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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA N.• 0412019,
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais.
RESOLVE
Art. 1°. Regulamentar as Metas, os Crttér1os e Subcrltérios estabelecidos pelo Decreto n.0 7128/2019, no
êmbito da Controladorta Geral do IVIunlcfplo e outros 6rgAos diversos da Controladorla Geral do Munlcfplo
que estejam em exercfclo de atividade de Controle Interno.
Art. 20. A porcentagem em relação ao vencimento do servidor efetivo integrante do quadro da Controladoria
Geral do Munlclpio e outros lotados em órgão diverso da Controladoria Geral do Municfpio que estejam em
exercício de atividade de controle Interno, desde que a Estrutura Organizacional conUda no Regimento
Interno da respectiva Secretaria, contemple tal Órgão do Sistema de Controle Interno exercendo as
atividades elencadas no art. 100 da Resolução TCIVIIBA n.0 1120/2005, a ser paga por intermédio da
Gratificação de Desempenho, será calculada pela pontuação alcançada na avaliação da GratifiCação
Individual por Desempenho (Anexo 1), aplicando o fator de ConversAo contido na Tabela 111 do Anexo VI,
determinado pelo cumprimento das Metas Setoriais estipuladas no Anexo 11, no perfodo de 30 dias e no
caso dos Auditores Internos, 60 dias.
Art. 3°. A porcentagem em relação ao vencimento do servidor efetivo integrante do quadro da Controladoria
Geral do Município e outros lotados em órgão diverso da Controladoria Geral do Município que estejam em
exercício de atividade de controle interno, desde que a Estrutura Organizacional contida no Regimento
Interno da respectiva Secretaria, contemple tal Órgão do Sistema de Controle Interno exercendo as
atividades elencadas no art. 10° da Resolução TCM/BA n.0 1120/2005, a ser paga por intermédio da
Gratificação de Produtividade seguirá os parâmetros contidos no art. 5° do Decreto n.• 7128/2019, no
perfodo de 30 dias e no caso dos Audi1ores Internos, 60 dias.
Art. 4°. A porcentagem relativa à ExecuçAo das Metas do Setor será definida através da demanda
cumprida em relação ao total da demanda do perfodo avaliado.
Art. SO. Para aferir as GratificaQOes de Produtividade e de Desempenho a presente Portaria apresenta em
seus Anexos os descritivos das Metas, Critérios e Subcritérios das seguintes formas, a saber: Anexo Icontendo o descritivo das Metas, Critérios e Subcritérios da GratifiCação Individual por Desempenho; Anexo
11 - contendo o descritivo das Metas de Desempenho Setoriais; Anexo 111 - contendo o descritivo das
Metas, Critérios e Subcritérios da Gratificação por Produtividade da Auditoria Interna; Anexo IV - contendo
o descritivo das Metas e Critérios da GratifiCação por Produtividade dos Analistas de Controle Interno;
Anexo V - contendo o descritivo das Metas e Critérios da Gratificação por Produtividade dos Demais
Servidores Classe IV, assim como o Anexo VI contendo: Tabela I • para o cálculo da GratificaçAo Individual
por Desempenho; Tabela 11 - para o cálculo das Metas de Desempenho Setoriais; Tabela 111 - Fator de
Conversão Relativo às Metas Setoriais em Relação a Avaliação Individual de Desempenho; Tabela IV para o cálculo da Gratificação por ProdutiVidade e o Formulério de Avaliação de Produtividade e
Desempenho Funcional.
Art. &-. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, 01 DE NOVEMBRO DE 2019.

Bruno Garrido Gonçalves
Controlador Geral do Munlcfplo
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ANEXO I
GRATIFICAÇAO INDIVIDUAL POR DESEMPENHO

