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DECRETO Nº 31008 

  

de 4 de julho de 2013.  

 
Regulamenta o Programa de Avaliação de 
Desempenho na Secretaria da Saúde e dá outras 
providências, nos termos do Capítulo VI, art. 26 a 
29, 39 e 40, da Lei Municipal nº 6.359, de 3 de 
abril de 2008. 

 

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei 
Orgânica do Município de Guarulhos e o que consta do Processo Administrativo nº 
55.996/2012;  

 
 
DECRETA:  

 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Avaliação de Desempenho na 

Secretaria da Saúde, previsto no Capítulo VI, artigos 39 e 40, da Lei Municipal nº 6.359, 
de 3 de abril de 2008.  

§ 1º O Programa de Avaliação de Desempenho da Secretaria da Saúde 
é um instrumento gerencial que visa avaliar o desempenho profissional dos trabalhadores 
e dos serviços de saúde e parte integrante do Sistema de Desenvolvimento dos 
Profissionais da Saúde.  

§ 2º O Programa de Avaliação de Desempenho tem os seguintes 
objetivos:  

I - propiciar interação entre avaliador, avaliado e equipe de trabalho;  
II - identificar oportunidades de melhoria e de desenvolvimento 

profissional, incluindo a evolução na carreira, através do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários;  

III - possibilitar ao avaliado saber o que se espera de seu desempenho 
e postura profissional;  

IV - subsidiar a elaboração do Plano de Educação Permanente com o 
levantamento das necessidades de capacitação e qualificação profissional;  

V - aperfeiçoar a prestação de serviços internos e externos, 
melhorando continuamente o atendimento ao usuário;  

VI - estimular a todos os trabalhadores a execução do plano de ação e 
metas de sua unidade; e 

VII - fortalecer a participação social na gestão do sistema local de 
saúde.  

 
Art. 2º O Programa de Avaliação de Desempenho será aplicado de 

forma processual, contínua e periódica, na Secretaria da Saúde, a cada Ciclo de 
Avaliação.  

 
Art. 3º O prazo para a aplicação das avaliações de desempenho será 

de, no mínimo, 30 (trinta) dias.  
 
Art. 4º Compete ao Departamento de Recursos Humanos da Saúde a 

implantação, a coordenação, a execução, o acompanhamento, a avaliação e o 
aperfeiçoamento do Programa de Avaliação de Desempenho da Secretaria da Saúde. 
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 Art. 5º Para os efeitos deste Decreto define-se: 

I - Trabalhadores: todos os funcionários da Secretaria da Saúde de 

Guarulhos, independente do cargo ou função e regime jurídico, ou seja, efetivos, 

celetistas, comissionados, municipalizados e cedidos;  

II - Gerente: responsável por uma equipe de trabalho, também 

sinônimo de gestor e chefe; 

III - Assessoria técnica: trabalhadores pertencentes às equipes de 

apoio dos Departamentos, Supervisões ou Gabinete, cuja atividade esteja classificada 

como assessoramento; 

IV - Avaliador: trabalhador na função de origem, de assessoria ou de 

comando que realiza avaliações de desempenho; 

V - Avaliado: trabalhador na função de origem, de assessoria ou de 

comando que tem o seu desempenho avaliado por outro trabalhador; 

VI - Ciclo de Avaliação: período de dois anos a serem considerados 

para a avaliação do desempenho dos Trabalhadores da Saúde; e 

VII - Período de Avaliação: período em que são efetivadas as 

avaliações de desempenho previstas no Programa. 

 

CAPÍTULO I 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 6º O Programa de Avaliação de Desempenho da Secretaria da 

Saúde prevê a participação de todos os trabalhadores que prestam serviços na Secretaria 

da Saúde: 

I - Contratados por concurso ou processo seletivo público, sob regime 

CLT; 

II - Estatutários regidos pela Lei Municipal nº 1.429/68; 

III - Os ocupantes de cargo em comissão de livre provimento; 

IV - Os servidores contratados pelos governos, estadual ou federal, 

independente do regime jurídico, e que prestam serviços na Secretaria da Saúde; 

V - Os cedidos para prestar serviços em Unidades Contratualizadas;  

VI - Os cedidos por outros órgãos para prestar serviços na Secretaria 

da Saúde; e 

VII - Os contratados por instituições parceiras do Programa Saúde da 

Família. 
 
Art. 7º Serão avaliados todos os trabalhadores constantes do artigo 

anterior que contarem com mais de 90 (noventa) dias de efetivo exercício na função no 
primeiro dia do período de aplicação da avaliação de desempenho. 

 
Art. 8º Os trabalhadores que tenham até 90 (noventa) dias na função 

ou no local atual de trabalho, por motivo de transferência de função, transferência de 
unidade, readaptação ou reabilitação, serão avaliados pela chefia anterior, desde que os 
mesmos tenham prestado serviços na Secretaria da Saúde. 

