
MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM 

Praça Ernestina Couto da Silva Moreira, SN – São José 
CEP: 36260-000 

CNPJ: 18.094.748/0001-66 

 

1 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 02/2021 (rev.1 em 19/10/2022) 

“Estabelece NORMA DE PROCEDIMENTO para as 
atividades a serem executadas pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional e dos diversos Secre-
tários e Diretores da Prefeitura Municipal de Alto 
Rio Doce – MG, no âmbito da avaliação de desem-
penho funcional dos servidores, visando a adoção 
dos procedimentos e rotinas constantes desta I.N. 
na prática de suas atividades.” 

 A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, sem prejuízo das atribui-

ções estabelecidas na Lei de Reestrutura Organizacional do Município,  

CONSIDERANDO, que o Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, artigo 31; nas normas gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal n.º 

4.320/64; Lei Complementar Federal n.º 101/00; Decisão Normativa n.º 02/2016 emitida 

pelo TCE-MG; Resolução n.º 07/2010 emitida pelo TCE-MG; art. 64 da Lei Orgânica Muni-

cipal e demais legislação pertinente, 

CONSIDERANDO que em suas ações o Controle Interno utiliza-se de técnicas de trabalho, para 

consecução de suas finalidades, como a auditoria, 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados geren-

ciais, 

CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno têm como enfoque prin-

cipal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nas di-

versas áreas da administração, cujos resultados serão consignados em relatórios con-

tendo recomendações para o aprimoramento de tais controles, 

 RECOMENDA aos diversos Departamentos e Secretarias do Município de Alto Rio Doce a adoção 

dos procedimentos e rotinas constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades. 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º. Constitui obrigação do Responsável pela Comissão de Desenvolvimento Funcional, con-

forme denominado na Lei Municipal n.º 339/2002 como Presidente da Comissão, a prática das atividades 

constantes dessa Instrução Normativa. 

Parágrafo único. A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar procedimentos e rotinas 

para avaliação dos servidores municipais, afim de nortear as recomendações para progressão horizontal, 

avaliação de cumprimento de estágio probatório, ponto de partida para instauração do processo disci-

plinar quando constatada incapacidade do servidor de exercer suas atribuições, entre outras atividades 

que usarão como base este instrumento. 

 Art. 2º. A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações com base legal na Constitui-

ção Federal, Lei Orgânica do Município de Alto Rio Doce, MG, Lei Municipal 294/1999 (Estatuto dos Ser-
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vidores Municipais), Lei Municipal nº 339/2002, que regulamenta avaliação de desempenho dos servido-

res municipais previstos no inciso III, §1º, art. 41 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 704/2016 (Lei 

de Reestruturação de Cargos e Salários) Lei Municipal 865/2021, Decreto Estadual n.º 43.764/2004 e 

demais dispositivos. 

CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 Art. 3º. São objetivos da Avaliação de Desempenho: 

I- Diagnosticar e analisar o desempenho individual e coletivo dos servidores no desenvolvimento de 

suas atividades/atribuições; 

II- Aprimorar o senso de responsabilidade de todo profissional ao aplicar a Avaliação de Desempe-

nho; 

III- Verificar, de forma sistemática, o desempenho de cada servidor na função e seu potencial de de-

senvolvimento futuro; 

IV- Proporcionar condições adequadas de trabalho aos servidores para o bom desempenho de suas 

funções; 

V- Possibilitar maior estreitamento nas relações interpessoais e a cooperação entre todos os profis-

sionais e suas chefias; 

VI-  Fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos; 

VII-  Direcionar políticas e programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores; 

VIII- Identificar ações para o desenvolvimento profissional do servidor; 

IX-  Ser instrumento de alinhamento das metas individuais com as institucionais. 