I. Fator: Comprometimento Funcional, Iniciativa e Asslstlncla ao Órglo (at6 40 Pontos).

Crit6rios:
a.O servidor que obtiver uma falta nao justificada perderá 10 pontos nesse fator, e assim sucessivamente,
até a perda total dos pontos.
b. Nos casos de atrasos, ausências e sardas antecipadas superior a sessenta minutes fará com que o
servidor perca cinco pontos nesse critério para cada ocorrência e assim sucessivamente, até a perda total
dos pontos.
O controle da frequência sera realzado pelo Chefe Imediato através do preenchimento da Folha de Ponto
individual ou por outro tipo de controle estabeleddo pelo Coordenador Geral ou pela Gestão Municipal,
prevalecendo neste caso a última alternativa.
c.Os itens abaixo elencados serão avaliados de acordo com uma escala de 1 a 1O, sendo considerada
Insatisfatória (I) de 1 a 4, Regular (R) de 5 e 6, Bom (B) de 7 e 8, e Excelente (E) de 9 e 10.
A cada resultado insatisfatório ou dois resultados regulares, o servidor perderá 10 pontos nesse critério e
assim sucessivamente, até a perda total dos pontos.
c.1. Tem iniciativa de adquirir novos conhecimentos e habilidades no seu campo de atuação.
c.2.Apresenta sugestões para melhoria das rotinas sob a sua unidade e oferece ajuda quando
detecta acúmulo de serviços no âmbito de sua unidade.
c.3. Esforça-se sempre para superar os resultados estabelecidos previamen1e, levando em
consideração recursos, prazos, custos e qualidade.
c.4. Planeja e organiza adequadamente suas tarefas, materiais, documentos e outros que utiliza
para realização de seu trabalho.

11. Fator: TempHtividade (até 30 pontos).
Critérios:
a. O Servidor deverá atingir um percentual superior a 60% da sua demanda total do perlodo. No caso de
não atingimento, o servidor perderá todos os pontos desse critério. A demanda sara estabelecida
automaticamente pelo cumprimento das tarefas e atividades inerentes ao cargo ou por ordem do Chefe
Imediato.
-De 61% a 69%, ganhará 10 pontos.
- De 70% a 79o/o, ganhará 20 pontos.
-Acima de 80%, ganhará 30 pontos.
111. Fator: Qualidade do Trabalho e Responsabilidade (at6 30 pontos).

Crit6rios:
a. Aferida pela observAncia das finalidades elencadas no artigo 84° da Lei Orgênica do Municfpio de
Camaçarl, nas normas do OrgAo, no Manual de Auditoria, das Leis mormente a que instituiu a Contrcladoria
Geral do Municfpio (lei n.0 667/2005), Decretos com ênfase no n.0 4.521/2007 (Regimento Interno da
Controladorla Geral do Munlcfplo), Instruções Normativas em especial a municipal de n.0 06 de 10 de
agosto de 2015, Portarias e Orientações inerentes à atividade.
b. Os itens abaixo elencados serão avaliados de acordo com uma escala de 1 a 1O, sendo considerado
Insatisfatório (I) de 1 a 4, Regular (R) de 5 e 6, Bom (B) de 7 e 8, e Excelente (E) de 9 e 1 O.
A cada resultado insatisfatório ou dois resultados regulares, o servidor perderá 5 pontos nesse critério e
assim sucessivamente, até a perda total dos pontos.
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b.1. Realiza as demandas de forma clara e objetiva racionalizando as suas atividades sem
necessidade de refazê-las em função de erros, falhas e excessos.
b.2. Executa as tarefas com qualidade sem necessidade de Intervenção do superior Imediato.
b.3. Contribui de maneira efetiva auxiliando os demais servidores para o atingimento das
demandas/metas setoriais.
b.4. Fomenta o conhecimento e coopera no compartilhamento de ideias, atividades e soluções com
os membros da equipe e das demais áreas.

ANEXO li
METAS DE DESEMPENHO SETORIAIS

I. Setor De Dlgltallzaçlo
Metas:
a. Dlgltallzar os processos demandados naquela competência a serem encaminhados ao TCMIBA.
b. Dlgltallzar os documentos demandados por outras Secretarias.
c. Anexar a documentação digitalizada a ser encaminhada ao TCMIBA, considerando a competência.

11. Assaasorla Técnica • ASTEC I Coordenadoria Administrativa - CAD
Metas:
a. Cumprir as demandas perante o Tribunal de Contas dos Municfpios do Estado da Bahia - TCMJBA.
b. Assessorar o titular da pasta no desempenho das atividades de planejamento, orçamento, administração
financeira, desenvolvimento da administração, Implementação e controle da utilização de tecnologias de
informação e de controle interno integrado.
c. Desenvolver as atividades de recursos humanos, materiais e patrimOnio, serviços gerais, comunicação e
documentação.
111. Coordenadoria de Transparência e Nonnatlzaçlo

Metas:
a. Fiscalizar e avaliar a correta aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades
públicas ou privadas, através de convênios, termos da parceria a instrumentos similares.
b. Auxiliar os órgãos competentes nas tecnologias Inovadoras que promovam a transparência
administrativa e a integração entre a administração pública e os cidadãos.
c. Fiscalizar as transparências ativa e passiva, organização e gestão de informação, publicação e
divulgação de atos oficiais de organização e gerenciamento físico e eletrônico de documentos e de
proteção e segurança da informação.