 
Art. 9º O trabalhador que tenha concluído o Processo de Readaptação 

ou Reabilitação será avaliado na função para a qual tenha sido readaptado, desde que 
tenha mais de 90 (noventa) dias de efetivo exercício na nova função, caso contrário, será 
avaliado na função de origem.   
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Art. 10. Para os trabalhadores afastados por licença saúde ou por 
licença de interesse particular somente serão avaliados aqueles que, no Ciclo de 
Avaliação, prestaram serviços por mais de 01 (um) ano, ininterrupto ou não. 

§ 1º Os trabalhadores que estiverem afastados no período de aplicação 
da Avaliação de Desempenho, previsto no caput do artigo, e que manifestarem interesse, 
poderão participar do Programa de Avaliação de Desempenho da Secretaria da Saúde. 

§ 2º O trabalhador interessado em participar da Avaliação de 

Desempenho deverá apresentar requerimento ao Departamento de Recursos Humanos 

da Saúde nos primeiros 5 (cinco) dias do período estabelecido para a aplicação da 

avaliação, conforme modelo estabelecido no anexo XIV. 

§ 3º O Departamento de Recursos Humanos da Saúde terá o prazo de 

5 (cinco) dias para apreciação e manifestação. 
 
Art. 11. Quando houver previsão de afastamento no período 

estabelecido para a Avaliação de Desempenho, as avaliações previstas nos itens I, II, IV e 
V do artigo 12 e a comprovação da realização de cursos de aperfeiçoamento previsto no 
item IX do artigo 12 deverão ser realizados previamente. 

Parágrafo único. Para o trabalhador ocupante de função de comando, 
além dos itens previstos no caput do artigo, deverá realizar as avaliações previstas no 
item III do artigo 12. 

 
Art. 12. Ficam excluídos da participação no Programa de Avaliação de 

Desempenho da Secretaria da Saúde os trabalhadores que se enquadrarem nas 
seguintes situações: 

I - Contratados por empresas prestadoras de serviços; 

II - Cedidos para outras Secretarias ou outros órgãos; 

III - Exercendo mandato classista; 

IV - Afastado para mandato eletivo; 

V - Afastado por licença saúde por mais de um ano, dentro do ciclo de 

avaliação; e 

VI - Afastado por licença de interesse particular por mais de um ano, 

dentro do ciclo de avaliação. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se os trabalhadores afastados por 

acidente de trabalho ou por doença ocupacional, que deixarão de ser avaliados na 
hipótese do afastamento exceder o Ciclo de Avaliação, respeitando os limites 
estabelecidos no artigo 5º. 

 
Art. 13. É facultativa ao Secretário da Saúde, ao Secretário Adjunto e 

ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos a participação no Programa 
de Avaliação de Desempenho como avaliado. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 14. A Avaliação de Desempenho terá a seguinte abrangência: 

I - Autoavaliação; 

II - Avaliação Individual da chefia imediata; 

III - Avaliação Individual do subordinado hierárquico;   

IV - Avaliação da Equipe de Trabalho; 
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V - Avaliação das Condições de Trabalho; 

VI - Avaliação dos Serviços de Saúde; 

VII - Plano de Metas e Indicadores; 

VIII - Histórico Funcional; 

IX - Cursos de Aperfeiçoamento; e 

X - Acompanhamento da Avaliação Individual. 
§ 1º As avaliações previstas nos itens I, II e III deverão ser realizadas 

individualmente pelo trabalhador. 

§ 2º As avaliações previstas nos itens IV e V deverão ser realizadas 

individualmente pelo trabalhador e por consenso da equipe. 

 

SEÇÃO I 

DA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

 

Art. 15. Cada trabalhador fará a sua autoavaliação, a Avaliação 

Individual da chefia imediata, a Avaliação da Equipe de Trabalho e a Avaliação das 

Condições de Trabalho utilizando formulário padronizado conforme anexos I, IV, VIII e X, 

respectivamente. 
Parágrafo único. O trabalhador cuja atividade esteja classificada como 

assessoramento, para realizar a Autoavaliação deverá utilizar o formulário padronizado 
conforme anexo II. 

 
Art. 16. O gerente fará a sua Autoavaliação, a Avaliação Individual da 

sua chefia imediata, a Avaliação Individual do subordinado hierárquico, a Avaliação da 
Equipe de Trabalho e a Avaliação das Condições de Trabalho da qual faz parte, utilizando 
formulário padronizado conforme anexos III, V, VI, VII, VIII e X.  

 
Art. 17. A Avaliação Individual de Desempenho contará com os 

seguintes fatores: 

