
 
Resumo da Portaria nº 399, de 9 de setembro de 2010 

 
 

Avaliação de Desempenho Individual no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 
 
Capítulo I – Disposições Gerais 
 
1. Aprova os critérios e procedimentos específicos do monitoramento sistemático e contínuo da atuação 
do servidor, para efeito de pagamento das seguintes gratificações: 
 
. Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; e 
 
. Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Planejamento - GDATP. 
 
2. Compete à Coordenação de Capacitação, Avaliação, Cargos e Carreiras da Coordenação-Geral 
de Gestão de Pessoas, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – 
COCAR/COGEP/SPOA o planejamento e a coordenação das ações da avaliação de desempenho 
individual, supervisionando a aplicação das normas e procedimentos para efeito de pagamento das 
referidas gratificações, em articulação com as unidades de avaliação.  
 
2. Para o cálculo da avaliação individual serão considerados: 
 
. O desempenho das atribuições regimentais do servidor e sua contribuição para o cumprimento das metas 
de desempenho individual e institucional por meio da auto-avaliação; 
. a média resultante da avaliação efetuada pela equipe de trabalho em que está inserido; e 
. a avaliação da chefia imediata. 
 
3. Para o cálculo da avaliação institucional serão considerados os resultados da apuração das metas 
globais e intermediárias. 
 
4. À Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças da Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração – CGPOF/SPOA caberá coordenar, em articulação com as 
unidades de avaliação, o processo de fixação e apuração das metas globais e intermediárias institucionais 
e providenciar, quando couber, a publicação de atos relativos a estas atividades. 
 
5. Cada unidade de avaliação do MP deverá elaborar o seu Plano de Trabalho, o qual se subdivide em 
Metas Individuais e Metas Institucionais. 
 
6. A elaboração do Plano de Trabalho deverá ser pactuada entre as chefias e suas equipes de trabalho, sob 
a orientação do responsável pela condução do processo de avaliação e a anuência do dirigente máximo da 
unidade administrativa. 
 
7. Os servidores integrantes de carreiras diversas das previstas no art. 1º desta Portaria, não serão 
avaliados na dimensão individual, devendo indicar que não fazem jus às gratificações regulamentadas, 
contribuindo apenas para o alcance das metas de sua equipe de trabalho. 
 
 
 
 
 



Capitulo II – Da Avaliação Individual 
 
1. O ciclo de avaliação terá a duração de 12 meses. 
 
2. Cada unidade de avaliação terá um responsável. 
 
3. As equipes de trabalho serão formadas por todos os servidores que assumem, em conjunto, a 
responsabilidade pela condução de uma ou mais ações definidas no Plano de Trabalho. 
 
4. Sob a supervisão da chefia imediata, o processo de avaliação individual envolverão o servidor, a equipe 
de trabalho onde está inserido e o chefe do avaliado, mediante as fases seguintes: 
 
. auto-avaliação: percepção do servidor a respeito do próprio desempenho funcional ao longo do ciclo, na 
proporção de 15% do somatório da pontuação aferida; 
 
. avaliação da equipe: média da pontuação atribuída pela equipe de trabalho, em referência ao 
desempenho funcional do servidor avaliado, na proporção de 25% da soma da média aferida; e 
 
. avaliação da chefia imediata: análise do desempenho funcional do servidor subordinado, na proporção 
de 60% do somatório da pontuação aferida. 
 
5. As avaliações individuais serão efetuadas por meio do Relatório de Desempenho Individual - RDI, 
observando-se os fatores de desempenho e seus respectivos critérios de avaliação, a seguir: 
 
I - Produtividade no trabalho; 
 
II - conhecimento de métodos e técnicas; 

 
III - trabalho em equipe; 
 
IV - comprometimento com o trabalho; 
 
V - cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições regimentais; 
 
VI - qualidade técnica do trabalho; 
 
VII - capacidade de auto-desenvolvimento; e 
 
VIII - contribuição para o alcance dos compromissos assumidos. 
 
6. Os Formulários do Relatório de Desempenho Individual – RDI serão disponibilizados pela COCAR, 
findo onze meses da abertura do ciclo de avaliação. 
 
7. A avaliação de desempenho individual somente produzirá efeitos financeiros se o servidor tiver 
permanecido em exercício de suas atividades por, no mínimo, 2/3 do ciclo de avaliação. 
 
8. As avaliações de desempenho individual será apuradas anualmente e produzirá efeitos financeiros 
mensais por igual período. 
 
9. Os servidores serão avaliados no décimo segundo mês do ciclo, os resultados processados no mês 
subseqüente e os efeitos financeiros lançados na folha de pagamento do mês seguinte ao do 
processamento das avaliações. 



