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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº. 09, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

 
APROVA O REGULAMENTO DO SISTEMA DE
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO,
IMPRESCINDÍVEL PARA A PROGRESSÃO NA
CARREIRA DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE
SOLEDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
SOLEDADE, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas
pela Lei Orgânica do Município e,
 
CONSIDERANDO que a presente regulamentação se aplica ao
desenvolvimento dos princípios necessários ao estabelecimento de um
novo regime de avaliação do desempenho docente e de suporte
pedagógico instituídos no Plano de Cargo, Carreira e Remuneração
dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal de
Soledade;
 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir um modelo de
avaliação que vise a simplificação e efetivação do processo;
 
CONSIDERANDO que a avaliação de desempenho se assenta na
atividade docente - científico pedagógica, participação na vida da
escola e relação com a comunidade educativa e a formação contínua e
desenvolvimento profissional.
 
DECRETA:
 
CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO
PÚBLICO MUNICIPAL
 
Art. 1º O presente Decreto regulamenta o sistema de avaliação do
desempenho dos profissionais do magistério estabelecido nos art. 12 e
seguintes da Lei Municipal nº. 003/2008 (Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Magistério do Município de Soledade).
 
Art. 2º A Comissão Permanente de Avaliação da Progressão
Funcional do Magistério, a ser instituída anualmente por ato do Chefe
do Executivo Municipal, reunir-se-á nos períodos destinados à
progressão, sempre ao final de cada exercício administrativo,
extraordinariamente quando houver necessidade e por convocação do
Chefe do Executivo ou de qualquer um dos seus membros, e será
composta por:
 
I – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo, sendo um deles, obrigatoriamente, o(a)
Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração,
Fazenda e Planejamento;
III – 01 (um) representante da Entidade Sindical representativa dos
servidores do Magistério Municipal;
IV – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação.
 
Art. 3º A Comissão Permanente de Avaliação da Progressão
Funcional do Magistério se reunirá com vistas a:
 
I – solicitar a identificação dos profissionais da educação que
adquiriram direito à progressão;
II – apurar os resultados da Avaliação de Desempenho e solicitar nova
avaliação, quando for o caso;
III – analisar e formalizar as propostas de concessão de progressões
com base no resultado obtido na avaliação de desempenho dos
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profissionais da educação;
IV – acompanhar a listagem final dos profissionais da educação que
adquiriram direito à progressão;
V – decidir sobre os recursos manifestados contra os atos a que se
refere a alínea anterior.
 
Art. 4º Ficam por este Decreto regulamentados os fatores e métodos
para a verificação dos critérios da avaliação destinada a apurar o
merecimento através do desempenho do Profissional da Educação.
 
Art. 5º Caberá à Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com
a Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento:
 
I – apurar o interstício cumprido pelo profissional da educação;
II – providenciar o preenchimento dos dados de identificação nos
instrumentos de Avaliação de Desempenho;
III – proceder a distribuição e o recolhimento dos instrumentos de
avaliação de desempenho às chefias e aos profissionais da educação,
para autoavaliação;
IV – tomar as medidas cabíveis para que os formulários sejam
devolvidos no tempo previsto, devidamente preenchidos;
V – elaborar e divulgar a listagem dos profissionais da educação que
adquiriram direito à progressão;
VI – apurar a pontuação dos profissionais da educação avaliados,
registrando e totalizando os pontos obtidos em cada fator.
 
Art. 6º Ficarão impedidos de participar da Comissão Permanente de
Avaliação da Progressão Funcional do Magistério, os membros que
estejam concorrendo à progressão, no ato da avaliação pessoal.
 
CAPÍTULO II
REGIME GERAL DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
 
SEÇÃO I
Objetivos, Natureza e Contagem de Tempo
 
Art. 7º A avaliação do desempenho dos profissionais do magistério
tem como objetivo a melhoria da qualidade do serviço educativo e da
aprendizagem dos alunos, bem como a valorização e o
desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes e de suporte
pedagógico.
 
Art. 8º Para além dos objetivos estabelecidos no artigo anterior, o
sistema de avaliação do desempenho deve ainda permitir diagnosticar
as necessidades de formação dos docentes e de suporte pedagógico, a
considerar no plano de formação de cada agrupamento de escolas e do
órgão central da Educação.
 
Art. 9º A avaliação incide sobre as seguintes dimensões do
desempenho do pessoal docente e de suporte pedagógico:
 
I - Científica e pedagógica;
II - Participação na escola e relação com a comunidade;
III - Formação contínua e desenvolvimento profissional.
 
Art. 10 Os ciclos de avaliação dos docentes e de suporte pedagógico
ocorrerão sempre a cada ano letivo, no período de cinco anos, para
concessão da progressão funcional ao término do interregno temporal
de 05 (cinco) anos.
 
Art. 11 A contagem do tempo efetivamente trabalhado será feita com
base nos assentamentos funcionais dos profissionais da educação.
 