 Art. 4º. O resultado obtido na Avaliação de Desempenho será utilizado: 

I- A fim de conferir estabilidade ao servidor público considerado apto, nos termos do parágrafo 4º 

do art. 99 da Constituição do Estado e art. 19 da Lei Municipal nº 294/99; 

II- Para o fim de exoneração do servidor público considerado inapto ou infrequente, nos termos do 

parágrafo 4º do art. 8º da Lei Municipal nº 339, de 15 de março de 2002; 

III- Como critério para a concessão do adicional por progressão horizontal, nos termos do inciso II do 

art. 73 da Lei Municipal n.º 294/1999. 

CAPITULO III 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Art. 5º. A avaliação de desempenho funcional dos servidores obedecerá aos princípios da legali-

dade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa e deverá obser-

var os seguintes critérios: 

I- Assiduidade – comparecimento e permanência no local de trabalho. Observância do horário de 

trabalho; 

II- Disciplina – maneira pela qual observa, acata e se comporta em relação às normas estabelecidas 

pela instituição; 

III- Capacidade – habilidade para identificar e avaliar situações críticas, interpretando-as e buscando 

a opção mais adequada para solucioná-las; 

IV- Produtividade – volume de trabalho executado em determinado espaço de tempo; 
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V- Responsabilidade – mensuração do grau de responsabilidade do servidor no cumprimento dos 

deveres e obrigações inerentes as tarefas desempenhadas; 

VI- Idoneidade moral – conduta idônea, ilibada da pessoa na sociedade, tornando-a merecedora ou 

não de crédito e respeito; 

VII- Qualidade de trabalho – grau de exatidão, correção e clareza dos trabalhos executados; 

VIII-  Criatividade – mensuração da capacidade do servidor de formar novos padrões de pensamen-

tos, ter ideias originais e propor soluções alternativas; 

IX- Iniciativa – comportamento proativo no âmbito de atuação, buscando garantir eficiência e eficácia 

na execução dos trabalhos; 

X- Participação em cursos e treinamentos – aplicação dos conhecimentos adquiridos em atividades 

de capacitação na realização dos trabalhos; 

§1º. As definições de parâmetros combinam o que rege as Leis Municipais n.º 339/2002, art. 7º, 

e n.º 294/1999, art. 63. 

§2º. Levando em conta esses parâmetros, buscamos incorporar a metodologia de pontuação 

prevista na Lei Municipal n.º 339/2002, agrupando critérios similares para determinação de atri-

buição de peso aos fatores de desempenho. Ficou definido então da seguinte forma: 

Peso atribuído aos fatores de desempenho 

Fatores de Desempenho Peso atribuído a cada fator 

Disciplina e Reponsabilidade 15% 

Assiduidade e Iniciativa 15% 

Produtividade e Qualidade de Trabalho 30% 

Capacidade e Participação em Cursos/Treinamentos 20% 

Idoneidade e Criatividade 20% 

Total 100 % 

§3º. Abaixo segue o quadro de pontuação atribuída a graduação de desempenho por fatores de 

avaliação.  

Peso atribuído aos fatores de desempenho 

Fatores de Desempenho A B C D 

Disciplina e Reponsabilidade 18 37 56 75 
Disciplina 9 19 28 38 

Responsabilidade 9 18 28 37 

Assiduidade e Iniciativa 18 37 56 75 
Assiduidade 9 19 28 38 

Iniciativa 9 18 28 37 

Produtividade e Qualidade de Trabalho 37 75 113 150 
Produtividade 19 38 57 75 

Qualidade de Trabalho 18 37 56 75 

Capacidade e Participação em Cursos/Treinamentos 25 50 75 100 
Capacidade 15 25 38 50 

Participação em Cursos/Trein. 14 25 37 50 

Idoneidade e Criatividade 25 50 75 100 
Idoneidade 15 25 38 50 

Criatividade 14 25 37 50 

Total 123 249 375 500 

Mínimo de pontos = 123 pontos 
Máximo de pontos = 500 pontos 
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§4º. A utilização do critério de que trata o inciso X deste artigo estará condicionada à participação 

do servidor em programas de capacitação disponibilizados pela Administração Pública Municipal, 

se houver disponibilidade orçamentária e financeira para implementação de tais programas, 

bem como à capacitação custeada pelo próprio servidor. 