 
Capítulo III – Das Unidades de Avaliação 
 
1. São consideradas unidades de avaliação, as seguintes unidades administrativas do MP: 
 
I - Gabinete do Ministro - GM; 
 
II – Secretaria-Executiva - SE; 
 
III - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA; 
 
IV - Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST; 
 
V - Departamento de Gestão do Acervo de Órgãos Extintos - DEAEX; 
 
VI - Departamento de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos - DERAP; 
 
VII - Assessoria Econômica - ASSEC; 
 
VIII - Consultoria Jurídica - CONJUR; 
 
IX - Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN; 
 
X - Secretaria de Gestão - SEGES; 
 
XI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI; 
 
XII - Secretaria de Orçamento Federal - SOF; 
 
XIII - Secretaria do Patrimônio da União - SPU; 
 
XIV - Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI; e 
 
XV - Secretaria de Recursos Humanos - SRH. 
 
 
Capítulo IV – Do Pedido de Reconsideração e do Recurso 
 
1. Ao servidor que discordar do conteúdo da avaliação, será garantido o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, sendo-lhe facultado registrar sua discordância no RDI, bem como encaminhar pedido de 
reconsideração ao avaliador, devidamente justificado, o qual será apresentado à COCAR. 
 
2. Na hipótese de deferimento parcial ou indeferimento do pedido de reconsideração, o servidor poderá 
solicitar à COCAR o encaminhamento de recurso à CAD, que o julgará em última instância. 
 
 
Capítulo V – Da Comissão de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho 
 
1. Compete à CAD: 
 
I - orientar e supervisionar os critérios e procedimentos de acompanhamento do desempenho individual e 
institucional de todas as etapas ao longo do ciclo de avaliação. 



 
II - propor alterações consideradas necessárias para a melhor operacionalização dos critérios e 
procedimentos estabelecidos nesta Portaria; 
 
III – intermediar, conciliar e dirimir dúvidas e conflitos entre as chefias imediatas e os servidores; 
 
IV - julgar, em última instância, os recursos interpostos quanto ao resultado da avaliação individual, 
podendo, a seu critério, manter ou alterar a pontuação final do servidor; e 
 
V - registrar as decisões em ata, consignada pela maioria absoluta dos membros da Comissão. 
 
2. Integrarão a CAD: 
 
I - o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, que a presidirá; 
 
II - o Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, na condição de Secretário-Executivo da Comissão; 
 
III - o Coordenador de Capacitação, Cargos e Carreiras, como condutor do processo junto aos 
responsáveis pelas UA, visando referendar os procedimentos adotados no ciclo de avaliação; 
 
IV - um representante indicado pela SRH, na condição de órgão gestor do PGPE; 
 
V - um representante indicado pela SPI, na condição de órgão gestor dos Técnicos de Planejamento P-
1501 do Grupo P-1500; e 
 
VI - dois representantes dos servidores, de que trata o art. 1º desta Portaria, indicados pelas entidades de 
classe representativas. 
 
Capítulo VI – Das Disposições Transitórias e Finais 
 
1. O primeiro ciclo de avaliação terá início em na data de publicação desta Portaria e encerrar-se-à em 30 
de setembro de 2010. 
 
2. No primeiro ciclo, a avaliação de desempenho individual será realizada apenas pela chefia imediata. 
 
3. Para o primeiro ciclo será considerado o último percentual apurado em avaliação de desempenho 
institucional já efetuada no MP, conforme Portaria nº 599, de 12 de julho de 2010, publicado no DOU em 
26 de abril de 2010. 
 
4. Durante o primeiro ciclo as atribuições da CAD ficarão a cargo da SPOA/MP. 
 
5. O efeito financeiro da avaliação do primeiro ciclo obedecerá as seguintes determinações: 
 
I - para os servidores ocupantes dos cargos do PGPE, retroagirá a 1º de janeiro de 2009, em conformidade 
com o § 6º do art. 10 do Decreto nº 7.133, de 2010, combinado com os §§ 1º e 6º da Lei nº 11.784, de 22 
de setembro de 2008, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor; e 
 
II - para ocupantes do cargo de Técnico de Planejamento P–1501 do Grupo P – 1500 retroagirá a 22 de 
março de 2010, em conformidade com o § 6º do art. 10 do Decreto nº 7.133, de 2010, combinado com o 
art. 142 e § 1º do art. 144 da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, devendo ser compensadas 
eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. 
 



6. Os casos omissos serão tratados pela CAD. 
 
 
 
 
 


