
DECRETO Nº 1618, DE 02 DE ABRIL DE 2007.

Regulamenta  o  Sistema de  Avaliação Periódica  
de Desempenho para Progressão na Carreira por  
Merecimento  dos  Servidores  Públicos  do 
Município de Lucas do Rio Verde. 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso 
de  suas  atribuições  legais  e  conformidade  com  o  que  dispõe  a  Lei  Complementar  nº 
40/2005 (Plano de  Cargos,  Carreiras e  Salários dos Servidores  Públicos  Municipais  de 
Lucas do Rio Verde) e Lei Complementar nº 43/2006(Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Lucas do 
Rio Verde).

Visando  orientar  o  desenvolvimento  e  a  melhoria  do  desempenho dos  resultados 
individuais e coletivos necessários à realização dos propósitos da Administração Municipal 
Direta  e  Indireta,  mediante  a  adoção  dos  princípios  de  merecimento  para  o 
desenvolvimento do serviço público municipal,

Visando  regulamentar  o  Sistema  de  Avaliação  Periódica  de  Desempenho  para 
Progressão na Carreira por Merecimento dos Servidores Públicos do Município de Lucas 
do Rio Verde;

D E C R E T A:

Art. 1º  Este Decreto regulamenta o Sistema de Avaliação Periódica de Desempenho 
para Progressão na Carreira por Merecimento dos Servidores Públicos do Município de 
Lucas do Rio Verde.

Art.  2º   A progressão por merecimento, que consiste no avanço de referência no 
padrão  em  que  o  servidor  se  encontra  enquadrado,  será  concedida  pelo  critério  de 
merecimento, apurado em avaliação periódica de desempenho funcional por merecimento, 
consubstanciada em formulário próprio, constante no Anexo Único deste Decreto. 

Art. 3º  O período da avaliação de desempenho por merecimento terá duração de três 
anos e será contado a partir da data em que o servidor concluir o estágio probatório ou a 
avaliação  de  desempenho  por  merecimento  anterior,  e  constará  de  avaliação,  a  ser 
realizada, por comissão específica, conforme artigo 4º. 

§ 1º  O responsável pela avaliação reunir-se-á com os servidores a serem avaliados, 
de forma individual ou coletiva,  no início do período da avaliação,  para estabelecer os 
objetivos, as tarefas ou atividades, bem como os critérios de aferição e acompanhamento, 
registrando-os  em formulário,  conforme Anexo Único,  até  trinta  dias  após  o  início  do 
período da avaliação ou partir da publicação deste decreto.

§  2º  A  chefia  imediata  fará  o  acompanhamento  do  desempenho  do  servidor, 



registrando os fatos mais significativos que estejam ocorrendo, cabendo aos secretários e às 
chefias mediatas acompanharem, de forma contínua,  o desempenho de suas equipes de 
trabalho, atuando, de imediato, nos problemas que interfiram no mesmo; 

§ 3º  A Comissão  Avaliadora e  o  servidor  devem formalizar  o  resultado  final  da 
avaliação, aferindo o que foi realizado nos prazos estabelecidos. 

Art.  4º   As  Comissões  de  Avaliações  de  desempenho  por  merecimento  serão 
constituídas  nas respectivas secretarias, mediante a observância dos seguintes critérios: 

I- a comissão será composta pelo Secretário Municipal da pasta que o servidor 
estiver exercendo o seu cargo, pelos chefes imediato e mediato e um servidor 
efetivo, além de um suplente;

II- nas unidades em que houver responsável técnico, este integrará a comissão 
de avaliação em juntamente com o chefe imediato.

Parágrafo único Para conhecimento e ciência de todos das respectivas comissões de 
avaliação por merecimento, o organograma com a indicação dos ocupantes dos respectivos 
cargos e das funções de confiança, serão publicados nos murais de cada secretaria e/ou de 
suas unidades, e o nome do servidor efetivo e do seu suplente, bem como, quando for o 
caso, dos indicados pelas entidades de classe, serão nomeados por portaria do Chefe do 
Poder Executivo Municipal ou do Diretor da Autarquia.

Art.  5º   Será  concedida  progressão  por  merecimento,  desde  que  atendidos  os 
requisitos previstos na Lei Complementar 40/2005 e neste Decreto, aos servidores ativos e 
estáveis, ocupantes de cargos de provimento efetivo, ainda que em exercício de cargo em 
comissão ou de função gratificada. 

