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LEI COMPLEMENTAR N° 36, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 

DISPOE SOBRE A ESTRUTURACAO DO PLANO DE 

CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES DA PREFEITURA DE 

MUZAMBINHO, ESTADO DE MINAS GERAIS E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima do povo, 
aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 

© CAPITULO I 
DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL 

Art. 1° O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura de Muzambinho obedece 
ao regime estatutario e se estrutura em um quadro permanente.   

Art. 2° Para os efeitos desta Lei sio adotadas as seguintes defini¢ées: 

I — quadro de pessoal é 0 conjunto de cargos de carreira, cargos isolados e cargos de 

provimento em comiss&o existentes na Prefeitura de Muzambinho; 

II — cargo publico € o conjunto de atribuigées, deveres e responsabilidades cometido ‘ao 

servidor publico, criado por lei, com denominag4o propria, numero certo e vencimento a ser pago 

pelos cofres publicos; 

III — servidor publico é toda pessoa fisica legalmente investida em cargo publico, de 

provimento efetivo ou em comissio; 

IV — carreira é a estruturacéo dos cargos em classes e niveis;   
V - cargo isolado é aquele que no constitui carreira; 

VI — grupo ocupacional é 0 conjunto de cargos isolados ou de carreira com afinidades entre 

si quanto a natureza do trabalho ou ao grau de escolaridade exigido para seu desempenho; 

VII — classe é 0 simbolo atribuido ao conjunto de cargos equivalentes quanto ao tempo de 
servico, visando determinar a faixa de vencimento a ele correspondente dentro da linha de 

progressdo; 

VIII — nivel é o simbolo atribuido ao conjunto de cargos de igual denominag4o para cujo 
exercicio se exija determinado nivel de escolaridade, evoluindo-se através da promog¢ao; 

IX -— vencimento ou vencimento-base é a retribuicg&o pecuniaria pelo exercicio do cargo 
publico, com valor fixado em lei e vedado a sua vinculagdo ou equiparagao;    



  

PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

X — faixa de vencimento é a escala de padrées de vencimento atribuidos a uma determinada 
classe; 

XI — padrao de vencimento é a letra que identifica 0 vencimento atribuido ao servidor 
dentro da faixa de vencimento do cargo que ocupa; 

XII — vencimento corresponde ao valor do salario base efetivo do cargo; 

XIII — remuneracaéo € o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniarias, 

permanentes ou temporarias, estabelecidas em lei; 

XIV — intersticio é 0 lapso de tempo estabelecido com o minimo necessario para que o 

servidor se habilite 4 progresso ou 4 promog¢ao; 

XV — cargo em comissdo é 0 cargo de confianca de livre nomeagdo e exoneragdo, a ser 

preenchido, também, por servidor de carreira nos casos, nas condigdes e percentuais minimos 

estabelecidos em lei. 

Art. 3° Os cargos do Quadro Permanente de Pessoal, da Prefeitura de Muzambinho, passam 

a ser distribuidos por grupos ocupacionais conforme Anexo I desta Lei. 

CAPITULO II 
DA PROGRESSAO 

Art. 4° Progresso é a passagem do servidor de seu padrao de vencimento para outro, 

imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento do cargo a que pertence, pelo critério de 

merecimento, observadas as normas estabelecidas nesta Lei. 

Art. 5° Para fazer jus 4 progressao, o servidor devera, cumulativamente: 

I — ter cumprido o intersticio minimo de 3 (trés) anos de efetivo exercicio no padrao de 

vencimento em que se encontre; 

II-ter obtido, pelo menos 70% (setenta por cento) do total de pontos na média de suas 3 

(trés) ltimas avaliagdes de desempenho funcional, observadas as normas dispostas nesta Lei e em 

regulamento, conforme Anexo II — Faixa Horizontal; 

IH — estar no efetivo exercicio de seu cargo. 

Pardgrafo tnico. Entende-se por efetivo exercicio os casos previstos na Lei n° 1.736, de 01 

de novembro de 1991, Estatuto dos Servidores Publicos do municipio de Muzambinho. 

Art. 6° O servidor que cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 5° desta Lei passara 

para o padrao de vencimento seguinte, reiniciando-se a contagem de tempo para efeito de nova 

apuracao de merecimento. 
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Art. 7° Caso nao alcance o grau de merecimento minimo, o servidor permaneceré no padrio 
de vencimento em que se encontra, devendo cumprir o novo intersticio exigido de efetivo exercicio 
nesse padrao, para efeito de nova apuracado de merecimento. 

Art. 8° Apds concluido o estagio probatério e os demais requisitos do artigo 5°, o servidor 

obtera estabilidade no servi¢o publico, nos termos do artigo 41, § 4°, da Constituicdo Federal. 

Art. 9° As progress6es seréo processadas anualmente, até o més de junho, pela Prefeitura de 

Muzambinho e os efeitos financeiros aplicados a partir do més de janeiro do exercicio subsequente 
ao do periodo aquisitivo, sem efeito retroativo. 

Paragrafo unico. A Prefeitura de Muzambinho incluira na proposta orgamentaria os 
recursos financeiros indispensaveis 4 implementagao da progressAo. 

; CAPITULO III 
DA PROMOGCAO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Art. 10. Promocao ¢ a passagem do servidor para o nivel imediatamente superior aquela ao 

que pertence, dentro da mesma carreira e classe, observado além do critério de merecimento o grau 

de escolaridade, graduacio, titulos e as normas estabelecidas nesta Lei. 

Art. 11. Para concorrer 4 promog¢ao, o servidor devera, cumulativamente: 

I — apresentar comprovante da nova habilitacao, ou seja, titulos superiores ao exigido para 

ocupa¢ao do seu referido cargo; 

II — ter cumprido o estagio probatorio; 

III — estar no efetivo exercicio do seu cargo. 

IV — ter passado pela avaliagao de desempenho pelos ultimos 3 (trés) anos. 

- Pardgrafo unico. Entende-se por afastamento do efetivo exercicio os casos previstos no 

Estatuto dos Servidores Publicos Municipais. 

Art. 12. O servidor que possuir um dos certificados ou diplomas a seguir relacionados 

evoluira na carreira e passara a ocupar, nivel de vencimento imediatamente superior, na mesma 

classe em que se encontra: 

I — para os ocupantes de cargos, cujo requisito de provimento em grau de escolaridade tenha 

sido o ensino fundamental incompleto (no minimo 5° ano completo), diploma de ensino 

fundamental completo (9° ano completo); 

II — para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento em grau de escolaridade tenha 

sido o ensino fundamental completo, diploma de curso de atualizagdo e capacitagdo operacional ou 

diploma de ensino médio; 

Vso 
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III — para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o ensino médio, 
diploma de curso técnico; 

IV — para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o ensino médio 
e/ou técnico, diploma de curso de graduacdo em nivel superior; 

V — para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento tenha sido o curso de 
graduacdo em nivel superior: 

a) Diploma de especializagio em curso de pdés-graduac¢ao lato sensu, ou equivalente, 

com dura¢4o minima de 360 (trezentos e sessenta) horas, até dois cursos; 

b) Diploma de mestrado, até um; 

c) Diploma de doutorado, até um. 

