria  Especial  de  Desenvolvimento  e  Desempenho 
Profissional:
a) inscrições;
b) logística (check-list anexo)
c) acompanhamento;
d) controle de freqüência;
e) avaliação
f) emissão de certificado
Art. 8º Ficam definidos três tipos de eventos de capacitação:
I  -  HABILITAÇÃO: aquele  que  visa  a  adaptação  e  ambientação  iniciais  do  novo  servidor  à 
organização,  bem  como  o  destinado  à  aquisição  de  conhecimentos  e  desenvolvimento  de 
habilidades em áreas relacionadas com as de atuação do servidor.
II - ATUALIZAÇÃO: destinado à reciclagem de conhecimentos em áreas relacionadas com as de 
atuação do servidor.
III - APERFEIÇOAMENTO: visa a ampliação do conhecimento ou o aprimoramento de habilidades 
em áreas relacionadas com as de atuação do servidor, com duração superior a 120 horas e inferior  
a 360 horas.
Art. 9º Ficam os eventos de capacitação assim definidos:
I - REUNIÃO: Caracteriza-se como o embrião de todos os tipos de evento. Trata-se do encontro de 
duas ou mais pessoas a fim de discutir, debater e solucionar questões sobre determinado tema 
relacionado com sua área de atividade. Cabe a reunião, planejamento minucioso para otimização 
de resultados. Dez requisitos são essenciais para seu sucesso:
a) convite ou convocação com horário de início e término a todos os participantes;
b) confirmação de presença;
c) participantes relacionados ao tema da reunião;
d) coordenador e secretário;
e) programa pré-estabelecido – pauta – e divulgado aos participantes;
f) esquema de participação e pronunciamento;
g) infra-estrutura logística: locais, equipamentos e material de apoio;
h) infra-estrutura de pessoal;
i) objetividade e síntese;
j) relatório final.
II  -  CURSO:  eventos  educativos,  caracterizados  pela  apresentação  de  um  tema  específico, 
objetivando o conhecimento, treinamento ou a reciclagem dos participantes, capacitando-os para o 
exercício  das atividades  relacionadas ao  assunto proposto.  Por  serem permitidas  perguntas  e 
debates, o número de participantes não deve ser superior a 35. É produtivo para o curso que seja 
utilizado recurso audiovisual e fornecido material  de apoio,  como apostila,  livro didático,  pasta, 
bloco e caneta. Também são permitidas gravações, anotações ou filmagens desde que autorizadas 
pelo  ministrante.  A  duração  do  curso  depende  do  tipo  do  mesmo,  por  exemplo:  formação, 
atualização, etc.
III - TREINAMENTO: é a educação institucionalizada ou não, que visa capacitar o profissional para 
o  exercício  de  determinada  função  ou  tarefa  específica  em  determinada  organização.  Seus 
objetivos são mais restritos e imediatos, possibilitando a qualificação.
IV - FÓRUM: reunião de discussão com número ilimitado de pessoas, onde um especialista ou  
autoridade apresenta um assunto ou problema (previamente estabelecido), seguido de debate pela 
plenária,  com  o  objetivo  de  possibilitar  a  livre  expressão  de  idéias  e  pontos  de  vista.  Um 
coordenador reúne as opiniões e apresenta  a conclusão que representa a ideia da maioria.
V - CONGRESSO: reunião formal e periódica de pessoas, pertencentes a grupos profissionais com 
o  mesmo  interesse,  geralmente  promovidos  por  entidades  associativas,  objetivando  estudar, 
debater e chegar a conclusões sobre um tema geral,  que é exposto em subtemas.  Estes são 
apresentados  sobre  diferentes  modalidades  de  eventos,  como  painel,  conferência,  palestra, 
simpósio, etc. O congresso é planejado por uma comissão organizadora, que elabora e aprova o 
regulamento e o regimento. Regulamento é o conjunto de normas que define a execução do evento 
como:  data,  horário,  local,  programa,  duração,  formas  de  inscrições,  hospedagem,  transporte,  
visitas, etc.  O regimento define as regras de montagem do evento,  desde a criação da comissão 
organizadora, funções de cada membro, cotas de patrocínios, até as regras de apresentação dos 
trabalhos  e  subtemas,  destinadas  ao  público  interno  ou  apresentadores.  Os  congressos 
apresentam,  ainda,  as  comissões,  formadas  por  grupos  de  estudiosos  de  um  tema,  com  a 
finalidade  de  analisar  trabalhos  ou  debaterem  sobre  os  temas,  que  serão  apresentados  na 
plenária, de acordo com o regimento. As apresentações, trabalhos e propostas são reunidos em 
um documento único, entregue aos congressistas, juntamente com as conclusões do evento. A sua 
duração é de cinco dias e sua realização, anual ou bienal.
VI  -  SEMINÁRIO: apresentação verbal  de  um tema proposto  para um público  conhecedor  ou 
interessado no assunto, com uma certa linearidade de formação profissional. É apresentado sob a 
forma dialogal,  como palestra,  painel,  debates  ou mesa-redonda,  em período pré-determinado, 
com a presença de um coordenador, que domine o assunto e de um ou mais apresentadores, 
escolhidos pelo grupo.Geralmente divide-se em duas fases:
a)  Exposição:  realizada por  profissional,  que  domina o tema,  levantando  informações sobre  o 
assunto;
b) Discussão: abertura para perguntas (de preferência escritas e identificadas) e respostas.
VII - SIMPÓSIO: apresentação de um tema geral de grande interesse, que é dividido em subtemas,  
por especialistas de renome, sendo seu objetivo final o intercâmbio de informações, com a tomada 
de decisão. É permitida a ilustração do tema base, com a apresentação de eventos expositivos e 
demonstrativos como: feira,  salão,  exposição e mostra,  sempre relacionados ao tema principal. 
Mais eclético do que o congresso permite, também, a apresentação de temas de interesse geral, e 
não só de classes específicas, como: medicina alternativa, esoterismo, jardinagem, etc., no qual 
pessoas de todos os segmentos e setores sócio-econômicos podem ter interesse. O público deve 
ser selecionado,  podendo se manifestar com perguntas por  escrito e identificáveis,  ao final  do 
evento,  sem intuito  polêmico.  É necessária  a presença de um coordenador.  Os trabalhos são 
resumidos e compilados em anais e entregues aos participantes ao final do evento. A duração do 
simpósio é, em média, de um a três dias.
VIII - ENCONTRO: Reunião de pessoas de uma mesma categoria profissional para debater temas 
polêmicos, apresentados por representantes dos grupos participantes. Muito utilizado por classes 
específicas. Requer a presença de um coordenador para a apresentação dos representantes dos 
grupos e a coordenação dos trabalhos que são expostos em forma de palestras, conferências, 
mesas-redondas,  painéis ou demonstrados como exposição,  mostra ou feira. As características  
básicas do encontro são semelhantes as do congresso, porém com menor abrangência de público; 