§5º. Na hipótese de não haver programas de capacitação disponibilizados pela Administração 

Pública ou custeados pelo servidor, o critério de que trata o inciso V deste artigo será desconsi-

derado, sendo os pontos considerados exclusivamente para o quesito Capacidade. 

 Art. 6º. A Avaliação de Desempenho Funcional será aplicada a todos os servidores em período de 

estágio probatório da Administração Pública Direta. 

Parágrafo único. Para cada ingresso em órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal, após aprovação 

em concurso público para provimento em cargo efetivo, será exigido o cumprimento de período de es-

tágio probatório e a submissão à Avaliação de Desempenho Funcional para fins de aquisição de estabili-

dade, conforme versa a Lei Municipal 294/1999, arts. 19 e 20. 

CAPITULO IV 

DAS COMISSÕES 

 Art. 7º. O chefe do executivo deverá instituir as seguintes comissões para fins de implementação 

do sistema de Avaliação de Desempenho Funcional (através de portaria): 

I- Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional, composta por três ou cinco servidores de nível 

hierárquico não inferior ao do avaliado, sendo um obrigatoriamente o Secretário Geral Municipal 

ou equivalente, conforme rege a Lei Municipal n.º 339/2002, e os demais membros servidores 

em exercício no Departamento ou Secretaria onde o servidor for submetido à avaliação ou tenha 

atuação concomitante na Administração Direta, efetivos ou comissionados; e 

II- Comissão de Recursos, composta por três ou cinco servidores, definida pela autoridade municipal, 

conforme rege o art. 20 da Lei Municipal n.º 294/99. 

§1º. O membro da Comissão de Recursos não poderá julgar o recurso interposto por servidor 

que: 

I. Ele tenha avaliado; ou 

II. Seja seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o 

terceiro grau na forma da legislação vigente. 

§2º. Na impossibilidade de formar comissão com as regras definidas nesta Instrução Normativa, 

caberá à autoridade municipal definir novas regras, através de ato administrativo próprio, para 

escolha dos membros que comporão as Comissões de Avaliação de Desempenho, observando as 

leis e demais dispositivos balizadores já emitidos. 

§3º. A comissão atuará como ratificadora ou retificadora da avaliação realizada pelo gestor di-

reto, quando o servidor avaliado discordar veementemente da avaliação a ele imposta. 

§4º. Caso não haja qualquer questionamento por parte do servidor a avaliação imposta a este, o 

processo será considerado findado. 
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CAPITULO V 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 Art. 8º. O Processo de Avaliação de Desempenho Funcional terá como parâmetro as atribuições 

do cargo ocupado pelo servidor e deverá ser formalizado e instruído contendo: 

I- Nome do servidor avaliado, departamento ou secretaria de lotação e ano de exercício; 

II- Numeração e rubrica em todas as páginas;  

III- Avaliação do Desempenho Individual;  

IV- Parecer conclusivo considerando as expectativas pactuadas no Plano de Desempenho do Servidor 

Público (anexo II). 

§1º No Plano de Desempenho do Servidor Público serão descritas as metas, atividades e tarefas 

a serem cumpridas pelo servidor no período em que será avaliado e será elaborado pela chefia 

imediata, conjuntamente com o servidor, ao início do primeiro mês de cada etapa da Avaliação 

Especial de Desempenho. 

§2º A Avaliação do Desempenho Individual deverá ser preenchido pela chefia imediata no entre 

o penúltimo e o último mês de cada etapa de avaliação e conterá o instrumento de avaliação. 

§3º A validação dos pontos abordados pela chefia imediata na Avaliação de Desempenho Indivi-

dual e a confecção do Parecer Conclusivo será realizada pela Comissão de Avaliação de Desem-

penho ao término da última etapa de avaliação, deverá ser fundamentado e conter o registro do 

conceito obtido pelo servidor nos termos do art. 9º. 

§4º. A atividade descrita no parágrafo anterior só será executada quando, na discordância do 

servidor a pontuação a ele imposta, acionar a Comissão de Avaliação de Desempenho para que 

esta retifique ou ratifique as considerações da chefia imediata. 