IV. Coordenadoria Central de Antlise
Metas:
a. Analisar os Processos Administrativos Licitatórios de acordo com a sua modalidade, assim como as
Dispensas e Inexigibilidades encaminhados à CGM.
b. Analisar os Processos de Despesas relacionados com o sistema contábil, financeiro, patrimonial e
orçamentário do Munlclplo.
c. Avalia os resultados da ação governamental e da gestão dos administradores públicos municipais, bem
como da aplicação dos recursos públicos por órgãos e entidades de direito público ou privado ou por
pessoas ffsicas, sem prejulzo de outros controles pertinente.

V. Coordenadoria Central de Auditoria Interna
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Metas:
a. Realizar as auditorias nos sistemas administrativo, flnan<:elro, tributário, de pessoal, de material, de
patrimônio, de custos, de arrecadação e outros pertinentes, assegurando a confiabilidada dos mesmos a
atestando a efiCácia e efiCiência das gestões.
b. Realizar auditorias de acompanhamento na axecuçAo orçamentária, contratos, convênios a outros
Instrumentos congêneres no âmbito da Prefeitura Municipal de Camaçari, Inclusive nos fundos municipais,
apontando soluções quando identificadas incorreções/distorções.
c. Contribuir para manutenção e desenvolvimento dos sistemas contábeis e fiscais, assessorando a
lmplantaçAo de novas rotinas, sempre que ocorra alteraçAo na LagislaçAo Contábil e Fiscal.

ANEXO 111
GRATIFICAÇAO POR PRODUTIVIDADE- AUDITORIA INTERNA

I. Meta:
Cumprir aa preacrlç6ea legais e regulares, executando com zelo, eflcllncla e eflc6cla as tarefas que
lhes forem confiadas pelo superior hler6rqulco (até 10 Pontos).
Critérios:
a. Realizar de acordo com o art. 74, I a IV, da ConstltuiçAo da Repabllca Federativa do Brasil, o disposto no
art. 90, I a IV e respectivo parágrafo único da Constituição do Estado da Bahia, a Resolução TCM n°
1120/2005, as Leis n.0 4.320/64, Resolução CFC na 986/03, Diretrizes para Normas de Controle Interno do
Setor Público- INTOSAI, Instrução Normativa CGU n° 03, 07 e 08/17 e Instrução Normativa CGM no 01 de
29 de agosto da 2017, Regimento Interno da Controladoria Geral do Munlclplo de Camaçarl, bem como
demais dispositivos inerentes.
Para avaliação do attério serão levadas em consideração as orientações a documentações emitidas pelo
chefe lmediatc/Gabinete do Controlador Geral.
b . As orientações ou feedbsck do chefe imedlatoiControlador Geral deverão ser emitidas via documento,
para comprovar o cumprimento de cada pontuação alcançada.

11. M.ta: Executar a tarefas que lhe forem confiadas, dentro dos prazos previamente estabelecidos
(&tj 10 Pontos).
Crit6rios:
a. O Servidor deverá atender fielmente aos prazos previamente estipulados para a execução das atividades
demandadas, de acordo com as Instruções, Portarias, Orientações e documentos emitidos pelo Controlador
Geral. No caso em que esta atividade esteja sendo realizada em grupo, a pontuação incidirá de forma
igualitária para todos os participantes.
b. Nos casos de fatos supervenientes, ou seja, por motivos de terceiros que obrigue a dilatação de prazo,
desde que seja previamente comunicado ao Gabinete do Controlador Geral, não haverá prejufzo ao
atingimento da meta referente ao prazo previamente estabelecido.
111. Meta: Assiduidade e Pontualidade (até 20 Pontos).
Critérios:
a. O servidor que obtiver uma falta não justificada perderá 10 pontos nesse fator, e assim sucessivamente,
até a perda total dos pontos.
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b. Nos casos de atrasos, ausências e sardas antecipadas superior a sessenta minutos faré com que o
servidor perca cinco pontos nesse fator para cada ocorrência e assim sucessivamente, até a perda total dos
pontos.
O controle da frequência seré realizado pelo Chefe Imediato através do preenchimento da Folha de Ponto
lndMdual ou por outro tipo de controle estabelecido pelo Coordenador Geral ou pela GestAo Municipal,
prevalecendo neste caso a Clltima alternativa.
IV. Meta: Cumprir as metes adequadamente 6 natureza do serviço, e/ou atividades quanto a
qualidade e quantidade estabelecidas (até 60 Pontos).

