
 
 

PORTARIA CONJUNTA PGM/SEAD Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Institui Comissão de Implementação da 

Progressão Funcional para análise de processos 

de progressão funcional por mérito no ano de 

2021 no âmbito da Procuradoria-Geral do 

Município.  

 

A PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM e o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o art. 53 da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990 – Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Contagem; 

CONSIDERANDO o art. 27 da Lei Complementar Municipal nº 257, de 11 de julho de 2018, 

que regulamenta e estabelece a estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do Município; 

CONSIDERANDO o art. 36 do Decreto Municipal nº 348, de 18 de outubro de 2021, que dispõe 

sobre a concessão de progressão funcional, concedida a todos os servidores públicos do Poder 

Executivo municipal; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 446, de 22 de março de 2018, que dispõe sobre a 

estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do Município, as competências e atribuições de 

suas unidades, as definições e normas sobre seu quadro de pessoal e cargos e dá outras 

providências; 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Implementação da Progressão Funcional no âmbito da 

Procuradoria-Geral do Município, responsável pela condução dos processos administrativos de 

análise dos pedidos de progressão funcional por mérito aos procuradores municipais, nos 

termos estabelecidos nos arts. 22 a 27 da Lei Complementar nº 257, de 11 de julho de 2018. 

§1º  Compete à Comissão de Implementação da Progressão Funcional: 

I - definir as competências de cada um de seus membros quanto aos procedimentos a serem 

adotados no processo de análise dos requerimentos de progressões funcionais; 

II - programar e analisar os processos de progressão funcional; 

III - emitir parecer conclusivo nos processos de progressão funcional. 

§ 2º As competências e procedimentos mencionados no inciso I deverão ser formalizados em 

Ata de Reunião da Comissão de Implementação da Progressão Funcional. 

Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de 

Implementação da Progressão Funcional: 

I – Luciana Policarpo de Abreu, matrícula nº 1428841, titular, e Glés Oliveira Santos Martins, 

matrícula nº 393908, suplente; 



 
 

II – Leonardo Amorim Carlos de Souza, matrícula nº 1433527, titular, e Felipe Brito Fagundes 

do Pinho, matrícula nº 393924, suplente; 

III – Waynel Resende Mendes, matrícula nº 1433870, titular, e Aulus Magalhães de Morais, 

matrícula nº 1430323, suplente. 

Parágrafo único. A Presidência da Comissão de Implementação da Progressão Funcional será 

definida pela própria Comissão, entre seus membros, com registro em ata, conforme previsto 

no art. 2º do Decreto Municipal nº 348, de 18 de outubro de 2021. 

Art. 3º A Comissão de Implementação da Progressão Funcional poderá, a qualquer tempo: 

I - utilizar-se de todas as informações existentes sobre o avaliado junto à Administração Pública 

Municipal; 

II - realizar diligências junto às unidades e às chefias e solicitar, se necessário, a revisão das 

informações, a fim de corrigir erros ou omissões; 

III - julgar o recurso da Avaliação Periódica de Desempenho e revisar os resultados da 

Avaliação; 

IV - encaminhar à Corregedoria Geral, para as medidas cabíveis, os casos de negligência, 

extravio e perda de prazos previstos para encaminhamento dos instrumentos de Avaliação. 

Parágrafo único. Os prazos referentes à condução e conclusão do procedimento são os 

especificados no cronograma previsto no Anexo I desta portaria. 

Art. 4º A Comissão de Implementação da Progressão Funcional, no prazo previsto no 

cronograma Anexo I, concluirá o processo e apresentará, para homologação, o relatório 

Procurador-Geral do Município.  

Art. 5º Da decisão da Comissão de Implementação da Progressão Funcional caberá, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pedido de reconsideração dirigido ao Presidente da referida Comissão, 

devidamente fundamentado, com o nome completo, matrícula, cargo, lotação e assinatura do 

procurador municipal interessado. 

Art. 6º Recebido o pedido de reconsideração, o Presidente da Comissão de Implementação da 

Progressão Funcional, em conjunto com o Procurador-Geral do Município, deverão decidir a 

questão no prazo estabelecido no Anexo I desta portaria, em caráter irrecorrível. 