I - Para os Trabalhadores: 

a) Assiduidade: Comparecimento regular e permanência no local de 

trabalho; 

b) Pontualidade: Cumprimento do horário de trabalho e da carga 

horária definida para sua função; 

c) Iniciativa: Apresentar idéias e buscar soluções para situação ou 

problema sem esperar que sejam solicitados; 

d) Qualidade: Exatidão e clareza dos trabalhos realizados; 

e) Produtividade: Executa as atividades de acordo com as diretrizes e 

prazos estabelecidos; 

 f) Flexibilidade: Capacidade de adaptar-se a situações novas e 

mudanças no trabalho, buscando entender e atender novas demandas e prioridades; 

g) Comunicação: Capacidade de expressar idéias com lógica e 

objetividade, por escrito e oralmente, preocupando-se em verificar o entendimento das 

mensagens transmitidas e recebidas; 

h) Relacionamento Interpessoal: Mantém bom relacionamento com os 

usuários e membros da equipe de trabalho; 

i) Trabalho em Equipe: Capacidade de desenvolver as atividades e 

tarefas em equipe, valorizando o trabalho em conjunto na busca de resultados comuns; 
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j) Responsabilidade: Comprometimento no desenvolvimento das 

tarefas e alcance dos resultados desejados em consonância com as diretrizes 

estabelecidas;   

k) Relacionamento com os usuários: Mantém bom relacionamento com 

os usuários demonstrando respeito e interesse em prestar atendimento; e 

l) Compromisso com o SUS: Conhecimento dos princípios do Sistema 

único de Saúde e aplicação em seu cotidiano de trabalho. 

II - Para os trabalhadores da Assessoria Técnica: 

a) Iniciativa: Capacidade de apresentar idéias e sugestões, agindo 

prontamente, quando necessário, buscando soluções para que o trabalho seja realizado 

dentro dos prazos e com qualidade; 

b) Planejamento: Capacidade de elaborar planos e programas, em 

função dos objetivos estabelecidos, definindo o que fazer, como fazer, os recursos 

necessários, prazos, equipe, critérios de acompanhamento, controle e ações 

contingenciais; 

c) Produtividade: Executar as atividades de acordo com as diretrizes e 

prazos estabelecidos; 

d) Qualidade: Realizar com exatidão e clareza os trabalhos solicitados; 

e) Compromisso com o Resultado: Atender as demandas de trabalho, 

articulando com as áreas afins e empenhando-se para tomar as providências cabíveis, 

sem necessidade de supervisão constante de sua chefia imediata; 

f) Flexibilidade: Capacidade de adaptar-se a situações novas e 

mudanças no trabalho, buscando entender e atender novas demandas e prioridades; 

g) Comunicação: Capacidade de expressar idéias com lógica e 

objetividade, preocupando-se em verificar o entendimento das mensagens transmitidas e 

recebidas; 

h) Relacionamento Interpessoal: Mantém bom relacionamento com os 

usuários e membros da equipe de trabalho; 

i) Trabalho em Equipe: Capacidade de desenvolver as atividades e 

tarefas em equipe, valorizando o trabalho em conjunto na busca de resultados comuns; 

j) Responsabilidade: Comprometimento no desenvolvimento das 

tarefas e alcance dos resultados desejados em consonância com as diretrizes 

estabelecidas; 

k) Relacionamento com os usuários: Mantém bom relacionamento com 

os usuários demonstrando respeito e interesse em prestar atendimento; e  

l) Compromisso com o SUS: Conhecimento dos princípios do Sistema 

Único de Saúde e aplicação em seu cotidiano de trabalho.  
III - Para os Gerentes: 

a) Liderança: Motiva e influência a equipe para que contribuam da 

melhor forma para os objetivos da administração; 

b) Planejamento: Elaborar planos, metas e prazos, distribuindo 

adequadamente as atividades e tarefas junto aos profissionais da unidade; 

c) Capacidade de Delegar: Capacidade de distribuir responsabilidade e 

autonomia aos membros da equipe na realização de tarefas respeitando o potencial, os 

conhecimentos e as habilidades de cada um; 

d) Iniciativa: Apresentar idéias, sugestões e agir prontamente, 

buscando soluções para que o trabalho seja realizado dentro dos prazos e com qualidade; 
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e) Compromisso com o Resultado: Dedicação e foco nos resultados 

almejados contribuindo para sua efetiva realização;   

f) Flexibilidade: Capacidade para enfrentar mudanças sem atitudes pré-

concebidas ou rígidas demonstrando disposição, interesse e abertura para entender as 

situações e adaptar-se a novos contextos; 

g) Comunicação: Capacidade de expressar idéias com lógica e 

objetividade, por escrito e oralmente, preocupando-se em verificar o entendimento das 

mensagens transmitidas e recebidas; 

h) Relacionamento Interpessoal: Mantém bom relacionamento com os 

usuários e membros da equipe de trabalho; 

i) Interação com a Equipe: Possui habilidade para tratar com as 

pessoas, sabendo ouvir e respeitar as suas opiniões; 

j) Administração de Conflitos: Capacidade de lidar com situações de 

conflito advindas de fatores internos e externos; 

k) Relacionamento com os usuários: Mantém bom relacionamento com 

os usuários demonstrando respeito e interesse em prestar atendimento; e 
l) Compromisso com o SUS: Conhecimento dos princípios do Sistema 

único de Saúde e aplicação em seu cotidiano de trabalho. 
 
Art. 18. Nas situações de afastamento do Gerente, as avaliações dos 

trabalhadores subordinados deverão ser realizadas pelo superior mediato. 
 

SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO DA EQUIPE 

 
Art. 19. Define-se Equipe como o menor agrupamento de 

trabalhadores respondendo diretamente a um outro trabalhador que exerce função de 
comando, podendo ser classificadas como oficiais, funcionais, informais, matriciais e 
unidades de produção do cuidado. 