enquanto o congresso  reúne todos os profissionais que têm interesse em determinado segmento, 
o encontro reúne somente um segmento e com período menor de duração – de um a três dias.  
Exige a elaboração de programa pré-determinado, a presença de um representante de cada grupo 
para  defesa das propostas, o coordenador e os anais.
IX - JORNADA: é uma reunião de pessoas com interesses comuns sobre um determinado tema, 
com  apresentação  sucessiva  de  trabalhos,  podendo  intercalar  comentários  e  debates  dos  
participantes. Segue a mesma sistemática do seminário.
X - WORKSHOP – LABORATÓRIO OU OFICINA: é basicamente uma palestra dividida em duas 
partes:  teórica e prática. Neste evento, todos participam ativamente das discussões, após uma 
pequena  exposição  de  um  coordenador-central,  especialista  no  assunto,  que  estimula  a 
participação em oficinas de trabalho, cujos objetivos são a produtividade e a obtenção de novos 
conceitos e alternativas. Como todo evento, que tem sua parte prática após a explanação, alcança  
alto retorno de captação e memorização entre os participantes. 
XI - PAINEL: caracterizado por um quadro de apresentações, no qual um orador principal e até  
quatro painelistas explanam sua visão sobre um  tema pré-determinado.  Sua organização,  que 
soma as regras da conferência com as da mesa-redonda, permite ao público conhecer todos os 
ângulos de uma questão, o que torna possível aos participantes refletir, perguntar e discutir pontos  
de  interesse  comum.  É necessária  a presença  de  um moderador  que coordena  os  trabalhos, 
fixando as regras do evento. Divide-se em duas partes distintas:
a) Os painelistas apresentam o tema individualmente, obedecendo às regras da conferência, tendo 
o  orador  principal  maior  tempo  de  explanação,  para  enfoque  geral.  Os  painelistas  abordam 
subtemas ou posições próprias do assunto abordado;
b) São seguidas as mesmas regras da mesa-redonda, nas quais os painelistas debatem entre si e 
respondem as perguntas do público, que devem ser feitas por escrito e  identificáveis.
XII  -  CONFERÊNCIA: Caracteriza-se  pela  apresentação  de  um  tema  informativo,  técnico  ou 
científico, por autoridade em determinado assunto, para um grande número de pessoas (público). 
Mais  formal  do  que  a  palestra  exige  a  presença  de  um  presidente  de  mesa  que  fará  a  
apresentação do conferencista. As perguntas deverão ser feitas ao final do evento por escrito e  
identificadas.  Os  recursos  audiovisuais  devem ser  operados  por  técnico  e  para  gravações  e 
filmagens é necessária à autorização do conferencista. A duração ideal é de no máximo uma hora 
e meia, dividindo-se o tempo entre a apresentação e a sessão de perguntas e respostas.
XIII - PALESTRA: Caracteriza-se pela apresentação de um tema pré-determinado a um grupo, que 
já possui informações sobre o assunto. Menos formal do que a conferência exige a presença de 
um coordenador para a apresentação do palestrante e triagem de perguntas. Estas podem ser  
feitas  diretamente  pelo  público  que  deve  ser  menor  do  que  a  da  conferência,  durante  a  
apresentação e após a autorização do apresentador. Também se aceitam perguntas por escrito,  
desde  que  identificadas.  O local  para  o pronunciamento  é  mais  livre  do  que  na  conferência,  
podendo fazê-lo da tribuna, na mesa diretora ou circulando entre os participantes, com a utilização  
de  recursos  audiovisuais  operados  pelo  próprio  palestrante.  A duração  ideal  é  a  mesma  da 
conferência, com o tempo dividido entre a apresentação e a sessão de perguntas e respostas, a 
critério do coordenador. Ao contrário da conferência, são permitidas fotos, gravações e filmagens, 
mas se usando o bom senso para que a apresentação não fique prejudicada e com a concordância  
do palestrante. 
Art. 10 Para participar de eventos, o servidor deverá ter autorização da chefia imediata, e esta por  
sua vez encaminhará solicitação ao CAF da secretaria de origem que posteriormente encaminhará 
a Coordenadoria Especial de Desenvolvimento e Desempenho Profissional.
§ 1º Todo servidor público tem direito a participar de ações de capacitação, desde que relacionadas 
com seu cargo ou área de atuação e contar com a concordância da chefia imediata.