Critérios:
a. A Meta seré devidamente quantificada e avaliada através da qualidade, objetMdade e clareza dos
Relatórios de Auditoria, Inspeções, e outras atividades inerentes ao cargo correlatas com a função do
servidor.
b. As atividades poderio ser avaliadas de maneira parcial e/ou final, retratando o efetivo cumprimento das
Ordens de Serviços e outras demandas, podendo ser considerada, no caso de auditorias em andamento,
como Relatórios Parciais, as documentações comprobatórias das atividades executadas, tais como Atas de
Reuniões, Visitas •;n locou, Pareceres, dentre outras atividades inerentes ao cargo/função etc.
c. Com relação a este Critério, serão avaliados os seguintes pontos:
c.1. A mensuraçAo mínima (%) percentual seré avaliada sob o escopo dos Relatórios de Auditorias,
Inspeções, e outras atividades Inerentes ao cargo, correlatas com a funçAo do servidor.
c.2. Relatórios parciais alou frtais, redigidos com objetividade, clareza e imparcialidade, de forma a
expressar claramente as conclusões, as recomendações e as providências efetivas a serem
tomadas pela administração do OrgAo ou entidade, levando em consideração a aplicação das
normatizações correlatas do critério a da meta I, bem como legislaçOes de quaisquer esferas, que
possam contribuir com o cumprmento da tarefa designada.
c.3. Tendo como o cumprimento mínimo, 80% das atividades realizadas e/ou em realização, de
acordo com os Itens elencados abaixo:
-Caso seja atendido um percentual inferior a 80% da demanda total do perlodo, o servidor perderé todos
os pontos dessa meta.
- De 80% a 85%, ganhará 45 pontos.
- De 86% a 90%, ganharé 50 pontos.
-De 91% a 95%, ganharé 55 pontos.
-Acima de 95%, ganharé 60 pontos.
V. Meta: Fomento a Capacttaçlo Interna - CGM (aM 05 Pontos).

Crit6rios:
a. Será dada ao servidor ou grupo uma pontuação para cada apresentação efetiva de capacitação interna,
dentro do Amblto da CGM.
b. Elaboração de Material de Apoio (Orientação, Instrução, Checklistetc). Esta demanda se dará através do
desenvolvimento de materiais de apoio que possam contribuir de maneira eficaz a demanda de trabalho do
dia a dia racionalizando as atividades de maneira geral.
c. Cursos ou Apresentação de Temas de Controle Interno: Apresentar formalmente com base em temas
relacionados ao Sistema de Controle Interno, complementado por material de apoio elaborado pelo(s)
próprio{s) servidor(es).
d. Deve-se ter como premissa o fomento de conhecimento e informações proveniente de participaçOes de
cursos, seminários, painéis dentre outros promovidos pela Gestão Municipal. Na apresentação a ser
realizada deverá ser convidado/capacitado pelo menos 01 servidor de cada Coordenação/Setor da CGM.
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VI. Meta: Fomento a Capacltaçlo Externa- Demais Orglos da Admlnlatraçlo Direta e Indireta (até 05
Pontos).
Critérios:

a.

Será dada ao servidor ou grupo uma pontuaçAo na elaboração de materiais a fim de ser aplicado nas
outras Pastas, assim como, para cada apresentação efetiva, dentro do âmbito da Gestão Municipal.
b. Elaboração de Material de Apoio: Esta demanda .se dará através do desenvolvimento de materiais de
apoio que possam contribuir de maneira efiCaz a demanda de trabalho do dia a dia dos demais órgãos da
Administração Municipal racionalizando as atividades de maneira geral.
c. Cursos ou Apresentação de Ternas na Area PI'Jblica: Apresentar formalmente, com base em temas
relacionados ao Sistema de Controle Interno, complementado por material de apoio elaborado pelo(s)
próprio(s) servldor(es).
d. Será dada ao servidor ou grupo uma pontuação para cada apresentação de capacitação externa, fora do
Ambito da CGM.
e. Esta demanda se dará através uma apresentaçlo formal do tema respaldado por material de apoio
elaborado pelo(s) próprio(s) servidor(es) ou em parceria com servidores de outras pastas.
f. DevEHSe ter como premissa o fomento de conhecimento e informaç6es proveniente do conhecinento
específico na área da Administração Pública em geral desde que o tema da apresentação esteja
relacionado com os assuntos pertinentes à GastAo Municipal.