 
Art. 20. Os trabalhadores que compõem uma equipe de trabalho 

deverão, em consenso, realizar a avaliação do desempenho da equipe e a avaliação das 
condições de trabalho da Unidade em que atuam, utilizando o Formulário de Avaliação da 
Equipe de Trabalho e o Formulário de Avaliação das Condições de Trabalho, conforme 
anexos IX e XI, respectivamente.  

Parágrafo único. A reunião deverá ser registrada em ata e assinada 
por todos os participantes. 

 
 
 
Art. 21. O Departamento de Recursos Humanos da Saúde, em 

conjunto com as direções dos demais Departamentos, Supervisões de Saúde e Gabinete 
do Secretário, para efeitos deste Decreto, emitirá listagem nominal dos membros de cada 
equipe de trabalho, que será validada pelo respectivo gerente, até 20 (vinte) dias antes do 
início do período da avaliação. 

 
Art. 22. A Avaliação de Desempenho realizada pela equipe contará 

com os seguintes fatores: 
I - Para a Avaliação da Equipe de Trabalho: 
a) Criatividade: Apresenta idéias novas que contribuem para a 

otimização dos trabalhos e solução dos problemas;   
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b) Compromisso com os Resultados: Os membros da equipe 

contribuem para atingir os resultados de acordo com as diretrizes estabelecidas; 

c) Relacionamento Interpessoal: Mantém bom relacionamento com os 

usuários e colegas de trabalho, mantendo ambiente de trabalho saudável; 

d) Trabalho em Equipe: Capacidade de desenvolver as atividades e 

tarefas em equipe valorizando o trabalho em conjunto na busca de resultados comuns; e 
e) Recursos Materiais: Utilização adequada dos materiais de consumo 

e permanentes disponíveis para a execução dos trabalhos. 
II - Para a Avaliação das Condições de Trabalho: 

a) Disponibilidade e adequação de materiais de consumo: Os materiais 

de consumo são adequados para a realização das atividades relacionadas ao trabalho em 

equipe; 

b) Disponibilidade e adequação de materiais permanentes: Os 

materiais permanentes são adequados para a realização das atividades relacionadas ao 

trabalho da equipe; 

c) Ambiente Físico: As condições físicas, estruturais e de manutenção 

do espaço físico onde se realizam as diversas atividades de trabalho são adequadas para 

o desempenho das atividades dos profissionais; 

d) Composição do Quadro de Recursos Humanos: O número de 

servidores na unidade de trabalho é adequado para a execução das atividades; e. 

e) Plano de ação da unidade: Existe um planejamento das ações da 

unidade que orienta os membros da equipe para atingir os resultados. 

 

SEÇÃO III 

DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Art. 23. A Avaliação dos Serviços de Saúde será realizada pelos 

usuários utilizando o formulário padronizado conforme anexo XII. 

Parágrafo único. Excetuam-se ao previsto no caput do artigo as áreas 

que tiverem formulário específico de avaliação dos serviços prestados implantado pelo 

Programa de Qualidade e a Ouvidoria Municipal.  

 

Art. 24. Os formulários deverão ser depositados em urnas lacradas e 

disponibilizadas em cada Unidade de Saúde. 

 

Art. 25. Cada gerente de unidade deverá designar 01 (um) membro da 

equipe, no mínimo, que terá as seguintes responsabilidades: 
I - guarda e manuseio das urnas; 
II - colocação das urnas e formulários em pontos estratégicos e de fácil 

acesso aos usuários; 
III - orientações aos usuários quanto ao preenchimento dos formulários; 

e 
IV - solicitação de substituição das urnas ao Departamento de 

Recursos Humanos da Saúde. 
 
Art. 26. Para a Avaliação do Serviço de Saúde feita pelos Usuários 

serão utilizados os seguintes fatores: 
I - Para efeitos de pontuação: 
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a) Qualidade do atendimento: Atenção, respeito e cortesia recebidos no 
atendimento;   

b) Agilidade no atendimento: O tempo de espera para o atendimento é 

satisfatório; 

c) Informações: Qualidade e suficiência das informações recebidas; e  

d) Resultados obtidos: Satisfação com a solução dada à minha 

solicitação. 
 
Art. 27. O Departamento de Recursos Humanos da Saúde é 

responsável pela distribuição e substituição das urnas nas Unidades de Saúde, pela 
tabulação das avaliações feitas pelos usuários e pelo cálculo da média de pontos por 
unidade, a fim de subsidiar o cálculo da pontuação final da Avaliação de Desempenho da 
Secretaria da Saúde. 

 
Art. 28. A Avaliação do Serviço de Saúde deverá ocorrer pelo período 

mínimo de 3 (três) meses, dentro do ciclo de avaliação e estabelecido por portaria.  