§ 1º A progressão na carreira por merecimento será concedida ao servidor  a partir do 
resultado  da  avaliação  funcional  periódica  trienal,  observando  a  seguinte  ordem  de 
pontuação:

I- 3 (três) referências para o servidor que obtiver na avaliação de 81(oitenta e 
um) a 100(cem) pontos;

II- 2 (duas) referências para o servidor que obtiver na avaliação 71(setenta e um) 
a 80 (oitenta) pontos;

III- 1 (uma) referência para o servidor que obtiver na avaliação 61(sessenta e um) 
a 70 pontos;

IV- nenhuma referência ao servidor que não atingir a pontuação mínima exigida, 
60 (sessenta) pontos.

§ 2º  Aos servidores estáveis que se encontrarem no exercício de cargo de provimento 
em comissão, será concedida a progressão por mérito tomando-se por base o padrão em que 
estiverem  posicionados  no  respectivo  cargo  de  carreira,  sendo  que  os  seus  efeitos 
pecuniários terão vigência a partir do retorno do servidor ao exercício deste cargo. 

§ 3º  Os efeitos pecuniários da progressão por mérito serão imediatos em relação aos 
servidores estáveis no exercício de cargo em comissão que tenham optado por receber o 
vencimento do respectivo cargo de carreira. 



§4º  O servidor que não atingir o percentual mínimo estabelecido no § 1º deste artigo 
será encaminhado para capacitação e/ou aperfeiçoamento. 

Art.  6º  A  progressão  por  merecimento  está  condicionada  ao  preenchimento  dos 
requisitos estabelecidos no artigo 10, § 3º e seguintes da Lei Complementar Municipal n.º 
40/2005.

Art.  7º   O  servidor  que  discordar  de  sua  avaliação  poderá  protocolar  pedido  de 
revisão, em petição devidamente fundamentada, ao final de cada avaliação, no prazo de até 
10 (dez) dias úteis após a ciência do resultado da avaliação, indicando os fatores de sua 
discordância e juntar documentos que entender necessários. 

Art. 8º   Os recursos serão analisados por nova Comissão designada pelo Secretário 
Municipal de Gestão Pública, observado o seguinte: 

I- serão revistos apenas os fatores de avaliação devidamente indicados pelo 
recorrente; 

II- não  serão  analisados  recursos  protocolados  fora  do  prazo  estipulado  no 
artigo anterior. 

Art. 9º  A Comissão de que trata o artigo anterior será composta por: 
I- um representante da Coordenadoria de Recursos Humanos; 
II- um representante do Departamento Jurídico; 
III- um servidor efetivo escolhido dentre os que atuam na mesma unidade/local 

de trabalho do recorrente, ou um representante da categoria.

§ 1º  Compete à comissão nomeada nos termos do caput deste artigo: 
I- analisar os dados levantados durante o período da avaliação; 
II- analisar a avaliação realizada e requisitar documentos, se necessário;
III- fazer diligências no setor onde o servidor avaliado estiver exercendo suas 

funções; 
IV- emitir parecer, no prazo de 30(trinta) dias, a contar de sua instituição, o qual 

deverá conter a apreciação do recurso e das provas que o instruíram, mantendo ou alterando 
a nota obtida pelo servidor no curso da avaliação analisada; 

V- encaminhar o processo à Secretaria de Gestão Pública, para julgamento. 

Art.  10   O Parecer  emitido pela  comissão  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  será 
julgado pelo Secretário Municipal de Gestão Pública, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o 
recurso posteriormente remetido à Coordenadoria de Recursos Humanos, para a execução 
dos atos decorrentes.  

Art.  11   O  não  cumprimento  dos  prazos  e  das  disposições  deste  Decreto  pelos 
membros das Comissões, poderá acarretar responsabilidade administrativa aos infratores, 
nos  termos  do  da  Lei  Complementar  nº  042/2006  (Estatuto  dos  Servidores  Públicos 



Municipais de Lucas do Rio Verde).

Art. 12  Este Decreto não se aplica aos servidores do magistério, os quais possuem 
regulamento próprio de progressão funcional, estabelecido no Plano de Cargos, Carreira e 
Salários do Magistério.