§ 1° Os incentivos previstos nos incisos III, IV e V serfo processados a cada dois 
intersticios, ressalvado o disposto no artigo 16 desta Lei. 

- § 2° Para incentivar o desenvolvimento funcional de que tratam os incisos I e II deste artigo, 

serao considerados também, a titulo de promog4o, cursos de capacitag&o operacional desde que 

dentro de sua area de atuaco, atestado pelo titular da Secretaria ou 6rgao de igual nivel hierarquico 

onde esta lotado, com carga hordria minima de 160 horas em curso Unico ou cumulativamente, a 

cada dois intersticios, ressalvado 0 disposto no artigo 16 desta Lei. 

§ 3° Para fazer jus ao incentivo, os cursos mencionados nos incisos III, IV e V deste artigo 

devem ter relagdo direta com a area de atuac4o e estreita ligacao com as atribuicdes tipicas do cargo 
ocupado pelo servidor, atestado pelo titular da Secretaria ou 6rgéo de igual nivel hierarquico onde 

esteja lotado. 

§ 4° Aos servidores ocupantes dos cargos constantes no Inciso I, II, III e IV, sera garantido o 

acesso ao incentivo previsto no Inciso V desde que cumprido todos os requisitos. 

§ 5° Caso o Secretdrio ou titular a que se referem os pardgrafos anteriores deste artigo, 

esteja, por qualquer motivo, impedido de pronunciar-se sobre a relagdo entre os cursos concluidos 
pelo servidor e sua area de atuagdo, cabera 4 Comissao de Avaliacaio de Desempenho Funcional e 

Enquadramento fazé-lo, consultando as entidades de ensino ou autoridades educacionais aptas a 

informa-la. Em todos os casos, a deliberacdo final sobre as promogées sera de responsabilidade da 

Comissao. 

Art. 13. O comprovante de curso que habilita o servidor 4 percepc&o do incentivo 
mencionado no artigo 10 desta Lei é 0 diploma ou certificado expedido pela instituigdo formadora, 

registrado na forma da legislagao em vigor. 

Pardgrafo unico. O servidor que possuir certificado ou titulo além dos exigidos para 
ingressos em seus respectivos cargos, sera enquadrado no nivel superior a que se encontra, nos 

termos do Art. 11 desta Lei. 

Art. 14. Os certificados ou diplomas de cursos, exigidos como pré-requisito para ingresso 
do servidor do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura de Muzambinho ndo lhes dardo direito 

ao beneficio estabelecido no artigo 10 desta Lei. 

LE $s   
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Paragrafo unico. Cada habilitaco sera considerada uma tnica vez. 

Art. 15. As linhas de promogdo esto representadas graficamente no Anexo II, faixa vertical 
desta Lei, através dos niveis. 

Art. 16. A primeira promogdo ocorrera apds 0 cumprimento do intersticio de trés (03) anos 
de efetivo exercicio. 

Paragrafo Unico. A partir da vigéncia desta lei, para efeito de nova apreciacio de 
merecimento, o servidor deverd cumprir 0 mesmo intersticio, sendo que permanecerd na situacdo 

em que se encontra, nao sendo cumpridos os requisitos previstos nos artigos anteriores. 

Art. 17. A Promocao tera vigéncia a partir do exercicio seguinte ao da apresentacao de 

documentacdo comprobatoria da habilitacao exigida para o nivel imediatamente superior ao que 
pertence, nos termos da lei. 

Paragrafo unico. A Prefeitura por decreto regulamentara os critérios e relagdo de cursos 
que serdo aceitos para fins de promogao. 

Art. 18. A Prefeitura disponibilizara através de regulamento aos servidores relacdo de cursos 

que ser4o aceitos para fim de capacitac4o e promogao. 

_ Paragrafo unico. Fica vedada a transferéncia a pedido do servidor, para outro local ou 

departamento da Prefeitura de Muzambinho para funcdes adversas a que 0 promoveu, por um 

periodo no minimo de trés (03) anos. 

; CAPITULO IV 
DA SUSPENCAO DA CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS 

DA PROGRESSAO E PROMOCAO 

Art. 19. Acarretam a suspenséo da contagem do tempo para fins de promogdo ou 

progressao: 

I — as licengas e afastamentos sem direito 4 remuneracao; 

II — as licencas para tratamento de satide no que excederem a 90 (noventa) dias, mesmo que 
em prorrogacdo, exceto as decorrentes de acidentes em servigo e licenca maternidade; 

III — as licengas para tratamento de saide em pessoa da familia, no que excederem a 30 

(trinta) dias; 

IV — o afastamento para exercicio de mandato eletivo federal, distrital, estadual ou 

municipal. : 

} LF 
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CAPITULO Vv 
DA AVALIACAO DE DESEMPENHO 

Art. 20. A Avaliacao de Desempenho sera apurada, anualmente, até o més de junho, em 
Formulario proprio, analisado pela Comissio de Desenvolvimento Funcional e Enquadramento. 

§ 1° O Formulario de Avaliagao de Desempenho (Anexo IV) devera ser preenchido pela 

chefia imediata do servidor e enviado 4 Comissfo de Desenvolvimento Funcional e Enquadramento 
para apuracao. 

§ 2° Cabera a chefia imediata dar ciéncia do resultado da avaliacao ao servidor. 

§ 3° Apos tomar ciéncia do resultado da avalia¢gao, o servidor podera apresentar seu recurso 
no prazo maximo de dez dias corridos. 

§ 4° O Julgamento do recurso previsto no pardgrafo anterior sera de responsabilidade da 

Comissao de Desenvolvimento Funcional e Enquadramento. 

§ 5° Para deliberagéo final da avaliacfo de servidor membro da Comissao de 

Desenvolvimento Funcional e Enquadramento, o mesmo devera ser substituido pelo seu suplente. 

Art. 21. Cabera 4 Comissfo de Desenvolvimento Funcional e Enquadramento solicitar ao 

érgao de pessoal os dados referentes aos servidores, que subsidiarao a Avaliagéo de Desempenho. 

Art. 22. Caso a Administracgéo nao realize as avaliagdes de desempenho dos servidores 

dentro dos prazos estabelecidos, estes sero considerados aptos a progressio sendo remetidos a 

classe acima a que se encontra. 