 

SEÇÃO IV 

DO PLANO DE METAS E INDICADORES 

 
Art. 29. Para instituir o Plano de Metas e Indicadores da Unidade de 

Saúde serão adotados os critérios abaixo: 
I - pactuados nas equipes de trabalho; 
II - estar de acordo com as diretrizes da Secretaria da Saúde; 
III - observar as especificidades das áreas; e 
IV - ser mensurável e contínuo. 
 
Art. 30. O Plano de Metas e Indicadores de cada área será 

estabelecido por Portaria. 

 

SEÇÃO V 

DO HISTÓRICO FUNCIONAL 

 
Art. 31. O Departamento de Recursos Humanos da Saúde, em 

conjunto com o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração e 
Modernização, fará o levantamento do histórico funcional de cada trabalhador, conforme 
Ciclo de Avaliação. 

Art. 32. O Departamento de Recursos Humanos da Saúde será o 
responsável pelo cálculo dos pontos a serem deduzidos, por trabalhador, quando houver. 

 

SEÇÃO VI 

DOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

 
Art. 33. O trabalhador poderá apresentar ao gerente os comprovantes 

originais, com cópia, de cursos de aperfeiçoamento realizados no Ciclo da Avaliação que 
atendam aos requisitos previstos no artigo 51. 

 
Art. 34. Será responsabilidade do gerente: 

I - analisar o comprovante original;    
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II - verificar a legibilidade da cópia apresentada; 

III - atestar a veracidade da cópia; 

IV - verificar se atende aos requisitos previstos no artigo 51; 

V - validar a Declaração de Validação de cursos realizados pelo 

subordinado hierárquico; e  

VI - encaminhar a Declaração de Validação de cursos ao 

Departamento de Recursos Humanos da Saúde conforme previsto no art. 57. 

 

SEÇÃO VII 

DO ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

 

Art. 35. O acompanhamento da avaliação individual dos trabalhadores 

deverá ser realizado pelo Gerente de cada Equipe em períodos, a serem definidos pelo 

Secretário da Saúde, não superiores a 12 (doze) meses. 

 

Art. 36. Para o acompanhamento da avaliação individual deve-se 

verificar o desempenho do trabalhador de acordo com os fatores previstos no artigo 15. 

 

Art. 37. O Gerente deverá registrar a avaliação no Formulário de 

Acompanhamento de Avaliação Individual, conforme anexo IV, V e VI.  

 

CAPITULO III 

DA PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 38. A pontuação final da Avaliação de Desempenho da Secretaria 

da Saúde será composta pela totalização dos pontos obtidos em cada instrumento de 

avaliação, aplicação do peso correspondente, do fator de correção, dedução de pontos 

por ocorrências no histórico funcional e acréscimo dos pontos obtidos por cursos de 

aperfeiçoamento. 

Parágrafo único. A pontuação final da Avaliação de Desempenho da 

Secretaria da Saúde terá o limite de 100 (cem) pontos, não sendo computados os pontos 

excedentes. 

 

Art. 39. A pontuação obtida pelos trabalhadores no Programa de 

Avaliação de Desempenho da Secretaria da Saúde será organizada em ordem 

decrescente e subsidiará a evolução horizontal na carreira. 

 

Art. 40. A Avaliação de Desempenho da Secretaria da Saúde terá o 

valor máximo de 100 (cem) pontos, equivalentes a 100% (cem por cento). 

 

Art. 41. Cada instrumento de avaliação será computado no valor 

máximo de 10 (dez) pontos.  

 

Art. 42. Nos instrumentos de avaliação individual, da equipe e dos 

serviços de saúde será utilizada a seguinte escala de pontos de acordo com o conceito: 

I - Avaliação Individual: a escala de pontos será de 0 a 10;  

II - Avaliação da equipe: a escala de pontos será de 0 a 10;  

III - Avaliação do Serviço de Saúde.   
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a) Ótimo: 2,50; 

b) Bom: 1,88; 

c) Regular: 1,25; 

d) Ruim: 0,62. 

 

Art. 43. Ficam atribuídos pesos por Instrumento de Avaliação de 

Desempenho do Trabalhador conforme segue: 

I - Autoavaliação: 10%; 

II - Avaliação Individual da chefia imediata: 50%; 

III - Avaliação da Equipe de Trabalho: 20%; 

IV - Avaliação dos Serviços de Saúde: 10%; e 

V - Plano de Metas e Indicadores: 10%. 
 
Art. 44. Ficam atribuídos pesos por Instrumento de Avaliação de 

Desempenho do Gerente conforme segue: 
I - Autoavaliação: 10%; 

II - Avaliação Individual da chefia imediata: 60%; 

III - Avaliação Individual do subordinado hierárquico: 5%; 

IV - Avaliação da Equipe de Trabalho: 5%; 

V - Avaliação dos Serviços de Saúde: 10%; e 

VI - Plano de Metas e Indicadores: 10%. 
 
Parágrafo único. No período previsto para a realização das 

avaliações, o gerente que não contar com subordinado hierárquico em condições de 
efetuar as avaliações, terá o instrumento Avaliação Individual do subordinado hierárquico 
anulado, convertendo automaticamente os 95% para 100% da avaliação. 