ANEXQIV
GRATIFICAÇAO POR PRODUTIVIDADE -ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

I. Meta: Cumprir as prescrtç6es legais e regulares, executando com zelo, eflcl6ncla e eficácia as
tarefas que lhes forem confiadas pelo superior hierirquico (at610 Pontos).
C~rioa:

a. Realizar de acordo com os incisos de I a IV, do art. 74, da Constituição da República Federativa do
Brasil, o disposto nos Incisos I a IV, art. 900 e respectivo parágrafo único da Constituição do Estado da
Bahia, as resoluções do TCM no 1060/2005 e 1120/2005, as Leis n.0 8.666/1993, 10.520/2002, 4.320/1964,
6546/1978 (nos casos em que couber) bem como demais dispositivos Inerentes.
b. Para avaliação do Item serão levadas em consideração as orientações e documentações emitidas pelo
chefe Imediato/Gabinete do Con1rolador Geral.
c. As orientações ou feedback do chefe imediato/Controlador Geral deverão ser emitidas via documento,
para comprovar o cumprimento de cada pontuação alcançada.

11. Meta: Executar as tan~fas que lhe forem confiadas, dentro doa prazos
(até 10 Pontos).

pn~viamente

estabelecidos

Critérios:
a. O Servidor deverá atender fJelmente aos prazos previamente estipulados para a execução das atividades
demandadas, de acordo com as Instruções, Portarias, Orientações e documentos emitidos pelo Controlador
Geral. No caso em que esta atividade esteja sendo realizada em grupo, a pontuaçao Incidirá de forma
igualitária para todos os participantes.
b. Nos casos de fatos supervenientes, ou seja, por motivos de terceiros que obrigue a dllataçao de prazo,
desde que seja previamente comunicado ao Gabinete do Controlador Geral, não haverá prejurzo ao
&tingimento da meta referente ao prazo previamente estabelecido.

111. Meta: Aselduldade e Pontualidade (até 20 Pontos).
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Critérios:
a. O servidor que obtiver uma falta não justificada perderá 10 pontos nesse fator, e assim sucessivamente,
até a perda total dos pontos.
b . Nos casos de atrasos, ausências e saldas antecipadas superior a sessenta minutos fará com que o
servidor perca cinco pontos nesse fator para cada ocorrência e assim sucessivamente, até a perda total dos
pontos.
O controle da frequêncla será realizado pelo Chefe Imediato através do preenchimento da Folha de Ponto
individual ou por outro tipo de controle estabelecido pelo Coordenador Geral ou pela Gestão Municipal,
prevalecendo neste caso a Clltima alternativa.
IV. Meta: Cumprir aa metas adequadamente l natureza do serviço, elou atividades quanto a
qualidade e quantidade estabelecidas (at6 60 Pontos).
Critérios:
a. Analisar os processos administrativos, contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos de que
resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigaç(íes do Municlpio, e a sua conformidade com as
normas e principias administrativos.
b. Examinar os recursos oriundos de quaisquer fontes das quais o Munlclplo participe como gestor ou
mutuário, quanto à aplicação adequada de acordo com os projetos e atividades a que se referem.
c. Nesta meta, serão avaliados os seguintes itens: a qualidade apresentada, a complexidade, o volume do
trabalho designado, bem como será aplicada uma pontuação proporcional à tarefa executada, levando em
consideração a apllcaçêo das normatizações correlatas do critério a da meta I, bem como legislações de
quaisquer esferas, que possam contribuir com o cumprimento da tarefa designada.
d. O relatório conterá um quadro com quantitativos de processos, pendências resumidas por servidor ou
grupo e outras funções correlatas para servir de base para avaliação.
e. Tendo como o cumprimento mlnlmo, de acordo com as suas atribuições, 80% da análise dos processos
atJibuldas ou análise contébil, orçamentéria, financeira e outras demandas correlatas com o cargo do
servidor, de acordo com os itens elencados abaixo:
• Caso seja atendido um percentual inferior a 80% da demanda total do período, o servidor perderá todos
os pontos dessa meta.
- De 80% a 85%, ganhará 45 pontos.
- De 86% a 90%, ganhará 50 pontos.
-De 91% a 95%, ganhará 55 pontos.
- Acima de 95%, ganhará 60 pontos.
V. Meta: Fomento a Capacitaçio Interna • CGM (at6 05 Pontos).
Critérios:
a. Será dada ao servidor ou grupo uma pontuação para cada apresentação efetiva de capacitação interna,
dentro do Ambito da CGM.
b. Elaboração de Material de Apolo (Orientação, Instrução, Checklist, etc.}: Esta demanda se dará através
do desenvolvimento de materiais de apolo que possam contribuir de maneira eficaz a demanda de trabalho
do dia a dia racionalizando as atividades de maneira geral.
c. Cursos ou Apresentação de Temas de Controle Interno: Apresentar formalmente com base em temas
relacionados ao Sistema de Controle Interno, complementado por material de apolo elaborado pelo(s)
próprio(s) servidor(es).
d. Deve-se ter como premissa o fomento de conhecimento e informações proveniente de participações de
cursos, seminários, painéis dentre outros promovidos pela Gestão Municipal. Na apresentação a ser
realizada deverá ser convidado/capacitado pelo menos 01 servidor de cada Coordenação/Setor da CGM.
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VI. Meta: Fomento a Capacltaçlo Externa - Demais Orglos da Administração Direta e Indireta (a~ 05
Pontos).