CAPITULO VI 
DA COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL E ENQUADRAMENTO 

Art. 23. A Comissao de Desenvolvimento Funcional e Enquadramento sera constituida por 
5 (cinco) membros, sendo 2 (dois) designados pelo Prefeito de Muzambinho, 01 lotado no 
Departamento de Recursos Humanos, o outro de forma¢4o em Psicologia ou Assisténcia Social 

lotado em qualquer departamento da Administracio e os demais indicados pelos servidores 

municipais dentre os estaveis, sendo eles de quaisquer areas, com a atribuicdo de coordenar os 
procedimentos relativos 4 avaliagdo periddica de desempenho, de acordo com o disposto nesta Lei. 

§ 1° A cada titular da Comissao correspondera um suplente. 

§ 2° O exercicio da fun¢4o do membro da Comiss&o € considerado servi¢go publico relevante 

e ndo sera remunerado. 

Art. 24. A alternancia dos membros constituintes da Comisséo de Desenvolvimento 

Funcional e Enquadramento ocorrerd a cada 3 (trés) anos de participac&o, sendo facultativo aos 
designados pelo Executivo e obrigatério para os demais participantes, 0 critério fixado no caput do 

artigo 23 desta Lei. 
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Paragrafo unico. Na hipdtese de impedimentos do titular e do suplente, proceder-se-a a 
substituigaéo do membro, conforme critério fixado no caput do artigo 23. 

Art. 25. A Comissdo reunir-se-a: 

I — para coordenar os procedimentos relativos 4 Avaliagio de Desempenho dos servidores, 

com base nos fatores constantes do Formulario de Avaliagio de Desempenho, objetivando a 
aplicagao dos institutos da progress&o e da promogao; 

Il- para verificar e propor solucdo para situagdes de conflito funcional, bem como indicar as 

necessidades de capacitagdo e treinamento de servidores, com base na apurac4o dos resultados da 
avaliag¢ao de desempenho; 

III — para apreciar e decidir recursos interpostos por servidores em face de divergéncias 
existentes no ato da avaliacgéo funcional; 

IV — para coordenar os procedimentos relativos 4 Avaliacaéo Especial de Desempenho 
prevista no § 4° do artigo 41 da Constituic&o Federal; 

V — Para deliberar sobre as solicitagées de enquadramento; 

VI — extraordinariamente, quando for conveniente. 

CAPITULO VII ; 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERACAO 

Art. 26. A remuneragdo dos servidores publicos da Prefeitura de Muzambinho somente 

podera ser fixada ou alterada por lei especifica, observada a iniciativa do Poder Executivo, 

assegurada a revisdo geral anual, sempre na mesma data, em primeiro de janeiro, e sem distincao de 
indices. 

§ 1° Os vencimentos dos cargos publicos s4o irredutiveis, ressalvado o disposto no inciso 

XV do artigo 37 da Constituigao Federal. 

§ 2° A fixagao dos padrdées de vencimento e demais componentes do sistema de 

remuneracdo dos servidores da Prefeitura de Muzambinho observara: 

I — a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compdem seu 

Quadro; 

II — as peculiaridades dos cargos. 

Art. 27. Os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Prefeitura de 

Muzambinho esto hierarquizados por niveis de vencimento no Anexo III desta Lei. 

§ 1° A cada nivel corresponde uma faixa de vencimentos, conforme Tabela constante do 

Anexo III desta Lei. 
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§ 2° O aumento do vencimento respeitara a politica de remuneracdes definida nesta Lei, bem 

como seu escalonamento e respectivos distanciamentos percentuais entre os niveis e padrées, 
conforme Anexo III. 

Art. 28. Os proventos dos servidores inativos e 0 beneficio dos pensionistas observario 0 

disposto na Constituic4o Federal e legislacgo especifica do Instituto de Previdéncia dos Servidores 
Publicos do Municipio de Muzambinho-IPREM. 

Art. 29. O Poder Executivo publicara anualmente os valores dos vencimentos dos cargos 

publicos da Prefeitura de Muzambinho, conforme dispde o § 6° do artigo 39 da Constituicdo 
Federal. 

CAPITULO VIII 
DA LOTACAO 

Art. 30. A lotagéo representa o é6rg4o, departamento ou reparti¢4o no qual o servidor exerce 
as atribuicdes conferidas por lei. 

Art. 31. O Secretaério Municipal de Administragéo e Recursos Humanos estudara, 

anualmente, com os demais org&os da Prefeitura de Muzambinho, a lotacdo de todos os cargos em 
face dos programas de trabalho a executar. 

§ 1° Partindo das conclusées do estudo referido no caput deste artigo, o Secretdrio 

Municipal de Administrag&o e Recursos Humanos apresentara ao Prefeito proposta de lotagdo geral 

da Prefeitura, na qual devera constar: 

I - a lotagdo atual, relacionando os cargos com os respectivos quantitativos existentes em 

cada unidade organizacional; 

IY — a lotacg&o proposta, relacionando os cargos com os respectivos quantitativos 
efetivamente necessarios ao pleno funcionamento de cada unidade organizacional; 

IH — relatério indicando e justificando o provimento ou extincao de cargos existentes, bem 

como a criacdo de novos cargos indispensaveis ao servi¢o. 

§ 2° As conclusdes do estudo, aprovadas, dever&io ser encaminhadas ao departamento 
competente da Prefeitura de Muzambinho para incluséo na proposta or¢amentaria, quando for o 

caso. 

Art. 32. O afastamento de servidor do érgao em que estiver lotado, para ter exercicio em 
outro, s6 se verificara mediante prévia avaliac&o junto ao Secretario Municipal de Administracdo e 

Recursos Humanos, para fim determinado e por prazo certo. 

§ 1° Atendido sempre o interesse ptblico, o Secretério Municipal de Administra¢cdo e 
Recursos Humanos podera alterar a lotag&o do servidor, ex-officio ou a pedido, desde que nao haja 

alterac4o de vencimento do servidor, observadas as devidas justificativas. 

Ss 
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§ 2° O servidor em aproveitamento em outro setor sera avaliado pela chefia da funcéo que se 
encontra em exercicio. 

\ 

CAPITULO IX 
DA MANUTENCAO DO QUADRO 

Art. 33. Novos cargos poderao ser incorporados ao Quadro Permanente de Pessoal da 

Prefeitura de Muzambinho, observadas as disposigées deste Capitulo. 

Paragrafo unico. Novas areas de atuacdo, especializagéo e forma¢4o poderdo ser 

incorporadas aos cargos previstos no Anexo J desta Lei desde que sejam aprovadas por lei 
especifica. 

Art. 34. As Secretarias e os érgaos de igual nivel hierarquico poder&o, quando da realizac4o 
do estudo anual de sua lotag4o, propor a criacdo de novos cargos. 

