ISSN 1677-7042

Ano CLI N o- 180
Brasília - DF, quinta-feira, 18 de setembro de 2014

.

CAPÍTULO I

Sumário

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PÁGINA

Presidência da República .................................................................... 1
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação .................................. 3
Ministério da Cultura .......................................................................... 4
Ministério da Defesa......................................................................... 11
Ministério da Educação .................................................................... 27
Ministério da Fazenda....................................................................... 29
Ministério da Integração Nacional ................................................... 41
Ministério da Justiça ......................................................................... 42
Ministério da Previdência Social...................................................... 51
Ministério da Saúde .......................................................................... 52
Ministério das Cidades...................................................................... 58
Ministério das Comunicações........................................................... 61
Ministério de Minas e Energia......................................................... 65
Ministério do Desenvolvimento Agrário.......................................... 69
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ... 69

Art. 1º Estabelecer os procedimentos, os critérios específicos
e os mecanismos para o 1º (primeiro) ciclo de avaliação individual e
institucional, bem como os controles necessários para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade em Infraestrutura
- GDAIE, por parte dos ocupantes dos cargos da Carreira de Analista
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II - até 20 (vinte) pontos em decorrência dos resultados da
avaliação de desempenho individual.
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desempenho individual e institucional pelo valor do ponto, conforme
o Anexo I desta Portaria e o Anexo III da Lei nº 11.539, de 08 de
novembro de 2007, para os cargos de Analista de Infraestrutura e de
Especialista em Infraestrutura Sênior, de acordo com o respectivo
cargo, classe e padrão.
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Presidência da República
SECRETARIA DE PORTOS
PORTARIA N o- 322, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014

O MINISTRO DE ESTADO DA SECRETARIA DE
PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição Federal, e considerando o disposto na Lei nº 11.539, de
8 de novembro de 2007, no Decreto nº 8.107, de 6 de setembro de
2013, e na Portaria nº 103, de 12 de maio de 2014, da Secretaria de
Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 13 seguinte,
resolve:

I - avaliação de desempenho: monitoramento sistemático e
contínuo do desempenho individual dos servidores integrantes dos
cargos de que tratam o art. 1º e institucional do órgão ou entidade no
qual o servidor se encontre em exercício ou do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
II - ciclo de avaliação: período de doze meses considerado
para a avaliação de desempenho individual e avaliação de desempenho institucional;

Art. 4º - Os titulares de cargos efetivos da Carreira de Analista de Infraestrutura ou do cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior em efetivo exercício, quando investido em cargo
em comissão ou função de confiança na Secretaria de Portos perceberão a GDAIE conforme os seguintes critérios:
I - o investido em cargo de Natureza Especial ou cargo em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS,
níveis 6, 5, 4 ou equivalente, quando no exercício de atividades
relacionadas aos artigos 2º a 5º do Decreto nº. 8107, de 2013, fará jus
à GDAIE calculada com base no valor máximo da parcela individual
somado ao resultado da avaliação institucional no período;
II - o investido em função de confiança ou cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis
3, 2, 1 ou equivalentes, perceberá a GDAIE calculada conforme o
disposto no § 1º do art. 2º e nos arts. 6º, 7º e 8º; e
III - não estando investido em nenhum dos cargos dispostos
nos incisos I e II, perceberá a GDAIE calculada conforme o disposto
no § 1º do art. 2º e nos arts. 6º, 7º e 8º.
§ 1º - Se ocorrer exoneração do cargo em comissão, com
manutenção do cargo efetivo, os servidores referidos no caput continuarão a perceber a GDAIE em valor correspondente ao da última
pontuação atribuída, até o processamento da sua primeira avaliação
após a exoneração.
§ 2º - A avaliação de desempenho individual somente produzirá efeitos financeiros se o servidor tiver permanecido em exercício das atividades inerentes ao respectivo cargo por, no mínimo, 2/3
(dois terços) de um ciclo completo de avaliação.
§ 3º - A GDAIE não poderá ser paga cumulativamente com
qualquer outra gratificação de desempenho de atividade ou de produtividade, independentemente da sua denominação ou base de cálculo.
§ 4º - Em caso de afastamentos e licenças considerados pela
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, como de efetivo exercício,
sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da GDAIE, o
servidor continuará percebendo a respectiva gratificação correspondente à última pontuação obtida, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno.
CAPÍTULO II
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

III - período avaliativo: período imediatamente posterior ao
ciclo de avaliação, em que serão realizadas as etapas de preenchimento e compilação das avaliações; e
IV - unidade de avaliação: unidade administrativa em que o
servidor houver permanecido no exercício de suas atividades por
maior tempo no período a ser avaliado, quais sejam:
a) Gabinete do Ministro;

Art. 5º - A avaliação de desempenho individual visa aferir o
desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou
função, com foco na contribuição individual para o alcance das metas
organizacionais.
Art. 6º - Para fins de avaliação do desempenho individual
serão considerados os seguintes fatores de desempenho:
I - Produtividade no trabalho, mensurada a partir do cumprimento das metas individuais e do volume e qualidade de trabalho,
cumprindo os prazos estipulados pela sua chefia imediata ou superior,
com peso 6 (seis);

b) Secretaria-Executiva;
c) Assessoria Jurídica;
d) Secretaria de Infraestrutura Portuária;
e) Secretaria de Políticas Portuárias; e
f) Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias.
Parágrafo único - Os ciclos de avaliação de desempenho
terão duração de 12 (doze) meses e produzirão efeitos financeiros por
igual período, exceto o primeiro que terá duração de 13 de maio de
2014 a 31 de agosto de 2014, conforme § 4º do art. 9º da Lei nº
11.539, de 08 de novembro de 2007.
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II - Capacidade técnica, mensurada a partir do domínio suficiente de métodos e técnicas, executando corretamente as atividades
pelas quais é responsável considerando o contexto de trabalho das equipes e conforme as atribuições dos cargos a que se referem os arts. 2º e
4º do Decreto nº 8.107, de 06 de setembro de 2013, com peso 1 (um);
III - Trabalho em equipe, mensurado a partir da capacidade
de interação e cooperação com os demais membros da equipe, compartilhando ideias e soluções para atingir metas, com peso 1 (um);
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