Critérios:
a. Será dada ao servidor ou grupo uma pontuação na elaboração de materiais a fim de ser aplicado nas
outras Pastas, assim como, para cada apresentação efetiva, dentro do âmbito da Gestão Municipal.
b. Elaboração de Material de Apoio: Esta demanda se dará através do desenvolvimento de materiais de
apolo que possam contribuir de maneira eficaz a demanda de trabalho do dia a dia dos demais órgãos da
Administração Municipal racionalizando as atividades de maneira geral.
c. Cursos ou Apresentação de Temas na Area Pública: Apresentar formalmente, com base em temas
relacionados ao Sistema de Controle Interno, complementado por mat&rial de apoio elaborado pelo(s)
próprio(s) servidor(es}.
d. Será dada ao servidor ou gNpo uma pontuação para cada apresentação de capacitação externa, fora do
âmbito da CGM.
e. Esta demanda se dará através uma apresentação formal do tema respaldado por material de apoio
elaborado pelo(s) próprio(s) servidor(as} ou em parceria com servidores de outras pastas.
f. Deve-se ter como premissa o fomento de conhecimento e informações proveniente do conhecimento
especifiCO na área da Administração Pública em geral desde que o tema da apresentação esteja
relacionado com os assuntos pertinentes à Gestão Municipal.

ANEXO V
GRATIFICAÇAO POR PRODUTIVIDADE ·DEMAIS SERVIDORES CLASSE IV

I. Meta: Cumprir as prMcrlç6n legais e regulares. executando com zelo, eficiência e eflcicla as
tarefas que lhes forem confiadas pelo superior hler6rqulco (at6 10 Pontos).

Critérios:
a. Realizar de acordo com os incisos de I a IV, do art. 74, da Constituição da República Federativa do
Brasil, o disposto nos incisos I a IV, art. 90° e respectivo parágrafo único da Constituição do Estado da
Bahia, as resoluç6es do TCM n° 1060/2005 e 1120/2005, as leis n.0 8.666/1993, 10.520/2002, 4.320/1964,
6546/1978, {nos casos em que couber) bem como demais dispositivos inerentes.
b. Para avaliação do Item serão levadas em consideração as orientações e documentações emitidas pelo
chefe Imediato/Gabinete do Controlador Geral.
c. As orientações ou feedback do chefe Imediato/Controlador Geral deverão ser emitidas via documento,
para comprovar o cumprimento de cada pontuação alcançada.

11. Meta: Executar as tarefas que lhe forem confiadas, dentro dos prazos previamente estabelecidos
(a~ 10 Pontos).
Critérios:

a. O Servidor deverá atender ftelmente aos prazos previamente estipulados para a execução das atividades
demandadas, de acordo com as Instruções, Portarias, Orientações e documentos emitidos pelo Controlador
Geral. No caso em que esta atividade esteja sendo realizada em grupo, a pontuação incidirá de forma
igualitária para todos os participantes.
b. Nos casos de fatos supervenientes, ou seja, por motivos de terceiros que obrigue a dilatação de prazo,
desde que seja previamente comunicado ao Gabinete do Controlador Geral, não haverá prejurzo ao
atingmento da meta referente ao prazo previamente estabelecido.