_ § 1° Da proposta de criag&o de novos cargos deverdo constar: 

I — denominagao dos cargos; 

II — descrig&o das atribuigées e requisitos de instrug4o para o provimento; 

Ill — justificativa de sua criagdo; 

IV — quantitativo dos cargos; 

V — nivel de vencimento dos cargos. 

§ 2° A classe e nivel de vencimento dos cargos devem ser definidos considerando-se o 
disposto no § 2° do artigo 26 desta Lei. 

Art. 35. Cabera ao Secretario Municipal de Administracao e Recursos Humanos analisar a 

proposta e verificar: 

I — se ha dotag&o orgamentaria para a criagdo do novo cargo; 

II — se suas atribuicées estéo implicitas ou explicitas nas descric¢des dos cargos ja existentes; 

III — Elaborar impacto orgamentario e financeiro. 

Art. 36. Aprovada pelo Secretario Municipal de Administragdo e Recursos Humanos, a 
proposta de criagAo do novo cargo sera enviado ao Prefeito para a apresentac&o de projeto de lei, de 

acordo com a sua apreciac¢ao. 

Paragrafo unico. Se o parecer do Secretério Municipal de Administracgdo e Recursos 
Humanos for desfavoravel, este encaminhara cOpia da proposta ao Prefeito e ao proponente, com 

relatério e justificativa do indeferimento. 
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CAPITULO X_ 
DA CAPACITACAO 

Art. 37. A Prefeitura de Muzambinho devera instituir, como atividade permanente, a 
capacitacao de seus servidores, tendo como objetivos: 

I — criar e desenvolver habitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercicio da 
fungao publica; 

II— capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuicdes especificas, orientando-o no 
sentido de obter os resultados desejados pela Administra¢ao; 

III — estimular o desenvolvimento funcional, criando condigdes propicias ao constante 
aperfeigoamento dos servidores; 

IV — integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercicio de suas atribuicdes, as 
finalidades da Administrac4o como um todo. 

Paragrafo unico. Os cursos de capacitagdo que se referem 4 atualizacfo exigida para o 

exercicio primordial da fun¢&o, serao oferecidos pelo Municipio sem custo para os servidores e 

considerados para efeito de pontuacéo na avaliagaio de desempenho, porém nfo contarao como 
titulo para fim de promo¢ao. 

Art. 38. Serdo 3 (trés) os tipos de capacitacao: 

I — de integracao, tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de trabalho, através 
de informacées sobre a organiza¢4o e o funcionamento da Prefeitura de Muzambinho, utilizando, 
também, manuais de procedimentos criados pelo érg&o, no qual sera lotado; 

Il — de aperfeigoamento, objetivando dotar o servidor de conhecimentos e técnicas 
referentes as atribui¢des que desempenha, mantendo-o permanentemente atualizado e preparando-o 

para a execucdo de tarefas mais complexas; 

“IW — de adapta¢4o, com a finalidade de preparar o servidor para o exercicio de novas 

fungdes, quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que o servidor vinha exercendo 
até o momento ou a propria atividade assim 0 exija; 

Art. 39. Os cursos de capacitagfo teréo sempre cardter objetivo e pratico e serao 
ministrados, direta ou indiretamente, pela Prefeitura de Muzambinho: 

I—com a utilizac&o de monitores locais; 

II — mediante o encaminhamento de servidores para cursos e treinamentos realizados por 

instituigdes especializadas, sediadas ou néo no Municipio; 

III — através de contratagdo de especialistas ou instituigdes especializadas. 
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Art. 40. As chefias de todos os niveis hierarquicos participario dos programas de 
treinamento: 

I — identificando e analisando, no ambito de cada 6rg&o, as necessidades de capacitacdo e 

treinamento, estabelecendo programas prioritarios e propondo medidas necessdrias ao atendimento 
das caréncias identificadas e 4 execucdo dos programas propostos; 

II — facilitando a participacio de seus subordinados nos programas de capacitacdo e 

tomando as medidas necessarias para que os afastamentos, quando ocorrerem, nado causem prejuizos 
ao funcionamento regular da unidade administrativa; 

III — desempenhando, dentro dos programas de treinamento e capacitagdo aprovados, 
atividades de instrutor; 

IV — submetendo-se 4 programas de treinamento e capacitac4o relacionados as suas 
atribui¢des. 

Art. 41. O Secretario Municipal de Administragéo e Recursos Humanos, através do érgio 

de Pessoal, em colaboragéo com os demais orgaos de igual nivel hierarquico, elaborara e 

coordenara o levantamento de necessidades e a execucéo de programas de capacitacdo e 
treinamento. 

Paragrafo unico. Os programas de capacitacao serio elaborados, anualmente, a tempo de se 
prever na proposta orgamentaria, os recursos indispensaveis 4 sua implementacao. 

Art. 42. Independentemente dos programas previstos, cada chefia desenvolvera, com seus 

subordinados, atividades de treinamento em servico, em consonancia com o programa de 
capacitagdo estabelecido pela AdministracAo, através de: 

I — reunides para estudo e discuss4o de assuntos de servi¢o; 

II — divulgacZo de normas legais e aspectos técnicos relativos ao trabalho e orientacao 

quanto ao seu cumprimento e a sua execug4o; 

III — discusséo dos programas de trabalho do érgi&o que chefia e de sua contribuigdo para o 

sistema administrativo; 
IV — utilizac4o de rodizio e de outros métodos de capacitag¢4o em servigo, adequados a cada 

caso. 

CAPITULO XI 
DO ENQUADRAMENTO 

Art. 43. Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da Prefeitura de 
Muzambinho serfo enquadrados, a partir de 1° de janeiro de 2016, tomando por base a instituigdo 
do Regime Juridico Unico Estatutario, em 01.01.1992, com seus cargos, nos niveis de vencimentos 

previstos no Anexo III desta Lei. 
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§ 1° O enquadramento de que trata o caput este artigo se dara em atribuigdes da mesma 

natureza, mesmo grau de dificuldade e responsabilidade dos cargos, profissionalizacdo e nivel 
técnico. 

§ 2° O servidor enquadrado ocupara o padrao de vencimento inicial dentro da faixa de 
vencimentos correspondente ao seu tempo completo de servico. 

Art. 44, Nenhum servidor sera enquadrado com base em cargo que ocupa em desvio de 
fungdo ou em substituigao. 

Art. 45. Do enquadramento nao podera resultar reducéo de vencimento, acrescido das 

vantagens permanentes adquiridas, ressalvadas as hipdéteses previstas no artigo 37, inciso XI, da 
Constituigdo Federal. 