Art. 7º A Comissão de Implementação da Progressão Funcional fará publicar no Diário Oficial 

do Município o resultado do processo administrativo de análise do pedido de progressão 

funcional por mérito, constando o novo posicionamento do procurador municipal na Tabela 

referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Procuradoria-Geral do Município.  

Art. 8º A progressão funcional por mérito será concedida ao procurador municipal detentor de 

cargo efetivo que: 

I – tiver cumprido interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo de provimento 

efetivo; 

II – já tenha sido aprovado no estágio probatório; 

III –  obtiver conceito favorável na avaliação continuada de desempenho. 



 
 

Art. 9º O procurador municipal que obtiver conceito favorável em sua Avaliação de 

Desempenho terá direito à progressão na carreira por mérito sem a necessidade de 

implementação de qualquer outra medida. 

Parágrafo único. A Avaliação de Desempenho deverá ser aplicada em conformidade com o 

instrumento constante no Anexo II desta Portaria. 

Art. 10 Caberá à Secretaria Municipal de Administração finalizar o processo de Avaliação de 

Desempenho, bem como arquivar os documentos em local adequado e reservado.  

Art. 11 Ficam assegurados aos procuradores municipais, além dos direitos estabelecidos na Lei 

Complementar nº 257, de 11 julho de 2018, os previstos no Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Contagem e nas demais legislações aplicáveis.  

Art. 12 Fica revogada a Portaria nº 18, de 27 de novembro de 2018.  

Art. 13 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Contagem, 25 de outubro de 2021. 

 

 

SARAH CAMPOS 

Procuradora-Geral do Município 

 

 

ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

(a que se refere o parágrafo único do art. 3º) 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO E PROCESSO DA 

PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO - 2021  

 

DATA ATIVIDADE 

26/10/2021  
ENVIO DO NOME DO(A) SERVIDOR(A) QUE SERÁ O(A) 

PARAMETRIZADOR(A) NO SISTEMA (NOME 

COMPLETO E MATRÍCULA) 

27/10/2021 

A  

28/10/2021 

TREINAMENTO PARA O PARAMETRIZADOR 

29/10/2021 
DEFINIÇÃO DOS PARES - REUNIÃO COM REGISTRO EM 

ATA 

03/11/2021 

A 

05/11/2021 

PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

08/11/2021 A 

24/11/2021 

REALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO (PROGRESSÃO FUNCIONAL POR 

MÉRITO) - SISTEMA SIGMA 

26/11/2021 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO NO DOC 

29/11/2021  

A 

14/12/2021 

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

15/12/2021 

A 

17/12/2021 

PRAZO PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS 

21/12/2021 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 

E HOMOLOGAÇÃO 



 
 

ANEXO II 

(a que se refere o parágrafo único do art. 9º) 

 

 

Prefeitura Municipal de Contagem 

 

Avaliação Continuada de Desempenho 2021 

 

Servidores estáveis ocupantes dos cargos efetivos definidos na Lei Complementar nº 257/2018 

 
1. avaliadores 

             CHEFIA IMEDIATA                    PAR                                 AUTO-AVALIAÇÃO 

2. DADOS DO SERVIDOR 

Nome:  
Matrícula: 

Cargo efetivo: Lotação: 

Entrada em exercício: 
Período avaliado: outubro de 2019 a setembro de 

2021 
3. INSTRUÇÕES 

 

▪ Ler atentamente as instruções , os itens e subitens a serem avaliados; 

▪ Preencher o quadro com a pontuação para os itens e subitens (não deixar nenhum em branco); 

▪ O desempenho do servidor, em cada fator, está representado em intervalos, numa escala de 

valores de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos. Esta pontuação representa variações no desempenho 

do servidor que podem se aproximar mais, tanto da menor quanto da maior nota, segundo a 

atuação; 

▪ Os fatores de avaliação definidos neste formulário representam um conjunto de características 

desejáveis para o desempenho do servidor em cada um dos  itens e subitens. O avaliador deverá 

atribuir uma pontuação que mais se aproxime do desempenho observado, conforme tabela 

abaixo: 

 

CONCEITOS PONTUAÇÃO 

Total domínio 4 

Bom domínio 3 

Domínio mediano 2 

Pouco domínio 1 

Sem domínio 0 



 
 

▪ O servidor poderá fazer comentários e observações gerais em relação à avaliação do 

desempenho do servidor no espaço reservado no final deste formulário.  