111. Meta: Assiduidade e Pontualidade (até 20 Pontos).
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Critérios:
a. O servidor que obtiver uma falta não justificada perderá 10 pontos nesse fator, e assim sucessivamente,
até a perda total dos pontos.
b. Nos casos de atrasos, ausências e sardas antecipadas superior a sessenta minutos fará com que o
servidor perca cinco pontos nesse fator para cada ocorrência e assim sucessivamente, até a perda total dos
pontos.
O controle da frequência será realizado pelo Chefe Imediato através do preenchimento da Folha de Ponto
lndMdual ou por outro tipo de controle estabelecido pelo Coordenador Geral ou pela Gestlo Municipal,
prevalecendo neste caso a última alternativa.

IV. Meta: Cumprir as metas adequadamente i natureza do serviço, e/ou atJvldadn quanto a
qualidade e quantidade estabelecidas (até 60 Pontos).
Crit6rios:
a. Das demandas despachadas pelo Chefe Imediato e/ou Gabinete do Controlador Geral serão avaliados
os seguintes aspectos: o volume do trabalho designado, associado à sua complexidade e qualidade
apresentada.
b. Nas tarefas executadas será aplicada uma pontuaçAo proporcional levando em consideração a aplicação
das normatizações correlatas do critério a da meta I, bem como leglslaç6es de quaisquer esferas, que
possam contribuir para o efetivo cumprimento das atividades designadas.
c. Os relatórios deverão apresentar um quadro/tabela com os quantitativos de demandas
solicitadas/executadas, bem como as inconsistências encontradas por servidor e outras funções correlatas
para servir de base para avaliaçAo.
d . O cumprimento mrnimo, de acordo com as suas atribuições, será da ordem de 8()0,.{, do levantamento e
acompanhamento do histórico de contratações, convênios, tennos de parceria, análise de registros
contábeis-financeiros pertinentes à receita e despesa orçamentária e extra orçamentária da PMC, ou
planejamento, organlzaçAo, suparvlsêo, controla a dlreçAo das aUvldades de admlnlstraçAo de doo.Jmentos
e levantamento do fluxo documental e avaliaçAo dos documentos de arquivo, de acordo com os itens
elencados abaixo:
• Caso seja atendido um percentual inferior a 80% da demanda total do período, o servidor perderá todos
os pontos dessa meta.
- De 80% a 85%, ganhará 45 pontos.
- De 86% a 90%, ganhará 50 pontos.
- De 91% a 95%, ganhará 55 pontos.
- Acima de 95%, ganhará 60 pontos.

V. Meta: Fomento a Capacitaçlo Interna • CGM (at6 05 Pontos)

Critérios:
a. Será dada ao servidor ou grupo uma pontuação para cada apresentação efetiva de capacitação interna,
dentro do Ambito da CGM.
b. Elaboração de Material de Apoio (OrlantaçAo, lnstruçAo, Checkllst, etc.): Esta demanda se dará através
do desenvolvimento de materiais de apolo que possam contribuir de maneira eficaz a demanda de trabalho
do dia a dia racionalizando as atividades de maneira geral.
c. Cursos ou Apresentação de Temas de Controle lntemo: Apresentar formalmente com base em temas
relacionados ao Sistema de Controle Interno, complementado por material de apoio elaborado pelo(s)
próprio(a) servidor(es).
d. Deve-se ter como premissa o fomento de conhecimento e infonnações proveniente de participações de
cursos, seminários, painéis dentre outros promovidos pela Gestão Municipal. Na apresentação a ser
realizada deverá ser convidado/capacitado pelo menos 01 servidor de cada Coordenação/Setor da CGM.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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VI. Meta: Fomento a Capacitaçio Externa- Demais Orgioe da Admlnistraçio Direta e Indireta (até OS

Pontos).
Critérios:

a. Será dada ao servidor ou grupo uma pontuação na elaboração de materiais a fim de ser aplicado nas
outras Pastas, assim como, para cada apresentação efetiva, dentro do âmbito da Gestão Municipal.
b. Elaboraçao de Material de Apoio: Esta demanda se dará através do desenvolvimento de materiais de
apolo que possam contribuir de maneira eficaz a demanda de trabalho do dia a dia dos demais órgãos da
Administração Municipal racionalizando as atividades de maneira geral.
c. Cursos ou Apresentação de Temas na Area Pública: Apresentar formalmente, com base em temas
relacionados ao Sistema de Controle Interno, complementado por material de apoio elaborado pelo(s)
próprio(s) servidor(es).
d. Será dada ao servidor ou grupo uma pontuaçêo para cada apresentaçêo de capacitação extema, fora do
âmbito da CGM.
e. Esta demanda se dará através uma apresentação formal do tema respaldado por material de apoio
elaborado pelo(s) próprio(s) servidor(es) ou em parceria com servidores de outras pastas.
f. Deve-se ter como premissa o fomento de conhecimento e informações proveniente do conhecimento
específico na área da Administração Pública em geral desde que o tema da apresentação esteja
relacionado com os assuntos pertinentes à Gestão Municipal.
ANEXO VI
TABELA I
GRATIFICAÇAO INDIVIDUAL POR DESEMPENHO
ITENS