§  2º  O servidor  poderá  solicitar  o  cancelamento  de  sua  inscrição,  com justificativa da  chefia  
imediata,  encaminhando  à  Coordenadoria  Especial  de  Desenvolvimento  e  Desempenho 
Profissional até 03 (três) dias antes do início do evento.
§ 3º Será garantida ao servidor a participação em eventos de capacitação dentro do seu horário de  
trabalho ou fora dele, bem como com ou sem ônus para o órgão ou entidade. 
§ 4º O servidor em estágio probatório poderá participar em eventos de capacitação, com menos de 
200 horas, desde que seja de interesse do órgão, necessário ao desempenho das atribuições do 
cargo para o qual foi nomeado e não prejudique a realização da avaliação de desempenho a que 
deve ser submetido.
§ 5º O servidor que participar de eventos com carga horária acima de 200 (duzentas) horas/aula,  
que não seja Pós-graduações stricto sensu  e lato sensu, deverá assinar termo de compromisso de 
permanência na Instituição e na área de atuação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano. (Anexo I).
Art. 11 Para a seleção de servidores a serem inscritos em eventos de capacitação deverão ser 
observados os seguintes critérios:
I - dar prioridade aos servidores que não participaram de eventos no último exercício;
II - observar se o evento está relacionado diretamente com o cargo ou área de atuação do servidor;
III - observar o tempo de serviço na área de atuação;
IV - verificar a assiduidade do servidor em outros eventos;
V - avaliar a importância e necessidade para o setor da participação do servidor no evento.
Parágrafo  único. A seleção  dos  participantes  deverá  ser  efetuada  primeiramente  pela  chefia 
imediata  e  posteriormente  pela  Coordenadoria  Especial  de  Desenvolvimento  e  Desempenho 
Profissional.
Art.  12  A  homologação  dos  eventos  deverá  ser  solicitada  a  Coordenadoria  Especial  de 
Desenvolvimento e Desempenho Profissional, em formulário próprio, acompanhado do programa 
com a respectiva carga horária.
Art. 13 A homologação de eventos ocorrerá quando:
I - O evento tiver relação direta com as finalidades do órgão ou entidade;
II - Houver relevância para a administração pública estadual.
§ 1º Para efeitos de homologação poderão ser encaminhados eventos com carga horária mínima 
de 4 horas/aula.
§ 2º Para a homologação da ocorrência de evento, a data de conclusão do curso, constante no 
certificado, poderá ser considerada até cinco anos da data atual.
§  3º  Os  certificados  que  não  contiverem  informação  sobre  a  carga  horária  do  evento  serão 
considerados como de 08 horas/aula – para eventos de um dia, não sendo, portanto validados e 16 
horas/aula – para eventos de dois dias ou mais.
§ 4º Serão validadas para todos os servidores, independentemente do cargo ou área de atuação,  
eventos relacionados às áreas de:
I - Relacionamento interpessoal;
II - Informática básica (Word, excel, power point, open Office, internet e access);
III - Línguas (português, inglês e espanhol).
Art. 14 Para concessão de certificado fica estabelecida freqüência de 80% (oitenta por cento) para  
eventos de capacitação quando realizados no município sede do órgão onde o servidor estiver  
lotado e 100% (cem por cento) quando realizado fora do município.
§ 1º Será adotada média sete como aproveitamento, quando for utilizado o sistema de notas.
§ 2º Quando o certificado não contiver impressa a carga horária do evento, deverá ser solicitado  
atestado de freqüência para efeito de validação dos créditos para progressão funcional.
§ 3º O certificado deverá possuir o seguinte conteúdo:
I - FRENTE: Identificação do órgão emitente, nome do servidor, nº da identidade, nome do evento; 
local e período de realização; carga horária; data de emissão; assinatura do emitente.
II  -  VERSO:  Programa  (conteúdo);  ministrante(s),  carga  horária  por  ministrante  e  conteúdo, 
freqüência/ou nota, registro do certificado.
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Art.  15  Os  eventos  de  capacitação  estão  divididos  em  três  fases  ou  etapas:  planejamento, 
execução e avaliação.
§  1º  O  planejamento  de  um  evento  deverá  levar  em  consideração:  modalidade  de  evento,  
denominação,  justificativa,  local,  responsáveis  pela  ação,  objetivos,  público  alvo,  cronograma, 