 
4. FATORES DE AVALIAÇÃO 

 

1. PRODUÇÃO 

1.1-Executa as tarefas sob sua responsabilidade com produção necessária ao 

desempenho do cargo, de acordo com a natureza e condições da função. 

Pontuação 

 

2. RESPONSABILIDADE COM O TRABALHO 

2.1-Utiliza com responsabilidade e zelo o patrimônio da instituição. Faz uso eficiente 

dos recursos (água, luz, telefone, internet, material de expediente). 

Pontuação 

2.2-Mantém sigilo em relação à documentação sob sua responsabilidade 

Pontuação 

2.3- Cumpre os prazos estabelecidos, entregando o trabalho sob sua responsabilidade 

no tempo previsto. 

Pontuação 

2.4-Assume com determinação os compromissos de seu trabalho demonstrando 

seriedade na busca por resultados. 

Pontuação 

3. ASSIDUIDADE AO TRABALHO 

3.1- Cumpre a jornada de trabalho pré-estabelecida tanto no aspecto horário como em 

relação à freqüência, de forma a desenvolver plena e satisfatoriamente suas atribuições.  

Pontuação 

4. DISCIPLINA 

4.1-Observa e respeita as normas, a hierarquia e as mudanças propostas. 

Pontuação 

5. QUALIDADE DO TRABALHO 

5.1-Demonstra comprometimento com a qualidade do trabalho, assumindo um papel 

de solucionador de problemas, preocupando-se com a imagem da instituição perante o 

público interno e externo. 

Pontuação 

6. COOPERAÇÃO NO TRABALHO / TRABALHO EM EQUIPE 

6.1-Demonstra capacidade de lidar social e profissionalmente com as pessoas. Interage 

com os demais membros da equipe, sabe ouvir e respeitar posições contrárias. 

 

Pontuação 

6.2-Demonstra interesse em contribuir com os colegas de trabalho para o alcance dos 

objetivos do setor. 

Pontuação 



 
 

7. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

7.1-Tem capacidade de organização do trabalho, administrando prazos, rotinas, 

solicitações e prioridades, mesmo sob pressão ou demanda excessiva de trabalho.  

Pontuação 

8. INICIATIVA NO TRABALHO 

8.1-Demonstra disposição para a solução de problemas e apresenta sugestões para 

melhoria das rotinas e procedimentos referentes às atividades de seu setor de trabalho. 

É um servidor proativo. 

Pontuação 

9. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

9.1-Possui habilidade no relacionamento com seus superiores, pares, subordinados (se 

houver) e com o público em geral. Escuta os outros e comunica-se com eficiência. 

Pontuação 

10. APRESENTAÇÃO PESSOAL 

10.1-Preocupa-se com sua apresentação pessoal de acordo com o local e a função que 

executa. 

Pontuação 

11. CONHECIMENTO DO TRABALHO 

11.1-Demonstra possuir conhecimentos técnicos e práticos exigidos para o cargo. 

Pontuação 

11.2-Preocupa-se com seu desenvolvimento profissional, tomando para si a 

responsabilidade de manter-se atualizado. 

Pontuação 

11.3-Participa de programas de capacitação oferecidos pela Administração Municipal 

e outras instituições conveniadas e aplica o conhecimento adquirido no seu ambiente 

de trabalho. 

Pontuação 

12. ADAPTAÇÃO E FLEXIBILIDADE 

12.1-Reage positivamente às mudanças necessárias e tem facilidade de adaptação para 

utilização de novos métodos e procedimentos de trabalho. 

Pontuação 

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