Art. 13  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 02 de abril de 2007.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Vera Lucia Miquelin
Secretária Municipal de Gestão Pública

Registre-se e publique-se



MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
SECRETATIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO ÚNICO

AVALIAÇÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO
INFORMAÇÕES PARA O ADEQUADO PREENCHIMENTO DA FICHA DE AVALIAÇÃO

• As avaliações por merecimento serão de responsabilidade da Comissão de Avaliação.

• As avaliações serão realizadas pela comissão e apresentadas ao servidor, esclarecendo com o 

mesmo os aspectos significativos ocorridos no período e que contribuíram para o resultado 

atingido. 

• As fichas de Avaliação deverão ser assinadas e datadas pelos avaliadores e pelo servidor;

• Deverá ser atribuído ponto, em cada fator, conforme pontuação abaixo, a alternativa que 

mais se apropria à situação do servidor, considerando somente o período alvo da presente 

avaliação. 

• A  avaliação  deve  pautar-se  sempre  em  fatos  concretos  e  observáveis  no  exercício  das 

atividades.

• Registre todos os aspectos significativos ocorridos durante o período avaliado.

PONTUAÇÃO

Cada fator da avaliação por merecimento vale, no máximo, 10 pontos, totalizando 100 pontos por boletim 

de avaliação, considerando: 

Superou o esperado: 10 pontos

Atendeu ao esperado 07 pontos

Atendeu Parcialmente ao esperado 05 pontos

Não atendeu ao esperado 00 pontos



MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
SECRETATIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO ÚNICO

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONALPOR MERECIMENTO
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

 Nome:  Matrícula:  Data do Exercício: 

 Cargo Efetivo:  Área de Atividade:  Especialidade:  

 Classe / Padrão:  Unidade de Lotação:  Período

DESEMPENHO
Fatores Definição Não atendeu 

às 
expectativas

Atendeu 
parcialment

e
às 

expectativas

Atendeu 
às 

expectativ
as

Superou 
as 
expectativ
as

I. Postura e Ética Profissional Desempenhou o trabalho com profissionalismo, seguindo os padrões éticos de cada categoria profissional.

II. Relacionamento Profissional O modo de relacionar-se favoreceu o ambiente de trabalho.
III. Responsabilidade

Mostrou-se responsável, assumindo suas atribuições e compromissos.

IV. Eficiência O servidor cumpriu o que lhe foi solicitado gerenciando suas atividades, visando aos padrões de qualidade.

V. Planejamento e Metodologia O servidor comprometeu-se com o planejamento e executou seu trabalho na metodologia adequada.

VI. Espírito de Equipe e Cooperação O servidor foi participativo e conseguiu trabalhar em grupo, partilhou idéias e ações, preocupando-se com a 
coletividade.

‘

VII. Capacidade de Aprendizagem e 
Flexibilidade

O servidor demonstrou capacidade em aprender, foi flexível, diante das necessidades de mudanças do trabalho.

VIII. Criatividade e Iniciativa O servidor manifestou interesse em buscar conhecimento e práticas diferenciadas, aplicando-as em sua área de 
trabalho.

IX. Comunicação O servidor demonstrou facilidade na compreensão e transmissão de informações.

X. Utilização de Recursos Materiais O servidor demonstrou zelo no uso de materiais e equipamentos.

SERVIDOR AVALIADO
Concordo com a Avaliação (   )            Discordo da Avaliação (   )                      

                                                                                                                                                                                  Data de Avaliação: _____/_____/______                                         Assinatura: 
_________________________________



FICHA DE REGISTRO - Uso Exclusivo dos Avaliadores

Emita sua opinião sobre a avaliação realizada: (caso necessário, use folha avulsa)
- Quais os aspectos significativos (positivos e negativos) que contribuíram para o resultado desta avaliação?
- Observações adicionais: 
- Registre todos os aspectos significativos ocorridos durante o período avaliado
______/______/_______

COMISSÃO AVALIADORA

Data da Avaliação: 

NOME MATRICULA ASSINATURA



CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO – Uso Exclusivo do Servidor Avaliado

Emita sua opinião sobre a avaliação efetuada 

Data: Assinatura
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