 
Art. 45. A pontuação da Avaliação de Desempenho será atribuída da 

seguinte forma: 
I - ao gerente, a média do total de pontos da Avaliação Individual da 

Chefia Imediata das avaliações válidas dos subordinados hierárquicos; 

II - a cada trabalhador, a nota do consenso da respectiva equipe na 

Avaliação da Equipe de Trabalho e na Avaliação das Condições de Trabalho; 

III - a cada trabalhador das unidades classificadas como área fim, a 

média dos pontos da Avaliação dos Serviços de Saúde do respectivo serviço; 

IV - a cada trabalhador das equipes das áreas meio ou de apoio, a 

média dos pontos de todas as Avaliações dos Serviços de Saúde; 

V - a cada trabalhador das sedes das Supervisões de Saúde, a média 

dos pontos das Avaliações dos Serviços de Saúde de todas as Unidades de Saúde sob 

sua coordenação; 

VI - a cada trabalhador de equipe matricial, a média dos pontos das 

Avaliações Individuais das Chefias Imediatas e das Avaliações dos Serviços de Saúde de 

todas as Unidades em que presta serviços; 

VII - a cada trabalhador que presta serviços em mais de uma unidade, 

a média dos pontos das Avaliações Individuais das Chefias Imediatas, das Avaliações das 

Equipes de Trabalho, das Avaliações das Condições de Trabalho e das Avaliações dos 

Serviços de Saúde de todas as Unidades em que presta serviços;  
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VIII - A cada trabalhador que deixar de assinalar um ou mais fatores de 

avaliação ou assinalar mais de um conceito para cada fator de avaliação, 0 (zero) para 

aquele fator;   

IX - a cada trabalhador das unidades classificadas como área fim, a 

pontuação obtida no respectivo Plano de Metas e Indicadores; 

X - a cada trabalhador das sedes das Supervisões de Saúde, a média 

dos pontos obtidos pelos Planos de Metas e Indicadores de todas as Unidades de Saúde 

sob sua coordenação; 

XI - a cada trabalhador das equipes das áreas meio ou de apoio, a 

média dos pontos obtidos em todos os Planos de Metas e Indicadores de todas as 

Unidades de Saúde elencadas no Anexo II do presente Decreto; e 

XII - a cada trabalhador que presta serviços em mais de uma unidade, 

a média dos pontos obtidos nos Planos de Metas e Indicadores das Unidades de Saúde 

em que presta serviços.  
 
Art. 46. As áreas meio ou áreas de apoio e as áreas fim serão 

elencadas por portaria. 

 

Art. 47. Ao trabalhador que se recusar a realizar a Autoavaliação será 

atribuída a pontuação igual a 0 (zero) para esse instrumento de avaliação. 
 
Art. 48. Ao gerente cujo subordinado hierárquico recusar-se a realizar 

a Avaliação da Chefia Imediata, essa se tornará inválida, para fins de cálculo da média 
desse instrumento de avaliação. 

Parágrafo único. Nos casos em que o subordinado hierárquico deixar 
de assinalar um ou mais fatores de avaliação ou assinalar mais de um conceito para cada 
fator de avaliação, o fator deixará de ser computado para fins de cálculo da pontuação do 
instrumento de avaliação previsto no caput do artigo. 

 
Art. 49. A Avaliação das Condições de Trabalho será computada como 

um fator de correção e poderá corrigir individualmente a nota do trabalhador obtida pela 
somatória de pontos nos instrumentos de avaliação, previstos nos itens I, II, III, IV, V, VI e 
VII do artigo 12, em até 5%. 

§ 1º O fator de correção será aplicado individualmente, de forma 
inversamente proporcional, quando as respectivas condições de trabalho tenham 
avaliação inferior à nota máxima possível para o desempenho dos serviços.  

§ 2º O fator de correção não será aplicado quando os trabalhadores 
obtiverem a pontuação máxima nas seguintes situações: 

a) na Avaliação dos Serviços de Saúde e no Plano de Metas e 

Indicadores; ou 
b) na Avaliação das Condições de Trabalho. 
 
Art. 50. Serão deduzidos pontos por ocorrências no histórico funcional, 

observadas no ciclo de avaliação conforme segue: 

a) Suspensão: 30 (trinta) pontos para cada ocorrência; 

b) Advertência: 20 (vinte) pontos para cada ocorrência; 

c) Licença por interesses particulares ou para campanha eleitoral: 02 

(dois) pontos para cada mês de afastamento; 

d) Licença médica: 03 (três) pontos por período, a partir do 6º (sexto) 

período; 
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e) Faltas injustificadas: 01 (um) ponto por falta a partir da 1ª (primeira) 

ocorrência; e   

f) ½ Falta injustificada: 0,5 (meio) ponto por cada ½ falta a partir da 1ª 

(primeira) ocorrência. 
§ 1º Para os trabalhadores que apresentarem ocorrências nos 

históricos funcionais previstos nos itens a e b não haverá progressão na carreira. 
§ 2º Para os trabalhadores que apresentarem ocorrências nos 

históricos funcionais previstos nos itens “e” e “f” não haverá progressão na carreira a partir 
da 6ª (sexta) ocorrência. 