Parágrafo único. Serão computados como de efetivo exercício as
férias, as faltas justificadas, desde que não excedam 10 (dez) dias
letivos ao longo do ano em avaliação, as licenças prêmio e os demais
períodos de afastamento assim previstos no Plano de Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério e no Estatuto dos
Servidores Municipais de Soledade, bem como sendo interrompido
seu curso nos casos também previstos nestes diplomas.
 
Art. 12 O interstício necessário para a progressão será computado em
dias a contar da data de entrada em exercício do servidor no respectivo
cargo.
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§ 1º A contagem do interstício para progressão será suspensa nas
ausências e afastamentos do servidor, ressalvadas aquelas
consideradas pela Lei Complementar nº. 003/2002 como de efetivo
exercício.
§ 2º A pena de suspensão aplicada como penalidade administrativa
importará no sobrestamento da contagem dos dias efetivamente
trabalhados para efeito de progressão, retomando-se a contagem no
dia subsequente ao término da penalidade.
§ 3º O servidor suspenso preventivamente poderá concorrer à
progressão, mas o ato que as conceder ficará sem efeito caso seja ele
punido.
§ 4º O servidor só perceberá o vencimento correspondente ao novo
padrão se, concluído o processo disciplinar, não sofrer penalidade.
§ 5º O servidor que não permanecer em efetivo exercício na mesma
unidade organizacional ou órgão durante todo o período avaliativo
será avaliado pela unidade de avaliação na qual tiver permanecido por
maior tempo.
 
CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
 
Art. 13 Para realizar a avaliação de desempenho dos profissionais do
Magistério da Educação Pública Municipal de Soledade, deverão ser
obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa e serão adotados
os seguintes critérios de julgamento, além dos fatores pré-
estabelecidos no artigo 12 e seguintes da Lei Municipal nº. 469/2008:
 
I – Fatores de Avaliação:
 
a) de desempenho:
 
1. comprometimento, com peso 1,0;
2. criatividade, com peso 0,5;
3. iniciativa e liderança, com peso 0,4;
4. planejamento e organização no trabalho, com peso 0,4;
5. relacionamento interpessoal, com peso 0,2;
6. assiduidade e pontualidade, com peso 2,0;
7. realização e desenvolvimento de projetos e pesquisas, com peso 1,5.
 
b) de aferição de qualificação:
 
1. participação integral nas formações continuadas promovidas pela
SMECET, com peso 1,0;
2. participação em cursos de qualificação e extensão, com peso 1,0;
 
c) de análise de conhecimentos:
 
1. domínio do conhecimento, com peso 2,0.
 
Parágrafo único. A pontuação para progressão horizontal será
determinada pela médica ponderada dos fatores referenciados no
inciso I, do art. 13 deste Decreto, tomando-se:
 
I – a média aritmética das avaliações anuais de desempenho, com peso
4,0 (quatro);
II – a pontuação da qualificação, com peso 2,0 (dois);
III – a avaliação de conhecimentos, com peso 2,0 (dois);
IV – a avaliação positiva acaso o servidor não tenha sofrido
penalidade disciplinar no período, com peso 2,0 (dois).
 
§ 1º Os profissionais da educação que desempenhem funções de
Direção, Chefia e Assessoramento e Comando na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e que estejam em
desempenho de atividades classistas, ficam dispensados da Avaliação
de Desempenho previsto no inciso I, alínea a deste artigo;
§ 2º Os profissionais da educação que estejam permutados com outros
órgãos, serão por estes avaliados;
§ 3º O profissional da educação que tenha sofrido algumas
penalidades disciplinares, deixará de receber os pontos citados no
caput deste artigo, e passará a ser atribuído os seguintes pontos
negativos, a cada tipo de penalidade abaixo citada, conforme a seguir:
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I – para cada advertência por escrito, 1 (um) ponto negativo;
II – para cada suspensão, 2 (dois) pontos negativos;
III – para cada falta injustificada, 0,5 (meio) ponto negativo.
 
§ 2º Os pontos obtidos pelo profissional da educação no fator
disciplina serão deduzidos do total de pontos por ele obtido no
formulário de Avaliação de Desempenho.
 
SEÇÃO I
Dos procedimentos para Avaliação do Desempenho
 
Art. 15 A Avaliação de Desempenho Individual é um processo para
aferir as ações do servidor público na execução de suas atribuições,
com a finalidade de identificar potencialidades, oportunidades e
promover a melhora da performance e do aproveitamento do servidor
na Administração Pública Municipal.
 
Art. 16 Para fins de aplicação do disposto neste regulamento,
considera-se:
 
I - Avaliação: ato de medição e atribuição de valor às ações
desenvolvidas pelo servidor na execução de suas atividades, a partir
de critérios pré-definidos;
II - Desempenho: conjunto de fatores e características da atuação
profissional do servidor;
III - Fator de Competência: elemento de articulação entre
conhecimentos, habilidades e atitudes do servidor para a realização de
suas atividades.
 