recursos, estratégias de comunicação, metodologia, acompanhamento, controle e avaliação.
a) MODALIDADE DE EVENTO –  Descrito no Art.3º  desta Instrução Normativa;
b) DENOMINAÇÃO – identificar de modo claro o nome do evento, para atrair os interessados.
c)  JUSTIFICATIVA –  é  o  texto  que  utiliza  argumentos  convincentes  sobre  a  importância  da 
realização do evento, demonstrando:
– a relevância do mesmo;
– os resultados pretendidos;
– o público a ser beneficiado.
d) LOCAL – é necessário observar a área onde o evento ocorrerá, tanto no aspecto geográfico  
(localização), quanto no aspecto físico (auditório, centro de convenções), no que se refere:
-   à facilidade de acesso;
-  à facilidade de estacionamento;
- ao tamanho, em relação ao número pretendido de participantes;
-  às condições de higiene e conservação;
- à possibilidade de acesso rápido de socorro (ambulância, polícia, bombeiros);
-  às condições para operacionalizar recursos áudio visuais.
e) IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS - identificar a coordenação geral e os responsáveis 
pelas etapas do evento.
f)  OBJETIVO –  é onde  se determina o  que  se pretende com o evento,  ou  seja,  o  resultado  
esperado.
g) PÚBLICO ALVO – a quem se destina o evento.
h)  CRONOGRAMA –  distribuição  planejada  das  fases  de  um trabalho,  a  ser  executado,  com 
discriminação das diversas etapas e prazos.
i) RECURSOS – são os meios utilizados para execução dos trabalhos. Tipos de recursos:
- Humanos – são as pessoas envolvidas no processo.
- Materiais – são todos os materiais e equipamentos utilizados para a realização do evento.
- Físicos – são as instalações físicas necessárias para a realização do evento.
- Financeiros – fontes de recursos (orçamentário e financeiro) e valor do investimento.
j) ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO – são formas de promover e divulgar o evento por meio de:  
cartazes, ofícios, folderes, e-mail, convites, etc..
k)  ACOMPANHAMENTO  –  Etapa  do  processo  onde  se  acompanha  a  atividade  proposta  no 
planejamento, monitorando seu desenvolvimento.   
l) AVALIAÇÃO – é a última fase e é, também, a soma de todas as fases do projeto, isto é, do 
planejamento  a  execução final,  na  qual  os  objetivos,  o  público e os  resultados  são avaliados 
qualitativamente  e  quantitativamente,  para  identificar  as  falhas  cometidas  e  corrigi-las 
posteriormente, bem como, os resultados alcançados. É elaborado após o término do evento em 
forma de relatórios.
m) METODOLOGIA -  expõe e justifica o método,  as técnicas, os instrumentos e materiais que 
serão empregados no projeto, levando em conta o exame prévio de outras alternativas;
§  2º  Na  fase  de  execução  o  organizador  poderá  utilizar  instrumentos  variados  como:  fichas, 
cronogramas, quadros e programações a fim de controlar e coordenar as ações de toda a equipe  
que trabalha no evento, além de coordenar as seguintes atividades:
a) instalação de secretaria com organização de equipamentos, materiais e atividades;
b) montagem dos espaços e devidas instalações;
c) checagem de materiais e equipamentos;
d) esquema da recepção.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art.  16 Os cursos disponíveis  serão divulgados  pela  Coordenadoria  Especial  de  Desempenho 
Profissional, que repassará a cada Secretaria a disponibilidade de vagas.
§1º As Secretarias que tomarem conhecimento ou se interessarem por algum curso que não foi 
divulgado pela Coordenadoria Especial de Desenvolvimento e Desempenho Profissional, poderão 
solicitar  a esta a realização do curso,  que decidirá com base no conteúdo programático e nos 
recursos do fundo já utilizados por cada Secretaria.
§2º  Todas  as  solicitações  de  cursos que  serão  efetivados  com recurso do  Fundo,  devem ser  
analisadas  e  autorizadas  pelo  Conselho  Diretor,  depois  repassadas  ao  CAF  da  Secretaria 
Municipal de Gestão para liberação dos recursos.
Art.17  Para  aquisição  de  equipamentos  permanentes  aos  setores  voltados  as  atividades  de 
pessoal,  a  Coordenadoria  Especial  de  Desenvolvimento  e  Desempenho  Profissional,  deverá 
apresentar o orçamento dos materiais ao Conselho Diretor do Fundo, a quem caberá autorizar a 
compra e caso autorize enviará ao CAF da Secretaria Municipal de Gestão para liberação dos 
recursos.

CAPÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 18 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de 
elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI nº001/2010), bem como de manter o processo 
de melhoria contínua. 
Art 19 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2014.

PASCOAL SANTULLO NETO
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO

NOME: ______________________________________________________________________

 

MATRÍCULA: 
_____________________________CARGO:__________________________________

 

_____________________________________INSTITUIÇÃO:____________________

 

DIRETORIA:___________________________________________________________

 

GERÊNCIA:____________________________________________________________

 

Comprometo-me a permanecer  a serviço desta instituição e respectiva área de lotação pelo 
período de:
 
 (  ) 01 ano –   eventos acima de 200 horas

em contrapartida à participação no evento________________________________

 

    A se realizar em _______________________ de _______/_________/__________a

    ________/_______/________com carga horária de __________________________

 

Comprometo-me também a repassar os conhecimentos adquiridos aos servidores da instituição 
ou gerência que atuam na área.
Estou ciente de que o período de permanência na instituição  iniciará imediatamente após o 
término do evento.

 

LOCAL E DATA 
 

ASSINATURA
 
 

ANEXO II

CHECK-LIST

1 - ATIVIDADES GERAIS SIM NÃO

· definição do local   

· listagem de convidados   

·  preparo  de  correspondências  :  circulares,  mala-direta,  ofícios, 
convites(autoridades, etc)   

·  materiais  aos  participantes:  brindes,  blocos  para  rascunho,  pastas,  canetas,  
crachás, apostilas, formulário para perguntas   

·  impressos  administrativos:  ficha  de  inscrição,  certificado,  convite  para 
autoridades, inscrição, certificado, convite para autoridades, programa do evento 
(técnico  e  social),  papel  e  envelope  timbrado,  ficha  de  freqüência,  avaliação,  
Relatório de Turma Concluída (RTC)   

· material para a imprensa: pres-kit, fotos   

· programação visual: banners, adesivos, cartazes, logomarca, faixas   

·  Serviços:  hospedagem,  Transporte  (comissão,  palestrantes,  autoridades,  etc), 
organização de tours, listagem de locais indicados para lazer(bares, restaurantes, 
indicados para lazer(bares, restaurantes, cinemas, etc), passagens (palestrantes) 
receptivo (aeroporto, rodoviária, etc)   

2 - RECURSOS

2.1 – físicos SIM NÃO

· locais: grupos de trabalhos, coffee-break, refeições (café da manhã, almoço e 
jantar),  auditórios,  salas  de  aula,  secretaria  do  evento,  entrega  de  materiais  e 
informações,  autoridades e palestrantes,  imprensa,  estacionamentos,  banheiros, 
veículos à disposição do evento   

2.2 - humanos SIM NÃO

·  coordenadores  e  grupos  de  trabalho:  recepcionistas,  secretaria;  materiais  e 
informações, sala de imprensa e assessoria de imprensa, sala de autoridades e 
palestrantes,  operadores  (som,  imagem  e  iluminação),  segurança,  mestre-de-
cerimônias,  limpeza  e  copa(quando  em  local  próprio),  garçons,  receptivo 
( aeroportos, rodoviárias, etc), motoristas, plenário, apoio em salas ou auditório,  
fotógrafo   

 2.3 – materiais e equipamentos SIM NÃO

· projeção: projetor multimídia, tela,  microcomputador ou note book, retro projetor, 
televisor, videocassete, caneta laser   