 
Art. 51. Serão acrescidos pontos pela participação em cursos de 

aperfeiçoamento, no valor de 0,5 (meio) ponto por curso até o limite de 4,0 (quatro) 
pontos, desde que atenda a todos os critérios abaixo: 

a) Duração mínima de 08 (oito) horas; 

b) Realizados fora do respectivo horário de trabalho; 

c) Realizados por entidades legalmente reconhecidas; e 

d) Realizados dentro do ciclo de avaliação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FLUXO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

SEÇÃO I 

DAS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS 
 

Art. 52. O gerente deverá avaliar e preencher os formulários de 
Avaliação Individual do Subordinado Hierárquico e encerrar as avaliações durante o 
período estabelecido para a aplicação das Avaliações. 

 
Art. 53. O avaliador deverá apresentar, por fator, a avaliação individual 

ao avaliado. 
 
Art. 54. O avaliado deverá tomar ciência e encerrar a avaliação. 

§ 1º Caso não concordar com a avaliação deverá dar ciência com 

ressalva, registrar, justificar e requerer a reconsideração do avaliador, por fator de 

avaliação. 
§ 2º O avaliado poderá apresentar requerimento de reconsideração 

para quantos fatores da avaliação julgar necessário, conforme anexo XV. 
 
Art. 55. O avaliador deverá avaliar o pedido de reconsideração e 

manifestar-se sobre o deferimento ou indeferimento do pedido, por fator de avaliação, em 
formulário padronizado conforme anexo XV. 

§ 1º No caso de deferimento, deverá justificar e indicar o fator de 

avaliação que deverá ser alterado, informando a nova nota. 
§ 2º No caso de indeferimento, deverá justificar por fator de avaliação e 

revalidar a pontuação atribuída. 
 
Art. 56. O gerente deverá encaminhar a declaração de validação de 

curso, conforme anexo XVII, para o Departamento de Recursos Humanos da Saúde, até o 
terceiro dia útil após o termino do período de avaliação.  
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Art. 57. O avaliador e avaliado deverão encerrar a avaliação de 
desempenho imediatamente após o cumprimento das etapas previstas nos artigos 53, 54, 
55 e parágrafos 1º e 2º, 56 e parágrafos 1º e 2º e 57.   

 
Art. 58. Nos casos em que o avaliado se recusar a dar ciência na 

respectiva avaliação individual, o avaliador deverá informar em declaração e solicitar a 
assinatura do avaliado, conforme anexo XVIII. 

§ 1º Caso persista a recusa, o avaliador deverá colher a assinatura de 
2 (duas) testemunhas e encerrar a avaliação. 

§ 2º A declaração deverá ser encaminhada ao Departamento de 

Recursos Humanos da Saúde até 3 (três) dias úteis após o termino do período de 

avaliação. 

 

SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO DA EQUIPE E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

Art. 59. O gerente será o responsável pela mediação da avaliação da 

equipe que coordena para obter a pontuação, por consenso, da Avaliação da Equipe e da 

Avaliação das Condições de Trabalho e pelo preenchimento do formulário padronizado 

conforme anexo IX e XI. 

§ 1º O gerente deverá agendar data, horário e local para realizar a 

reunião da equipe que coordena e divulgar a todos os membros. 

§ 2º Os membros da equipe de trabalho deverão eleger 01 (um) relator 

para registrar a ata da reunião e coletar as assinaturas dos presentes, conforme modelo 

previsto no anexo XIX.  

§ 3º O gerente deverá encaminhar a ata ao Departamento de Recursos 

Humanos da Saúde até o 3º dia útil subseqüente à data final do período da avaliação. 

 

Art. 60. Nas situações de afastamento do Gerente, a mediação das 

avaliações da equipe e das condições de trabalho deverão ser realizadas pelo superior 

mediato. 

 

CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS 

 

Art. 61. Os trabalhadores poderão interpor recursos sobre o resultado 

de suas avaliações quando houver: 

I - falha no processamento das informações; 

II - falha no fluxo da avaliação; 

III - discordância das avaliações individuais; 

IV - discordância em relação à pontuação por cursos;  

V - discordância em relação à dedução de pontos por histórico 

funcional; 

VI - Discordância das Avaliações de Equipe (Fator de Correção e 

Equipe);  

VII - Discordância na Pontuação por Plano de Metas; e 

VIII - Discordância na Pontuação da Avaliação dos Serviços de Saúde. 
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Art. 62. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão 

Avaliadora no prazo de 03 (três) dias a partir da publicação da pontuação final e 

entregues no Departamento de Recursos Humanos da Saúde, devidamente justificado e 

fundamentado, conforme anexo XVI. 

Parágrafo único. O trabalhador poderá apresentar quantos recursos 

julgar necessário, sendo 01 (um) recurso para cada falha ou discordância da avaliação. 

 

Art. 63. Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora de 

Recursos e submetidos à homologação do Secretário de Saúde. 
 

Art. 64. A decisão do recurso será divulgada em Diário Oficial do 

Município. 