§5º. Caso não haja qualquer questionamento por parte do servidor a avaliação imposta a este, o 

processo será considerado findado com a chefia registrando o conceito obtido pelo servidor nos 

termos do art. 9º. 

 Art. 9º. No Parecer Conclusivo deverão ser adotados os seguintes conceitos: 

I- Desempenho insatisfatório (A) – pontuação entre 123 a 190 

II- Desempenho Regular (B) – pontuação entre 191 a 290 

III- Desempenho Bom (C) – pontuação entre 291 a 395 

IV- Desempenho Ótimo (D) – pontuação entre 396 a 500 

 Art. 10. O estágio probatório é o período dos trinta e seis meses de efetivo exercício do servidor 

que ingressou no serviço público em cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso 

público e tem por finalidade a apuração da aptidão do servidor para o desempenho do cargo. 

§1º. Conforme rege a Lei Municipal 294/1999, art. 20, a aquisição de estabilidade fica condicio-

nado à Avaliação de Desempenho do servidor a ser realizada em três etapas, a cada ano comple-

tado e, 120 dias antes do fim do terceiro período, pela chefia imediata, nos moldes do art. 8º 

desta I.N. 
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§2º. Para concessão de estabilidade no cargo, o servidor deverá apresentar desempenho no mí-

nimo “C”. 

 Art. 11. Na hipótese de ocorrer, durante o período de estágio probatório, transferência, reloca-

ção, cessão ou outro tipo de movimentação do servidor para outro Órgão ou Entidade da Administração 

Direta do Poder Executivo Municipal, a avaliação será realizada por Comissão de Avaliação de Desempe-

nho do Órgão ou Entidade chefia em que o servidor estiver em exercício na data prevista para avaliação. 

§1º. Na ocorrência da hipótese prevista no caput serão observadas as seguintes regras: 

I. A nova chefia imediata deverá elaborar, conjuntamente com o servidor, novo Plano de 

Desempenho do Servidor Público, de acordo com as novas atividades, metas e tarefas a 

serem cumpridas pelo servidor; e 

II. A Comissão de Avaliação de Desempenho deverá providenciar cópia de todos os Planos 

de Desempenho do Servidor Público da referida etapa de avaliação e considerá-los, em 

conjunto, para a apuração do desempenho do servidor. 

 Art. 12. Compete à chefia imediata do servidor a ser avaliado: 

I- Estabelecer, em conjunto com o servidor, o Plano de Desempenho do Servidor Público, no pri-

meiro mês de cada etapa de avaliação, com base no exercício do cargo ou função ocupados, nas 

metas, nas atividades e nas tarefas a serem cumpridas no período em que o servidor será avali-

ado, buscando elevar as competências do servidor público; 

II- Acompanhar e registrar o desempenho do servidor no formulário Plano de Desempenho do Ser-

vidor Público; 

III- Atualizar periodicamente o Plano de Desempenho do Servidor Público, em conjunto com o servi-

dor; e 

IV- Coordenar os trabalhos da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho. 

Parágrafo único. Considera-se chefia imediata, para fins do disposto nesta I.N., o servidor responsável 

por unidade administrativa ou aquele a quem for delegada, formalmente, pela autoridade máxima do 

órgão ou entidade, as competências previstas no caput. 

Art. 13. Compete à Comissão de Avaliação Especial de Desempenho: 

I- Avaliar com objetividade e imparcialidade o desempenho do servidor em estágio probatório; 

II- Considerar as informações constantes do(s) Plano(s) de Desempenho do Servidor Público na apu-

ração do desempenho do servidor; 

III- Realizar diligência, se necessário; 

IV- Apurar o resultado de cada etapa da Avaliação de Desempenho e proceder o seu registro; 

V- Notificar o servidor avaliado, por escrito, sobre o resultado de cada etapa de avaliação, no prazo 

máximo de cinco dias a contar da data de registro do resultado; 