·  sonorização:  CDs  e  fitas  de  vídeo  (virgem),  gravadores,  aparelho  de  som, 
microfones, CDs com hinos,  CDs com música ambiente   

·  secretaria:  marcador  para  quadro  branco,  apagador  para  quadro  branco, 
telefone, fax, foto copiadora, computador, flip chart, giz, certificados, apagador para 
quadro de giz   

· outros: material de copa, de limpeza, para banheiro   

· cerimonial:  mestre de cerimônias,  roteiro do cerimonial,  lista de confirmações  
(autoridades),  cartões  para  registro  de  presença  de autoridades,  tribuna/púlpito 
bandeiras e mastros, dimensionamento da mesa principal   

3 - 
ÓS-EVENTO SIM NÃO
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elaboração  do  RTC,  processamento  da  avaliação,  correspondências  de 
agradecimentos, edição de álbuns, edição de vídeos, clipagem, relatório final do 
evento   

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 024/2014

Dispõe  sobre  as  normas  e  procedimentos  a  serem  adotados  para  avaliação  periódica  de 
desempenho dos servidores da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo 
Municipal.
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
 
Art.  1º  A  presente  instrução  normativa  regulamenta  critérios  para  avaliação  periódica  de 
desempenho, para fins de promoção, de servidor efetivo e estável da Administração Pública Direta,  
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal de Cuiabá.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º Abrange todas as Unidades e Secretarias da Administração Direta, Autarquias e Fundações 
no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cuiabá.
CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
Art. 3º O fundamento jurídico encontra-se respaldado no art. 37, inc. X, da Constituição Federal de  
1988, arts. 5°, 17 e 29 da LC nº093/2003, art. 54 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, IN  
nº001/2010 (Normas das Normas).
CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS
Promoção- É a passagem do servidor de uma classe ou padrão para a imediatamente superior no 
respectivo grupo de carreira que pertence, obedecidos os critérios de avaliação de desempenho, 
qualificação profissional e outros previstos na lei da carreira.
 
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 4° Considera-se Avaliação Periódica de Desempenho, um processo anual e sistemático de 
aferição do desempenho do servidor estável, com a finalidade de aprimoramento dos métodos de 
gestão,  valorização,  melhoria  da  qualidade  e  a  eficiência  do  serviço  público,  e  será  utilizado 
juntamente com a programação de ações de capacitação e qualificação de cada carreira, como 
critério para a evolução funcional, compreendendo requisitos para a promoção: 
I – títulos, conforme a natureza do cargo;
II- avaliação periódica de desempenho, com análise dos seguintes requisitos: idoneidade moral,  
aptidão, disciplina, assiduidade, pontualidade, eficiência, capacidade de iniciativa, produtividade, 
responsabilidade e dedicação ao serviço.
Art.  5º  Todos  os  funcionários  efetivos  e  estáveis  passarão  pela  Avaliação  Periódica  de 
Desempenho, desde que tenham no mínimo 180 dias de efetivo exercício na Prefeitura Municipal 
de Cuiabá em cada período avaliativo. 
Art. 6º Considerar-se-á período avaliativo de 01 de junho de um exercício até 31 de maio do ano 
seguinte. 
Art.  7°  É vedada a promoção do ocupante de cargo efetivo antes de completado o interstício  
previsto em lei específica de cada carreira.
Art. 8° O interstício será suspenso nos casos em que o servidor afastar-se do exercício do cargo 
em decorrência de: 
I - licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
II - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, sem remuneração;
III - licença para atividade política, sem remuneração;
IV – licença para atividade militar, sem remuneração;
V- suspensão disciplinar; 
VI- afastamento para exercício de mandato eletivo, caso eleito, não havendo compatibilidade de 
horário com o cargo público.
VII - afastamento para curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo 
público na Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal direta, autárquica ou fundacional;
VIII- afastamento para estudo ou missão no exterior, para servir em organismo internacional de que 
o Brasil participe ou com o qual coopere, sem remuneração;
IX- prisão não decorrente de decisão judicial definitiva;
X- cessão a outro órgão ou entidade;
§1° Nas hipóteses mencionadas neste artigo, a contagem do tempo para a complementação do  
interstício será retomada no dia de retorno do servidor ao desempenho das atribuições inerentes  
ao cargo efetivo.
§2°  A contagem  de  tempo  será  interrompida  nos  casos  de  condenação  a  pena  privativa  de 
liberdade  por  decisão  judicial  definitiva  e  reiniciada,  desprezado  o  tempo  que  precedeu  a  
interrupção, a partir da data da reassunção do exercício do cargo.
CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
 