Art. 17 A Avaliação de Desempenho Individual de que trata este
Decreto terá foco em competências, cabendo ao avaliador:
 
I – atribuir ao profissional da educação avaliado, para cada fator, a
pontuação estabelecida no fatos desempenho demonstrado,
preenchendo no formulário de Avaliação de Desempenho, o campo
destinado para tal fim;
II – avaliar cada profissional da educação com objetividade,
limitando-se à observação e à análise do seu desempenho, a fim de
eliminar a influência de efeitos emocionais e opiniões pessoais no
processo de avaliação;
III – encaminhar os formulários de Avaliação de Desempenho
devidamente preenchidos e assinados ao Departamento de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e
Planejamento, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data
de seu recebimento.
 
Art. 18 O instrumento de avaliação consiste num documento de
reflexão sobre a atividade desenvolvida incidindo sobre os seguintes
elementos:
 
I - a prática letiva;
II – as atividades promovidas;
III - a análise dos resultados obtidos;
IV - a contribuição para os objetivos e metas fixadas no Plano
Municipal de Educação;
V - a formação realizada para a melhoria da ação educativa.
 
Art. 19 Não havendo consenso quanto à pontuação da avaliação entre
o avaliador e o avaliado, a avaliação deverá ser encaminhada à
Comissão Permanente de Avaliação da Progressão Funcional do
Magistério.
 
Parágrafo único. O servidor terá até 05 (cinco) dias, a partir da data
da publicação dos atos de enquadramento, para interpor recurso na
Comissão Permanente de Avaliação da Progressão Funcional do
Magistério, que decidirá no prazo de dez dias, prorrogáveis por igual
período.
 
Art. 20 Compete à Comissão Permanente de Avaliação da Progressão
Funcional do Magistério:
 
I – orientar as chefias e os profissionais da educação quanto aos
objetivos, procedimentos e cuidados relativos à Avaliação de
Desempenho;
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II – convocar o avaliador e o avaliado para prestarem esclarecimentos
e, caso sejam constatados erros, distorções ou divergências
substanciais entre os resultados apresentados pela chefia e o
entendimento do profissional da educação avaliado, determinar a
realização de nova Avaliação de Desempenho, se for o caso.
 
Art. 21 Para fazer jus à progressão, o profissional da educação deverá,
cumulativamente:
 
I – ter cumprido o estágio probatório;
II – ter cumprido o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo
exercício no padrão salarial em que se encontra;
III – ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de
pontos na média de suas cinco Avaliações Anuais de Desempenho
Funcional;
IV – estar no efetivo exercício no serviço público municipal.
 
Parágrafo único. O total de pontos é representado pela soma da
pontuação obtida de acordo com o previsto no art. 13 deste Decreto.
 
Art. 22 Alcançando o resultado positivo anualmente, com o
preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 21 deste
Decreto ao fim dos 05 (cinco) anos, o servidor terá incorporado aos
seus vencimentos valor equivalente à 5% (cinco por cento) dos
mesmos.
 
Art. 23 Caso não alcance o grau de merecimento mínimo a que se
refere o inciso III, do art. 21 deste Decreto, ao final dos cinco anos, o
profissional da educação permanecerá no padrão de vencimento em
que se encontra, devendo cumprir novo interstício de efetivo exercício
nesse padrão, durante o qual estará sendo avaliado, para efeito de nova
apuração.
 
Art. 24 Os efeitos financeiros decorrentes das progressões previstas
neste Capítulo vigorarão a partir do primeiro dia do mês subsequente à
sua concessão.
 
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
 
Art. 25 Para averiguação do direito à percepção do adicional inserido
irregularmente nos vencimentos dos profissionais do magistério no
ano de 2015, por ausência de regulamentação, estarão aptos a serem
avaliados, e poderão ter implementado o percentual de 5%, desde que
preencham os requisitos previstos no art. 21 deste Decreto:
 
I – os que, no período de junho de 2008 e dezembro de 2016 possuam
efetivo exercício de 05 (cinco) anos;
II – os que forem completando no ano de 2017 o efetivo exercício de
05 (cinco) anos;
III – os profissionais pedagogos inseridos em outras Secretarias do
Município de Soledade, desde que com efetivo exercício de 05 (cinco)
anos;
IV – os que estiverem em gozo de licença para exercício de mandato
classista, desde que possuam efetivo exercício de 05 (cinco) anos;
 
Art. 26 Os casos omissos neste regulamento de Avaliação de
Desempenho serão avaliados e julgados pela Comissão Permanente de
Avaliação da Progressão Funcional do Magistério.
 
Art. 27 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando toda e qualquer disposição em contrário.
 
Publique-se.
 
Soledade, Paraíba, 17 de abril de 2017.
 
GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito Constitucional 

 
Publicado por: 

Cleonildo Barros Gouveia 
Código Identificador:AA28CC7A
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