VI- Analisar o pedido de reconsideração, quando interposto pelo servidor; 

VII- Notificar o servidor, por escrito, acerca da decisão referente ao pedido de reconsideração e en-

caminhar o Termo de Avaliação Especial à Secretaria de Administração de Recursos Humanos, 

no prazo máximo de cinco dias, contados a partir do término do prazo estabelecido para análise 

e julgamento do pedido de reconsideração; e 

VIII-  Elaborar Parecer Conclusivo sobre o desempenho do servidor avaliado. 
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IX- Notificar o servidor, por escrito, do conceito que lhe foi atribuído no Parecer Conclusivo no prazo 

máximo de cinco dias contados a partir da data de sua elaboração. 

Art. 14. Compete à Comissão de Recursos: 

I- Solicitar à Secretaria de Administração dos Recursos Humanos os documentos do processo de 

Avaliação de Desempenho dos servidores que interpuserem recursos; 

II- Analisar e julgar com objetividade e imparcialidade os recursos interpostos, no prazo máximo de 

dez dias a contar do recebimento; e 

III- Notificar o servidor, por escrito, acerca da decisão referente ao recurso contra o resultado de cada 

etapa de avaliação e encaminhar à Secretaria de Administração dos Recursos Humanos o pro-

cesso e o parecer que fundamentou a decisão, no prazo máximo de cinco dias contados a partir 

do término do prazo estabelecido para sua análise e julgamento; 

Art. 15. Os procedimentos para a avaliação de que trata esta I.N. serão orientados e coordenados 

pela Secretaria de Administração dos Recursos Humanos Secretaria de Administração Planejamento e 

Finanças, setor de Recursos Humanos, à qual compete: 

I- dar conhecimento prévio aos servidores das normas, dos critérios e dos conceitos a serem utiliza-

dos na Avaliação Especial de Desempenho; 

II- definir o número de servidores que serão avaliados por cada Comissão de Avaliação Especial de 

Desempenho; 

III- promover treinamento específico para os membros das Comissões; 

IV- disponibilizar tempestivamente os formulários pertinentes as atividades necessárias para realiza-

ção das avaliações; 

V- prestar orientações, sempre que necessário, à Comissão de Avaliação de Desempenho e à Comis-

são de Recursos, e acompanhar o andamento dos trabalhos; 

VI- registrar os resultados obtidos na Avaliação Especial de Desempenho dos servidores avaliados em 

base de dados ou programa a ser disponibilizado pela Secretaria de Administração dos Recursos 

Humanos; 

VII- permitir ao servidor em estágio probatório, a qualquer tempo, a consulta a todos os documentos 

de seu processo de Avaliação de Desempenho; 

VIII- fornecer às Comissões de Recursos, mediante solicitação escrita, todos os documentos referen-

tes ao processo administrativo de Avaliação de Desempenho dos servidores que interpuserem 

recurso, no prazo máximo de dois dias úteis a contar da data de solicitação; 

IX- acompanhar, periodicamente, o preenchimento do Plano de Desempenho do Servidor Público de 

cada servidor; 

X- notificar, por escrito, o servidor que obtiver conceito inapto ou infrequente, acerca de sua exone-

ração, no prazo de dez dias, contados da data de publicação; 

XI- notificar o servidor, por escrito, acerca da decisão referente ao recurso contra a decisão de sua 

exoneração, quando for o caso; 

XII- arquivar os documentos relativos à Avaliação Especial de Desempenho ao término do processo. 