Art. 46.Os servidores que na data da vigéncia desta Lei, tendo adquirido estabilidade e 

passado por trés avaligdes de desempenho, detentores de habilitagdes a que se refere o Art. 12 desta 

Lei, por requerimento, serio enquadrados no NIVEL correspondente ao numero de titulos 
apresentados. 

Paragrafo unico. A Comissdo de desenvolvimento Funcional e Enquadramento avaliara os 

requerimentos de enquadramento por habilitag¢Zo até o més de junho de 2018 para inclusio na 
proposta or¢amentaria para o préximo exercicio. 

CAPITULO XII ; 
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS 

Art. 47. A progressdo prevista nesta Lei sera extensiva a todos os servidores ocupantes dos 

cargos constantes do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura de Muzambinho, obedecidas as 

disposig6es contidas nesta Lei. 

Art. 48. Os cargos de provimento em comissao s&o os previstos em leis especificas. 

Art. 49. O quinquénio sera mantido nos exatos termos previstos na Lei n° 1.736, de 01 de 

novembro de 1991, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Muzambinho, assim como as 
demais vantagens pessoais de natureza permanente. 

Art. 50. As despesas decorrentes da implantagao da presente Lei correraéo 4 conta de 

dotacSes proprias do orgamento, suplementadas se necessario, de acordo com a disponibilidade 
financeira do Municipio. 

Art. 51. Sao partes integrantes da presente Lei os Anexos J, II, IJ e IV que a acompanham, 

constituidos dos seguintes: 

I - Anexo I — Quadro Permanente de Pessoal 

Relaciona os cargos existentes com os respectivos vencimentos-base, bem como a 
classificagao do nivel salarial e a carga horaria de cada um até dezembro de 2015. 
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II - Anexo IJ — Quadro Demonstrativo da Progressdo e Promocao 
Demonstra a evolucdo salarial ao longo da carreira dos servidores, sendo considerado a taxa 

de 3% (trés por Cento) por periodos aquisitivos de 3 (trés anos) em 3 (trés anos). Os calculos terao 
sempre 0 vencimento-base como ponto de partida para a progress4o e promocao. 

III - Anexo III — Quadro de Enquadramento de Pessoal 

Mostra a atualizacao salarial de cada servidor, de acordo com a data de adinissdo até 31 de 

dezembro de 2015 para a efetiva consolidacao a partir de 01 de janeiro de 2016, seguindo os 

calculos de 1% (um por Cento) a cada periodo de 03 (trés) anos completos, partindo do vencimento 
base atual de cada servidor. 

IV - Anexo IV — Formulario (Ficha) de avaliacao. 

O impresso / formuldrio sera destinado a avaliac&o anual, tanto para os servidores recém- 

admitidos em processos seletivos ou equivalente, no periodo de estagio probatério, como na 

avalia¢do funcional / desempenho dos demais servidores, de acordo com Art.17 desta. 

Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag4o, com seus efeitos para apura¢4o 

de intersticio e financeiros para os enquadramentos no Anexo III a vigorar a partir de 1° de janeiro 
de 2016. 

Muzambinho/MG, 23 de dezembro de 2015. 

‘Ivan Antonio de Freitas 
Prefeito 

  
Registrado e Publicado no local 

. de costume, no saguao desta 

wore Ci Lay Gari Pr 
orma Ceravolo Montanari efeitura 

Chefe de Gabinete Em 25 49 jt - 

ee a Ceravolo Mite a 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO | 

TABELA SALARIAL, CARGOSE CARGA HORARIA 

TABELA CARG 0 | SALARIO, | _CARGA | 
. *“ BASE” | HORARIA 

TSOO1 = jOPERARIO | 802,50 40 HORAS 

TSO04  |BORRACHEIRO III, PEDREIRO SE Ili, VIGILANTE SE III 815,64 | 40 HORAS 

TSOOS = [JJARDINEIRO SE II 897,17 40 HORAS 

TSOO7 —|COVEIRO VI, MECANICO VI, MOTORISTA VI 988,33 | 40HORAS 

TSO08 = |MOTORISTA Il 1.087,00 | 40 HORAS 

Ts009 wane MAQUINA PESADA X, MECANICO III, OP. DE 1.195,90 | 40 HORAS 

TSO10 = {MAQUINISTA Il 1.315,39 | 40 HORAS 

TSO013 = |AUXILIAR ADM. | 802,50 40 HORAS 

TSO15 = |AGENTE DE CONTROLE VETORES IV. 1.084,98 | 40 HORAS 

1S017 ASSISTENTE ADM. VII, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE 1. 035,23 | a0 HORAS 

15019 FSC be OBRAS, DE POsTURA VIN, DE TRIBUTOS XIII, DE 1.138,80 | 40 HORAS 

15020 |e ecicoun ee cumooeae | aaszae | aovionas 
ADVOGADO XIII, ASSISTENTE SOCIAL XIII, BIOQUIMICO Il, DENTISTA 
XIII, ENFERMEIRA PSF XIII, ENFERMEIRA XIII, ENGENMHEIRO XIII, 

TSO29 = |FARMACEUTICA XIII, FISIOTERAPEUTA XIII, FONOAUDIOLOGA XIll,_ |’ 2.703,08 | 20 HORAS 
MEDICO ORTOPEDISTA, MEDICO OTORRINO, MEDICO XIII, 

NUTRICIONISTA XII, PSICOLOGO XIII, VETERINARIO II 

TSO32 {PROFESSOR ENSINO MEDIO XIV 19,78 HORA AULA 

TS033 —_—[ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONTADOR 3.644,89 | 40 HORAS 

TSO35 _—_—sJASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.845,73 | 40 HORAS 

TSO70 — | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.188,77 | 40 HORAS 

TSO78 = |AG. COMUNITARIO SAUDE | 1.084,98 | 40 HORAS 

TSO80 —_—|AUXILIAR SER. ESCOLARES I, SERVENTE | 802,50 | 40 HORAS 

TSO082 MEDICO DO PSF 11.907,42 | 40 HORAS 

TSO85 | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR IV 876,96 | 40 HORAS           
    eX
 

  

  

 



      
   

PREFEITURA DE MUZAMBINHO - MG 

ANEXO II 

APLICATIVO DA PROGRESSAO E PROMOCAO 

TEMPO DE SERVICO 
  

  

  

TABELA | VALOR 

  

  

  

    

    

    

  

  

    

0A3 | 4A6 | 6A9 |10A 12|13 A15| 16 A 18] 19 A 21 |22 A 24] 25 A 27| 28 A 30| 31 A 33/34 A 36 
SALARIAL | BASE CLASSES | 

| (PROGRESSAO)| A B Cc D E F G H I J K L 

NiVEIS © 3% 3% 3% 3% 3% 3% » 3% 3% 3% 3% 3% 3%: 

OO YT 3% 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 — 1,34 1,38 1,43 

TS... | 1,00 oo 
. i - 3% 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 1,38 1,43 | 1,47 

Ti . - 3%. - | _ 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 1,38 1,43 1,47 ° 1,51 

IV | 3% - 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 1,38 1,43 1,47 1,51 1,56 

Vv |. 3% 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 1,38 1,43 | 1,47 1,51 1,56 1,60 .                               
  