 

CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO AVALIADORA DE RECURSOS 

 

Art. 65. A Comissão Avaliadora de Recursos será composta por 

membros indicados pelo Secretário da Saúde através de portaria com, no mínimo, 01 

(um) representante de cada Departamento da Saúde, 01 (um) representante de cada 

Supervisão de Região de Saúde, 01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde, 

01 (um) representante do Gabinete do Secretário e 01 (um) representante do 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração e Modernização. 
Parágrafo único. Caberá ao Secretário da Saúde a decisão final dos 

recursos apresentados. 

 

Art. 66. A Comissão Avaliadora de Recursos será de competência 

consultiva, para apreciar e emitir parecer, de forma isenta e imparcial. 

§ 1º A Comissão poderá solicitar a presença do avaliador e ou avaliado 

para oitiva, por uma única vez, antes de emitir o parecer final. 

§ 2º A Comissão deverá indicar a nova pontuação quando julgar 

necessário. 

 

Art. 67. A Comissão Avaliadora de Recursos terá o prazo mínimo de 

15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil após o término do período previsto para 

entrada de recurso, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO 

 
Art. 68. A Progressão Horizontal por Merecimento a que se refere aos 

artigos 26, 27 e 28, da Lei Municipal nº 6.359, de 3 de abril de 2008, abrangerá o máximo 
de 30% (trinta por cento) do total de servidores enquadrados no Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Profissionais de Saúde. 

Parágrafo único. Entende-se por servidor enquadrado no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais de Saúde os ocupantes dos empregos 
públicos elencados no art. 9º, da Lei Municipal nº 6.359, de 3 de abril de 2008, 
excetuando-se os ocupantes de cargos de provimento em comissão e os profissionais 
contratados temporariamente em caráter emergencial.   
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Art. 69. A Progressão Horizontal por Merecimento ocorrerá em 
periodicidade bianual. 

 
Art. 70. A Progressão Horizontal por Merecimento se dará na 

respectiva carreira podendo abranger até no máximo 30% (trinta por cento) do total de 
servidores na mesma Referência e Grau da carreira. 

§ 1º Para o emprego público que abranger mais de uma categoria 
profissional, a evolução se dará por categoria. 

§ 2º Em cada referência e grau da carreira evoluirá no mínimo 1 (um) 
ocupante desde que atenda aos requisitos constantes no artigo 4º deste Decreto. 

§ 3º Nos casos em que o percentual aplicado resulte em número 
decimal, será aplicada o arredondamento a partir de 0,5 (meio) ponto para o número 
inteiro imediatamente superior. 

§ 4º Para o cálculo dos 30% (trinta por cento) do total de servidores 
enquadrados no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais de Saúde será 
considerado o número total de servidores da Secretaria da Saúde no último dia, mês e 
ano do último Ciclo de Avaliação de Desempenho aplicado. 

 
Art. 71. Para ascender de um grau para o outro imediatamente 

superioro servidor deverá atender aos seguintes requisitos: 
I - interstício de dois anos na Referência e Grau da carreira; 
II - obter o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da pontuação 

máxima prevista no último Ciclo de Avaliação do Programa de Avaliação de Desempenho 
da Secretaria da Saúde; e 

III - não possuir advertência ou suspensão no período correspondente 
ao último ciclo de avaliação do Programa de Avaliação de Desempenho da Secretaria da 
Saúde. 

§ 1º Para o cálculo do interstício referido no inciso I será considerado o 
tempo da Referência e Grau da carreira contado a partir do dia, mês, ano do início da 
vigência do último enquadramento. 

 
§ 2º Para o cálculo do interstício referido no inciso I dos servidores que 

concorrerãoà primeira evolução horizontal da carreira em que está enquadrado,será 
considerado o tempo da Referência e Grau da carreira atual contado a partir do dia, mês 
e ano de enquadramento até 31 de dezembro do ano que se aplicar a Avaliação de 
Desempenho Periódica. 

§ 3º Nos casos em que houver alteração da carga horária ou da tabela 
salarial do respectivo emprego público, por iniciativa da Administração, o cálculo do 
interstício será contado a partir do dia, mês e ano do enquadramento imediatamente 
anterior. 

 
Art. 72. Os efeitos pecuniários serão aplicados a partir do primeiro dia 

do mês subsequente à publicação do ato oficial da evolução horizontal na carreira, 
excetuando-se a aplicada em 2013, a qual se dará a partir do primeiro dia do mês 
corrente. 

 
Art. 73. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de 

dotação orçamentária específica. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

 

Art. 74. As avaliações de desempenho registradas no primeiro ciclo de 

avaliação não serão disponibilizadas aos avaliadores e avaliados no segundo ciclo de 

avaliação e assim sucessivamente. 

 

Art. 75. Os casos não previstos neste Decreto serão avaliados pelo 

Departamento de Recursos Humanos da Saúde e homologados pelo Secretário da 

Saúde. 
 
Art. 76 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial, os Decretos Municipais nºs. 27272, 
de 11/02/2010 e 28.201, de 28/10/2010. 

 

Guarulhos, 4 de julho de 2013.+ 
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