Art. 16. É assegurado ao servidor em estágio probatório: 

I- ter conhecimento prévio das normas, dos critérios e dos conceitos a serem utilizados na Avaliação 

Especial de Desempenho; 
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II- acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenham por objeto a avaliação de seu 

desempenho; 

III- ser notificado, pela Comissão de Avaliação de Desempenho, do resultado de cada etapa de sua 

avaliação e das decisões relativas ao pedido de reconsideração, quando interposto; 

IV- interpor pedido de reconsideração à Comissão de Avaliação de Desempenho e recurso à Comissão 

de Recursos, em caso de discordância do resultado de qualquer etapa de sua avaliação; 

V- ser notificado, pela Comissão de Recursos, das decisões relativas ao recurso, quando interposto; 

VI- ter priorizadas as necessidades de capacitação ou treinamento pelo Órgão ou Entidade em que 

estiver em exercício quando qualquer etapa da Avaliação de Desempenho constatar aproveita-

mento igual ou inferior a classe B, descrita no art. 9º desta I.N.; 

VII- consultar, a qualquer tempo, todos os documentos que compõem o seu processo de Avaliação 

de Desempenho; 

VIII- ser notificado, pela Comissão de Avaliação de Desempenho, do conceito que lhe foi atribuído no 

Parecer Conclusivo; e 

IX- interpor recurso ao dirigente do Departamento ou Secretaria de sua lotação contra resultado do 

parecer que atribuiu o conceito infrequente ou inapto. 

CAPITULO VI 

DA EXONERAÇÃO 

Art. 17. Será exonerado o servidor que for considerado inapto ou infrequente, ou ainda, que ob-

tiver por três avaliações subsequentes notas (A) ou (B) e forem capacitados após a primeira avaliação, 

considerados assim exonerados por insuficiência de desempenho. 

Parágrafo único. O servidor a quem for atribuído o conceito infrequente, registrado em Parecer Conclu-

sivo, será exonerado do seu cargo efetivo, ainda que não tenha sido concluída a etapa de Avaliação de 

Desempenho. 

Art. 18. Ao servidor que obtiver o conceito inapto, infrequente ou insuficiente será assegurado o 

direito de interpor recurso ao dirigente do órgão ou entidade de sua lotação, em até vinte dias úteis, 

contados da data da notificação do resultado do parecer, que o decidirá em até trinta dias, contados da 

data do recebimento do recurso. 

Art. 19. A exoneração do servidor deverá ser publicada no órgão Oficial dos Poderes do Estado 

Município, de forma resumida, com menção do cargo, número da matrícula e lotação do servidor. 

Parágrafo único. O ato de exoneração do servidor será publicado independentemente do término do 

período de estágio probatório. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 20. O servidor que entrou em exercício até 01 de abril de 2021 no cargo de provimento efetivo 

atualmente ocupado e que até a data de publicação desta I.N. não foi submetido a nenhuma Avaliação 

de Desempenho referente ao Estágio Probatório será avaliado pela atual chefia imediata, que deverá 

elaborar Relatório sobre o desempenho do servidor e Parecer Avaliatório Individual. 
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Parágrafo único. A Secretaria de Administração dos Recursos Humanos Secretaria de Administração Pla-

nejamento e Finanças, setor de Recursos Humanos, deverá fazer o levantamento de todos os servidores 

que se enquadram na hipótese prevista no artigo e tomar todas as providências necessárias para que se 

cumpra o disposto no artigo. 

Art. 21. A chefia imediata do servidor de que trata o art. 35 20 deverá elaborar Relatório sobre o 

desempenho do servidor até 15 de maio de 2021. 

§ 1º O Relatório definirá a aptidão ou inaptidão do servidor avaliado para o desempenho de suas 

atribuições. 

§ 2º O servidor deverá ser notificado, por escrito, do resultado do Relatório, no prazo máximo 

de cinco dias, a contar da data de sua elaboração, para manifestação escrita à chefia imediata, 

se for de seu interesse, em igual prazo, a contar da data da notificação. 

§ 3º Após a manifestação de que trata o § 2º ou, em sua ausência, após transcorrido o respectivo 

prazo, a chefia imediata deverá confirmar ou retificar o resultado do Relatório no Parecer Avali-

atório Individual. 

Art. 22. No Parecer Avaliatório Individual deverão ser adotados os seguintes conceitos: 

X- Apto (pontuação C ou D), ou  

XI- Inapto (pontuação A ou B) 

§ 1º. Os servidores que obtiverem conceito apto serão considerados estáveis. 