  

METODOLOGIA DO CALCULO: A coluna " Saldrio Base" corresponde ao valor base de cada "Tabela Salarial", servira de partida para todos os cdlculos. A coluna "Niveis"' 

corresponde a promocio pelo crescimento e profissionalizagao voluntaria do servidor. A linha de "Classes" corresponde a progresso com reajuste de trés em trés anos pela aplicagao, 

atitudes, assiduidade e outros fatores determinados na 'Ficha de Avaliacao" para balisar a evolugao salarial do servidor ao longo da vida profissional. O percentual(%) a ser aplicado, 

tanto para a promogiao quanto a progressao, sera de forma acumulativa e capitalizada. 

Os nameros / valores do quadro acima referem-se a um exemplo da aplicagdo pratica no resultado promocional do Servidor.       
    

Sho 
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PREFEITURA DE MUZAMBINHO (MG) 

ANEXO III 

  

ENQUADRAMENTO SALARIAL 
  

  

TABELAS SALARIAIS E SUAS BASES 
  

0A3 ANOS 4A6 ANOS 7A9 ANOS 10 A 12 ANOS 13. A 15 ANOS 16A 18 ANOS 19 A 21 ANOS 22 A 24 ANOS 25 A 27 ANOS 28 A 30 ANOS 31 A 33 ANOS 34 A 36 ANOS 
  

TABELA| BASE |TABELA| BASE |TABELA| BASE |TABELA| BASE | TABELA| BASE | TABELA| BASE {TABELA| BASE |TABELA| BASE |TABELA/| BASE | TABELA| BASE | TABELA| BASE | TABELA; BASE 
  

TS001 802,50 | TSOO1-A | 810,53 | TSOOI-B | 818,63 | TSOOI-C | 826,82 | TSO01-D | 835,08 | TSOO!-E j 843,44 TSOOI-F | 851,87 | TSO0I-G | 860,39 | TSOOI-H | 868,99 TSO0I-1 877,68 TSO0I-5 886,46 | TSOOI-K | 895,32 
  

TS004 815,64 | TSO04-A | 823,80 | TS004-B | 832,03 | TS004-C | 840,35 | TS004-D | 848,76 | TSO04-E | 857,25 | TS004-F | 865,82 | TS004-G | 874,48 | TS004-H | 883,22 TS004-1 892,05 TS004-} | 900,97 | TS004-K | 909,98 
  

TS005 897,17 | TS00S-A ] 906,14 | TSO0S-B | 915,20 | TS005-C 924,36 | TSO005-D | 933,60 | TS005-E 942,93 | TS005-F 952,36 | TS005-G 961,89 | TS005-H 971,51 | TS005-I 981,22 TS005-3 991,03 | TSOOS-K | 1.000,94 
  

TS007 988,33 | TS007-A } 998,21 TS007-B } 1.008,20 } TSO07-C | 1.018,28 | TS00O7-D | 1.028,46 | TSO07-E | 1.038,74 | TSOO7-F | 1.049,13 | TS007-G | 1.059,62 | TS007-H | 1.070,22 | TS007-1 | 1.080,92 | TS007-J | 1.091,73 | TSOO7-K | 1.102,65 
  

TS008 1.087,00 | TS008-A } 1.097,87 | TSO08-B | 1.108,85 | TSO08-C | 1.119,94 | TSOO8-D | 1.131,14 | TSO08-E | 1.142,45 | TSO08-F | 1.153,87 | TSO008-G | 1.165,41 | TS008-H | 1.177,07 | TS008-I 1.188,84 | TSOO8-J | 1.200,72 | TSOO8-K | 1.212,73 
  

TS009 1.195,90 | TSO09-A | 1.207,86 | TSO09-B | 1.219,94 | TSO09-C | 1.232,14 | TSO09-D | 1.244,46 | TSO09-E | 1.256,90 | TSOO9-F | 1.269,47 | TS009-G | 1.282,17 | TSO09-H | 1.294,99 | TS009-1 1.307,94 | TS009-J | 1.321,02 | TSOO9-K | 1.334,23 
  

TS010 1.315,39 | TSO10-A | 1.328,54 | TSO10-B | 1.341,83 | TSO10-C | 1.355,25 | TSO10-D | 1.368,80 }| TSO10-E | 1.382,49 | TSO10-F | 1.396,31 | TSO10-G | 1.410,28 | TSO10-H | 1.424,38 | TSO10-1 1.438,62 | TS010-J3 1.453,01 | TS010-K | 1.467,54 
  

TS013 802,50 | TSO13-A | 810,53 ] TSO11-B | 818,63 | TS013-C 826,82 | TS013-D 835,08 | TS013-E 843,44 | TSO13-F 851,87 | TS013-G 860,39 | TS013-H 868,99 | TS013-] 877,68 | TS013J 886,46 | TS013-K 895,32 
  

TSO15 1.084,98 | TSOIS-A | 1.095,83 | TS013-B | 1.106,79 | TSOIS-C | 1.117,86 TSO15S-D | 1.129,03 | TSO1S-E | 1.140,32 | TSOIS-F | 1.151,73 | TSO15-G j 1.163,25 | TSO15-H | 1.174,88 TS015-1 1.186,63 | TSO1S-J | 1.198,49 | TSO15-K j 1.210,48 ‘ 
  

TSO17 1.035,23 | TS017-A | 1.045,58 | TSOI7-B | 1.056,04 | TSO17-C | 1.066,60 | TSO!7-D | 1.077,26 | TSO17-E | 1.088,04 | TSOI17-F | 1.098,92 | TSO17-G | 1.109,91 |7s017-H | 1.121,01 | TS017-1 1.132,22 | TSO17-J. | 1.143,54 | TSO17-K | 1.184,97 
  

TS019 1.138,80 | TS019-A | 1.150,19 | TSO19-B { 1.161,69 | TSO19-C j 1.173,31 | TSO19-D | 1.185,04 | TSO19-E | 1.196,89 | TSOI9-F | 1.208,86 | TSO19-G | 1.220,95 | TSO19-H | 1.233,16 | TSO19-I 1.245,49 | TSO19-3 1.257,94. | TSO19-K { 1.270,52 
  

TS020 1.167,24 | TSO20-A | 1.178,91 | TSO20-B | 1.190,70 | TS020-C | 1.202,61 | TS020-D { 1.214,63 | TS020-E | 1.226,78 | TSO20-F | 1.239,05 | TS020-G | 1.251,44 | TS020-H | 1.263,95 | TS020-1 1,276,59 | TSOZ0-J | 1.289,36 TS020-K 1.302,25 
  