I

PONTUAÇAo PONTUAÇAo
OBTIDA

FATORES
Comprometimento Funcional, Iniciativa • .Anlltlncla 10 órglo
TempestlvldaM

OatUO
Oat630

11
Qualidade do Trlbalho • Responeabllldadl

Oat6SO
Oat6 100

111
TOTAL (1+1+11)

TABELA li
METAS DE DESEMPENHO SETORIAIS
METAS

DEMANDA
PROPOSTA

DEMANDA
CUMPRIDA

a
b
c

ÉDIA
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TABELAIII
FATOR DE CONVERSAO DAS METAS SETORIAIS EM RELAÇAO A AVALIAÇAO
INDIVIDUAL DE DESEMPENHO
Demandaaaa.,.m
cumpttdu pelo

Setor fem %)

Impacto a Mr aplicado aobna
1 Gratltlcaolo Individual de
Dnempenho (em %}

Total clal demandai
cumprldae pelo Setor

Cem %1

cw.a,..,_
10%118%
70%179%
lO% a 100%

Impacto aplicado IObre a
Gratltlcaçlo lnclvldual de
DesemDenho Cem%)

"""

60%
75%

100%

TABELA IV
GRATIFICAÇAO POR PRODUTIVIDADE

METAS

ITENS

I

11

PONTUAÇAo

C\lmprir u p1'81Ctiç6M legala a regulai'M, euc:utando com zalo
efiCiincia • efidcia u tarefa~ que llea forwn contiadal pele
auDerior hiertrauico
Executllr u tarefas que lhe fonlm conftadu, dentro doi pnzoa
prevlamant& •tabalecldoa

POHTU.AÇ.AO
OBTIDA

0~10
0~10

Allaiduidade e Pontualidade

11
IV

Oatj20
C\lmprtr- metas adequadamente a natureza do serviço. e/ou
atMdad• quanto a qualidade e quantidade eablbelacldae

o att 100

TOTAL A (I+II+III+IV)
ITENS

0~60

ATMDADES EXIRADRDINÁRIAB

PONTUAÇAo

v

Fomento a Capadtaçlo lntema • CGM

O.tiS

VI

Fomento a Capadtaçlo Ext.rna- Dalllllla Orgloa da
Adminiatraçio Direta e lncirata

Oat65

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731 S1S
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TOTAL GERAL (A+B)
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FORMULARIO DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇAO DE PRODUTMDADE E DESEMPENHO FUNCIONAL

PERIODO
SERVIDOR
MATRICULA

PONTUACAot

1. GBADE!CACAO DE DESEMPENHO

A

PORCENTMEM

Avaliação Individual de Desempenho.
Média das Metas de Desempenho por Setor, contidas nas seguintes faixas: 0%

B a 59%, 60% a 69%, 70% a 79% ou 80% a 100%.

c

Fator de Conversão relacionadas com as Metas de Desempenho por Setor,
que incidirá sobre a Avaliação Individual de Desempenho {0%, 50%, 75% ou
100%) de acordo com o Quadro A2..

D

Porcentagem Final da Avaliação de Desempenho (Ax C /100).

E Porcentagem a ser recebida do Vencimento Béslco.
2. GRADFICACAO POR PRODUTIVIDADE

F

Metas Individuais.

G

AtMdades Extraordinérias.

H

Total (F + G).

PQNJUAC.\o

Porcentagem a ser recebida do Vencimento Básico. Se menor que 60 pontos-

I 0%, entre 60 a 69 pontos- 15%, entre 70 a 79 pontos- 20% ou acima de 79
pontos - 30%.

3. TOTAL GERAL

Porcentagem Total do
Servidor

Somadas
Gratificações

E+ I
Assinatura do Servidor

---------------------------

Assinatura do Chefe Imediato
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