§ 2º. O Parecer Avaliatório Individual deverá ser elaborado pela chefia imediata e encaminhado 

à Secretaria de Administração dos Recursos Humanos Secretaria de Administração Planejamento 

e Finanças, setor de Recursos Humanos até 31 de maio de 2021. 

§ 3º. O servidor será notificado, pela Secretaria de Administração dos Recursos Humanos Secre-

taria de Administração Planejamento e Finanças, setor de Recursos Humanos, do conceito que 

lhe foi atribuído, em até cinco dias, contados da data de elaboração do Parecer Avaliatório Indi-

vidual. 

§ 4º. Contra o resultado do Parecer Avaliatório Individual o servidor poderá interpor recurso à 

Comissão de Recursos de que trata o inciso II do art. 9º, no prazo máximo de cinco dias, a contar 

da data da notificação de que trata o §3º. 

§ 5º. Para concessão de progressão, o servidor deverá apresentar conceito apto. 

 Art. 23. A Comissão de Avaliação de Desempenho do servidor avaliado deverá encaminhar o Pa-

recer Avaliatório Individual à Secretaria de Administração dos Recursos Humanos Secretaria de Adminis-

tração Planejamento e Finanças, setor de Recursos Humanos para publicação do ato de exoneração dos 

servidores considerados inaptos e arquivamento na pasta funcional. 

§ 1º. Para publicação do ato de exoneração aplica-se o disposto no capitulo VI. 
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§2º. Contra o ato de exoneração do servidor considerado inapto, caberá recurso, no prazo de 

dez dias, contados da data de sua publicação, ao dirigente máximo do Órgão ou Entidade de 

lotação do servidor, que será nesta matéria a última instância administrativa. 

§ 3º. O recurso de que trata o § 2º deverá ser analisado no prazo máximo de trinta dias e conclu-

irá pela exoneração ou permanência do servidor no cargo de provimento efetivo. 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 24. Os casos omissos nessa Instrução Normativa serão decididos em conjunto entre a Con-

troladoria Geral, a Advocacia Geral, a Secretaria de Administração de Recursos Humanos e o Chefe do 

Executivo. 

 Art. 25. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais 

normas competentes, que devem ser respeitadas. 

 Art. 26. As normas acima discriminadas ficarão sujeitas ao acompanhamento e fiscalização da 

Controladoria Geral do Município, e o descumprimento do disposto nesta Norma de Procedimentos 

constará de um relatório a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para providências cabíveis. 

 Art. 27. Esta Instrução deverá ser amplamente divulgada e mantida à disposição de todos os ser-

vidores dos Departamentos e Secretarias que compõem a Administração Pública Municipal, aos quais 

cabe zelar pelo seu fiel cumprimento. 

Parágrafo único. Qualquer alteração nas rotinas de trabalho deverá ser informada previamente à Con-

troladoria Geral do Município, objetivando sua otimização, tendo em vista o aprimoramento dos proce-

dimentos de controle. 

 Art. 28. A Controladoria Geral estará à disposição para a elucidação de quaisquer dúvidas quanto 

ao cumprimento do disposto nesta Instrução. 

 Art. 27. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 

e/ou técnicos assim exigirem, bem como para manter o processo de melhoria contínua dos serviços pú-

blicos municipais. É política da Auditoria Interna manter esta instrução normativa atualizada, de acordo 

com a legislação vigente. 

 Art. 28. Esta Norma de Procedimentos entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 Alto Rio Doce – Minas Gerais, 05 de abril de 2021. 

  Revisão 1 em 19/10/2022. 

 
 
 
 

Douglas Frankley dos Santos Pereira 
Controlador Interno 

Controladoria Geral do Município – CGM 
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ANEXO I – pág. 1 
BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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ANEXO I – pág. 2 
BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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ANEXO I – pág. 3 
BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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ANEXO I – pág. 4 
BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
  



MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM 

Praça Ernestina Couto da Silva Moreira, SN – São José 
CEP: 36260-000 

CNPJ: 18.094.748/0001-66 

 

15 

ANEXO II 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 