TS029 2.703,08 | TS029-A | 2.730,11 | TSO29-B | 2.757,41 | TS029-C | 2.784,99 | TS029-D | 2.812,84 | TS029-E | 2.840,96 | TS029-F | 2.869,37 | TS029-G | 2.898,07 TS029-H 2.927,05 | TS029-I | 2.956,32 | TS029-J | 2.985,88 | TS029-K | 3.015,74 
  

TS032 19,78 TS032-A 19,98 TS032-B 20,18 TS032-C 20,38 TS032-D 20,58 TS032-E 20,79 TS032-F 21,00 TS032-G 21,21 TS032-H. 21,42 TS032-1 21,63 TS032-] 21,85 TS032-K 22,07 
  

TS033 3.644,89 | TS033-A | 3.681,34 | TS033-B | 3.718,15 | TSO33-C | 3.75$,33 | TS033-D | 3.792,89 | TSO33-E | 3.830,82 | TSO33-F | 3.869,12 | TS033-G | 3.907,82 | TS033-H | 3.946,89 | TS033-I | 3.986,36 | TS033-J | 4.026,23 | TS033-K | 4.066,49 
  

TSO35 1.845,73 | TS035-A | 1.864,19 | TSO35-B | 1.882,83 | TSO35-C | 1.901,66 | TS035-D | 1.920,67 TS035-E | 1.939,88 | TSO35-F | 1.959,28 | TS035-G | 1.978,87 | TSO35-H | 1.998,66 | TSO35-1 | 2.018,65 | TSO35-J | 2.038,83 | TSO35-K 1 2.05922 
  

TS070 1.188,77 | TS701-A | 1.200,66 | TS701-B | 1.212,66 ] TSO70-C j 1.224,79 | TS070-D | 1.237,04 | TSO70-E | 1.249,41 | TSO70-F | 1.261,90 | TSO70-G | 1.274,S2 | TSO70-H | 1.287,27 | TS070-1 | 1.300,14 | TS070-J 1.313,14 | TSO70-K | 1.326,27 
  

TSO078 1.084,98 | TS078-A | 1.095,83 | TSO78-B | 1.106,79 | TSO78-C | 1.117,86 | TSO78-D | 1.129,03 | TSO78-E | 1.140,32 TSO78-F | 1.151,73 | TSO78-G | 1.163,25 | TSO78-H | 1.174,88 | TSO78-1 | 1.186,63 | TSO78-J | 1.198,49 | TSO78-K | 1.210,48 
  

TS080 802,50 | TSO80-A | 810,53 | TSO80-B | 818,63 | TSO80-C ] 826,82 | TSO80-D 835,08 | TSO080-E 843,44 | TS080-F 851,87 | TS080-G 860,39 | TSO80-H | 868,99 | TSO80-I 877,68 | TS080-J 886,46 | TSO80-K 895,32 
  

TS082 11.907,42 | TS082-A | 12.026,49 | TSO82-B | 12.146,76 | TSO82-C_ | 12.268,23 | TS082-D | 12.390,91 | TSO82-E | 12.514,82 | TSO82-F | 12.639,97 | TS082-G | 12.766,37 | TSO82-H { 12.894,03 | TSO82-I | 13.022,97 | TS082-J | 13.153,20 | TSO82-K | 13,284,73 
    TSO8S 876,96 | TS085-A 885,73 | TSO82-B | 894,59 | TS085-C | 903,53 | TS085-D | 912,57 | TSO8S-E | 921,69 | TSO85-F j} 930,91 TS085-G | 940,22 | TSO85-H | 949,62 TS085-1 959,12 TS085-J 968,71 TS085-K | 978,40                                                   
Notas Explicativas: 
1. Conforme quadro demonstrativo, os intersticios considerados para o ENQUADRAMENTO SALARIAL dos Servidores sao em espago de tempo de tres (3) anos com recuperagao salarial de 1% (um por cento) a cada intervalo, sempre 

capitalizado; 

2. A existéncia de varias colunas repetindo as "TS" com o acréscimo de letras significa que dentro de uma mesma tabela salarial incidird bases salariais diferentes de acordo com o tempo de servi¢o.   
    

   



  

  

PREFEITURA DE MUZAMBINHO-MG 

ANEXO 
FICHA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO 

IV 

  

Servidor: Matricula: Admissao: 

  

Lotado: Cargo: 

  
RG/ CPF: 

  
112.508.536-30 

  

  

FATORES DE DESEMPENHO 
      
com a anuéncia dos superiores. 

1- ASSIDUIDADE: Cumpre 0 expediente, esta sempre no local de trabalho, ausentando-se apenas por motivos justos e justificados e 

  

REGULAR EXCELENTE 
  

              

    

INSATISFATORIO BOM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Falta muito endo cumpricomo {Falta pouco e cumpri irregularmente o [Falta muito pouco e cumpri com o hordrio de|N&o falta e cumpri o 

hordrio de trabalho horario de trabalho trabalho . horario de trabalho 

regularmente 
  

PONTUACAO:     

  

com cordialidade, seriedade, igualdade, sempre respeitando as leis, decretos e regulamentos . 

{2- DISCIPLINA: Cumpre com as suas atividades laborais com responsabilidade, ética, conduta profissional atendendo todos os publicos 

  

  

  

Nao tem respeito, cordialidade e 

seriedade no atendimento ao 

publico. Nao respeita leis, decretos 

e regulamentos. 

seriedade no atendimento ao publico. 

  
atendimento ao piblico. Cumpre com suas 

atividades laborais. 

  

INSATISFATORIO REGULAR BOM EXCELENTE 

i | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Falta de ética e profissionalismo. |Tem pouco respeito, cordialidade e Tem respeito, cordialidade e seriedade no Tem conduta 

profissional, ética, 

atendimento com 

seriedade, respeito e 

igualdade. Cumpre com 

todas as suas atividades 

Jaborais. 
  

PONTUACAO:   
  

  

apto 4 mudangas, respeitando a hierarquia. 

3- CAPACIDADE DE INICIATIVA: Criativo, com iniciativa, inovador e apto 4 mudangas, relaciona-se com os colegas de trabalho e est4 

  

  

  

    
    

INSATISFATORIO REGULAR BOM EXCELENTE 

1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nao tem criatividade e iniciativa. {Pouca colaboracdo no que diz respeito a |Tem iniciativa e crediatividade. Alto nivel de iniciativa, 

N&o aceita mudangas. inovacao, iniciativa emudangas. criativo, aberto a 

mudangas. 

_ PONTUACAO: 
  

  

exerce suas atividades no prazo e com capricho. 