Art.  9º  A avaliação de competências  ocorrerá,  anualmente,  a  partir  da observação de critérios 
exigidos para o bom desempenho do cargo e cumprimento da missão institucional da Prefeitura de 
Cuiabá.
Art. 10 A avaliação de competências será composta por 10 (dez) requisitos: 
I  – Idoneidade moral-  é o atributo da pessoa íntegra,  imaculada,  incorrupta,  que,  no agir,  não  
ofende os princípios éticos vigentes em dado lugar e época.
II  – Aptidão -  capacidade e competência para lidar com a atividade que deva ser exercida pelo 
cargo que ocupa. 
III – Disciplina - respeito às leis, as normas e as disposições regulamentares, bem como o irrestrito  
cumprimento dos deveres de cidadão e de servidor publico, atendendo as tarefas para as quais e  
designado,  cumprindo com fidelidade e presteza as  determinações de sua chefia e  superiores 
hierárquicos; 
IV – Assiduidade - relacionada à frequência sem faltas;
V  –  Pontualidade  -  cumprimento  regular  da  jornada  de  trabalho  estabelecida  para  o  cargo, 
evitando-se ausências, atrasos ou saídas antecipadas, sem justificativa perante a chefia imediata;
VI – Eficiência – valorização e participação ativa nos trabalhos realizados em conjunto com seus 
colegas, com espírito de equipe, buscando alcançar objetivos comuns e conhecimento das normas 
pertinentes às atribuições do cargo que ocupa.
VII – Capacidade de iniciativa - independência e autonomia de atuação, dentro dos limites das 
atribuições do cargo,  apresentando sugestões que possam melhorar os processos de trabalho, 
criatividade, tomada de decisão, facilidade na resolução de problemas e de situações excepcionais 
que se apresentem como obstáculos ao bom andamento do serviço; 
VIII - Produtividade - capacidade de otimizar o tempo produtivo, cumprindo determinada tarefa que  
tenha  sido  atribuída,  dentro  dos  prazos  estabelecidos,  com  precisão,  qualidade,  rendimento,  
utilizando dentro de sua melhor capacidade produtiva os instrumentos de trabalho; 

IX  -  Responsabilidade  -  envolve  o  comportamento  do  servidor  frente  aos  seus  deveres  e 
proibições, assumindo os resultados positivos e negativos de sua atuação, alcançando também a 
observância  aos  preceitos  morais  e  éticos  e  a  utilização  racional  dos  recursos  materiais  e  
financeiros indispensáveis à execução do serviço; 
X –  Dedicação ao serviço-  Empenho e  comprometimento  no  desenvolvimento  das  atribuições 
relativas ao cargo, envolvimento do servidor na realização de suas atividades e organização no 
ambiente de trabalho.
Art.  11 O desempenho será aferido através de avaliação de competência realizada pela Chefia 
Imediata e pelo próprio funcionário através da auto-avaliação, em instrumento próprio e individual,  
a ser preenchido por cada avaliador. 
§1º Considera-se chefia imediata, o ocupante de cargo em comissão diretamente responsável pela 
supervisão das atividades executadas pelo servidor.
§2º  O  superior  imediato  está  impedido  de  avaliar  o  servidor  caso  tenha  participado  como 
testemunha (ou membro de comissão) em sindicância ou processo administrativo que envolva o 
servidor avaliado. Nesse caso, a avaliação será coordenada pelo superior imediato do avaliador.
§  3º.  Os  formulários  de  avaliação  serão  disponibilizados  pela  Gerência  de  Desempenho 
Profissional,  na  SMGE,  para preenchimento,  60  (sessenta)  dias,  antes  do término  do período 
avaliativo. 
§4° Cada avaliador é responsável pelo preenchimento da Avaliação, devendo devolvê-la no prazo 
de 15 antes do término do período avaliativo.
§ 5º.  O resultado da avaliação de competências  será o valor da avaliação da chefia  imediata  
somado a auto-avaliação, que terão valor máximo de 100 pontos cada uma.
Art.12  A Gerência  de  Desempenho  Profissional,  na  SMGE,  será  responsável  por  receber  as 
Avaliações  de  Desempenho  anualmente  e arquivá-las  no  Dossiê  do  servidor  até  completar  o 
interstício previsto em lei específica de cada carreira para promoção.
 
CAPÍTULO VII
DOS TÍTULOS E CURSOS DE TREINAMENTOS
 
Art.  13  O servidor  será  responsável  pela  veracidade  dos  certificados,  declarações  e  diplomas 
apresentados  para  a  solicitação  de  promoção,  podendo  responder  nos  âmbitos  civil,  penal  e  
administrativo pela falsificação destes.
 
Art.  14 Para fins  de  promoção,  os  cursos de Ensino  Médio,  Ensino Superior,  Especialização,  
Mestrado  e  Doutorado  devem  ser  realizados  em  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da 
Educação  -  MEC ou  revalidados,  no  caso  de  instituição  estrangeira,  e  serão  aceitos  aqueles 
realizados a qualquer tempo.
 