4- PRODUTIVIDADE: Atentos aos interesses organizacionais - metas e objetivos, dedicados em resolver e solucionar os problemas, 

  

INSATISFATORIO REGULAR BOM EXCELENTE 
  

1 2 
  

3 4 5 
  

6 7 8       
9 10 

  

Nao exerce suas funcdes com zelo 

e capricho, nao atende aos 

interesses da organizagao. 

Pouco interesse pela organizac4o, por 

suas metas e objetivos, sem se preocupar 

com prazos € erros. 

  
Dedicado em resolver e solucionar os 

problemas, atento com os interesses da 

organizacao e suas atividades laborativas 

  
Atento aos interesses da 

organizacao, dedicado, 

exerce suas atividades 

com zelo, capricho e 

prazos. 
    PONTUAGAO:   
    FL. 01 
    EE wp 
  

  

     



  

  

5- RESPONSABILIDADE: Esté a par de suas fungdes, procurar evoluir profissionalmente e intectualmente, cuida com zelo do Patrimonio 

e materiais de uso, assume novas tarefas quando solicitado. 
  

INSATISFATORIO REGULAR BOM EXCELENTE 
  

i | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Nao zela pelo patriménio e nao 

dedica-se a novas atividades. 

Pouco procura aperfeigoamento 

intelectual e profissionalizante 

  
Procura aperfeigoar intelectual e 

profissionalmente. Assume novas atividades 

quando solicitado. 

  
Procura evoluir na 4rea 

profissional e intelectual. 

Zela pelo patriménio e 

assume novas atividades 

  

PONTUACAO:   
  

        6- IDONEIDADE MORAL: atributos como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes. 

  

INSATISFATORIO REGULAR BOM EXCELENTE 
  

1 2 
  3 4 5 

        
6 7 8 

  
9 10 

  

Nao se preocupa em cumprir o 

combinado, pouco respeito pelos 

colegas sem postura perante aos 

municipes. 

Pouco compromisso com o trabalho, 

pouca seriedade e falta de bons costumes 

perante a sociedade 

  
Honrado, procurando se aperfeicoar quanto 

a respeitabilidade e seriedade. Digno, porém 

falta de bons costumes 

  
Honrado e respeitavel, 

sério e sempre 

procurando seguir as 

normas dos bons 

costumes. 
  

PONTUACAO:     

  

7- APTIDAO: Habilidade ou capacidade resultante de conhecimento adquirido, de trabalho em equipe, tendéncia, capacidade natural ou adquirida, 

para realizar qualquer tarefa e competéncias para realizar uma fungdo especifica. 
  

INSATISFATORIO REGULAR BOM EXCELENTE 
  

1 | 2 3 | 4 | 5 6 7 8 9 10 
  

Pouco conhecimento, falta de 

tendéncia, sem capacidade para 

realizar uma fungao especifica. 

Pouco conhecimento mas com tendéncia 

para adquirir capacidade para realizar 

uma fungao especifica. 

  
Habil e capaz, resultante do conhecimento 

adquirido, relativa capacidade para rezlizar 

uma funcao especifica. Disposic&o para 

trabalho em equipe. 

  
Habil, capacidade 

natural para realizar 

qualquer tarefa, 

capacidade de trabalho 

em equipe, competéncias 

' para realizar fungao 
  

PONTUACAO:   
  

  

8- DEDICACAO AO SERVICO: Empenho ao trabalho, preza por realizar a contento tarefas inerentes a fungdo, procura desenvolver habi_ 

lidades para novas aplicagées, participa das atividaes da Prefeitura, sé deixa o trabalho com a execugao completa das tarefas. 
  

INSATISFATORIO REGULAR BOM EXCELENTE 
  

1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Pouco zelo para com o ambiente 

de trabalho, desleixo com 

equipamentos e nunca termina o 

que comecou. 

Pouco empenho na realizagao das tarefas 

propostas, realiza somente aquilo para 

que foi designado. 

  

Empenho na realizacao das tarefas 

propostas, procura desenvolver habilidades, 

participa das atividades da Prefeitura. 

  

Realiza todas as tarefas, 

preocupado em 

desenvolver novas 

habilidades. Sempre 

pronto para atender a 

todos. Participa sempre 

‘das atividades da 

Prefeitura. 
  

PONTUACAO:   
  

  

9- EFICYENCIA: Tendéncia ou aptidao para ser efetivo; capacidade de realizar ou desenvolver alguma tarefa demonstrando eficdcia e efetividade. 

Particularidade demonstrada por pessoa que consegue produzir um 6timo rendimento quando realiza qualquer tarefa. 
  

  

            
  

Sem aptid&o para ser efetivo, 

incapaz de desenvolver alguma 

tarefa. Pouco rendimento quando 

realiza algum trabalho. 

Pouca aptidao e baixa capacidade de 

realizar ou desenvolver tarefas. Pouco 

rendimento quando realiza algum 

trabalho.   
Tendéncia ou aptid&o para ser efetivo, boa 

capacidade para realizar ou desenvolver 

algo. Produz um bom trabalho.   

INSATISFATORIO REGULAR BOM EXCELENTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aptiddo para ser efetivo, 

capaz de realizar e 

desenvolver bom 

trabalho. Demonstra 

eficiéncia, eficdcia e 
    PONTUAGAO:   
      FL. 02 

  

  

     



  

  

    

    

  

    

  

    

  

    

                  
  

  

- _FATORES PONTOS oo VALORES 
ASSIDUIDADE 0 eC oo . 

INSATISFATORIO ATE 30 
DISCIPLINA 0 - O 

CAPACIDADE INICIATIVA 0 ON 
REGULAR DE 31 . 50 

PRODUTIVIDADE 0 Cc. 

RESPONSABILIDADE 0 KR 
| BOM DE 51 . 70 

IDONEIDADE MORAL 0 I 

APTIDAO 0 T 
: EXCELENTE DE 71 . 90 

DEDICACAO AO SERVICO 0 O 

EFICIENCIA 0 S 
NOTAFINAL: 0) 

_TOTALDEPONTOS:  () 

CONCEITO 
  

treinamento, porém notificar sobre as falhas 

INSATISFATORIO: Desempenho ruim, desta forma permanece no nivel em que se encontra. Carece de orientagao e 

  

encontra. Orientar sobre as falhas de desempenho e oferecer treinamento. 

REGULAR:Desempenho satisfaz em parte e assim com dois conceitos "regular" permanece no nivel salarial em que se 

  

BOM: Desempenho satisfaz, promover ao nivel imediatamente superior com resalvas e orientagao. 
  

EXCELENTE: Desempenho ultrapassa, promover e parabenizar. 
  

*observacoes: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

assinatura do avatiador assinatura do avaliado 

          

  

     