Art. 15 O aproveitamento mínimo a ser alcançado pelo servidor nos eventos de capacitação será o 
mesmo exigido pela instituição promotora do evento.
 
Art. 16 Só será aceito para fins de promoção o certificado de conclusão e/ou diploma dos cursos de 
Ensino Médio, Ensino Superior, Especialização, Mestrado e Doutorado.
 
CAPÍTULO VIII
DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO
 
Art. 17 Conforme art. 29 da Lei Complementar nº 093/2003, a aferição da aptidão e capacidade do  
servidor  para  o  exercício  do  cargo  será  feita  por  uma  Comissão  Especial  de  Avaliação  de  
Desempenho,  instituída  por  ato  do  gestor  maior  (Prefeito  Municipal),  sendo  integrada  por  01 
presidente representante da SMGE, servidor efetivo, 01 representante da Corregedoria Geral do 
Município  e  02  servidores  efetivos  da  Secretaria  onde  o  servidor  avaliado  desempenha  suas 
funções, com nível hierárquico não inferior, cabendo-lhes:
a) Receber e analisar as avaliações feitas anualmente pela chefia imediata e pelo próprio servidor,  
quando  somado  o  tempo  necessário  para  progressão,  com  base  nos  elementos  informativos 
pertinentes à sua atuação funcional e emitir relatório final.
b) Julgar, em grau de recurso, a avaliação anual feita pela chefia imediata do servidor.
§1º A Comissão Especial de Avaliação Periódica de Desempenho será permanente, com duração 
de 3 (três) anos, após a designação do Prefeito.
 
CAPÍTULO IX
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESPECIAL
 
Art.  18  A avaliação  de  desempenho  para  efeito  de  promoção,  tem por  finalidade  aferir  com 
pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), os seguintes fatores:
I  – Idoneidade moral-  é o atributo da pessoa íntegra,  imaculada,  incorrupta,  que,  no agir,  não  
ofende os princípios éticos vigentes em dado lugar e época.
II – Aptidão -  capacidade e competência para lidar com a atividade que deva ser exercida pelo 
cargo que ocupa.
III – Disciplina - respeito às leis, as normas e as disposições regulamentares, bem como o irrestrito  
cumprimento dos deveres de cidadão e de servidor publico, atendendo as tarefas para as quais e  
designado,  cumprindo com fidelidade e presteza as determinações de sua chefia  e superiores 
hierárquicos; 
IV – Assiduidade - relacionada à frequência sem faltas;
V  –  Pontualidade  -  cumprimento  regular  da  jornada  de  trabalho  estabelecida  para  o  cargo,  
evitando-se ausências, atrasos ou saídas antecipadas, sem justificativa perante a chefia imediata;
VI – Eficiência – valorização e participação ativa nos trabalhos realizados em conjunto com seus 
colegas, com espírito de equipe, buscando alcançar objetivos comuns e conhecimento das normas  
pertinentes às atribuições do cargo que ocupa.
VII – Capacidade de iniciativa - independência e autonomia de atuação, dentro dos limites das 
atribuições do cargo, apresentando sugestões que possam melhorar os processos de trabalho, 
criatividade, tomada de decisão, facilidade na resolução de problemas e de situações excepcionais 
que se apresentem como obstáculos ao bom andamento do serviço; 
VIII - Produtividade - capacidade de otimizar o tempo produtivo, cumprindo determinada tarefa que  
tenha  sido  atribuída,  dentro  dos  prazos  estabelecidos,  com  precisão,  qualidade,  rendimento,  
utilizando dentro de sua melhor capacidade produtiva os instrumentos de trabalho; 
IX  -  Responsabilidade  -  envolve  o  comportamento  do  servidor  frente  aos  seus  deveres  e 
proibições, assumindo os resultados positivos e negativos de sua atuação, alcançando também a 
observância  aos  preceitos  morais  e  éticos  e  a  utilização  racional  dos  recursos  materiais  e  
financeiros indispensáveis à execução do serviço; 
X –  Dedicação ao serviço-  Empenho e  comprometimento  no  desenvolvimento  das  atribuições 
relativas ao cargo e organização no ambiente de trabalho.
§1º Não será admitida, em nenhuma hipótese, qualquer tipo de rasura na ficha de avaliação. Caso  
haja rasura, o servidor ou chefe imediato deverá fazer a devida correção no campo correspondente 
a comentários.
§2º O desempenho funcional será conceituado de acordo com a pontuação obtida na avaliação.
§3º O resultado da avaliação está definido em 04 (quatro) conceitos globais de
desempenho:
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