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!BIl~J~I.lll~~ MUNICIPAL DE MACEIO

Regulamenta a gratifica~io de
Premio de Desempenho
instituida pela Lei n° 4.517 de
30 de maio de 1996.

A Prefeita do Municipio de Maceio, no uso das atribui~oes que Ihe sio conferidas pela
Lei Orginica do Municipio e de acordo com 0 art. 1°da Lei n° 4.517 de 30 de maio de 1996.

Art. 1° - A gratifica~io de Premio Desempenho instituida pela Lei n° 4.517 de
30/05/96, sera atribuida mensalmente aos servidores lotados na Secreta ria Municipal de
Administra~io integrante da Central de Pessoal.

Art. 2° - 0 Premio Desempenho sera atribuido mensalmente aos servidores referidos
no artigo anterior, mediante avalia~io de desempenho aferido em UAD - Unidade de Avalia~io
de Desempenho, que serio apurados no final de cada meso

Paragrafo nnico - A pontua~io a que se refere 0 caput deste artigo, obedecera ao
limite maximo de 40 (quarenta) UAD por cada mes de efetivo desempenho das tarefas da area.

Art. 3° - Nio cessara 0 direito a percep~io do Premio Desempenho nas hipoteses de
afastamento em virtude de:

I -ferias, casamento e luto
II -Iicen~a para tratamento de sande ate 30 dias
m - Iicen~a matemidade e patemidade.

Paragrafo nnico - 0 Premio Desempenho, durante os afastamentos previstos no caput
deste artigo, sera equivalente a media aritmetica dos premios efetivamente percebidos nos
06(seis)mesesanterio•.•s ao da ocorrencia do falf,,;;.~~:aJmente aoppansentia.
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Art. 4° - Na ocorrencia de necessidade de servi~os da area, 0 comparecimento ao

trabalho sera obrigatorio nos dias de sabado, domingo e feriados, a criterio exclusivo da
administra~io, sem que isto constitua outras obriga~oes de vantagens adicionais, exceto as
gratifica~oesde que tratam os Incisos I, ill, X e XI do Art. 58 da Lei 0.0 4.126/92.

Art. 5° - 0 pagamento do Premio Desempenho devera ser efetivado no mes
subsequente ao da avalia~io.

Art. 6° - Ao Secretario Municipal de administra~io compete programar, e
autorizar previamente os trabalhos que dario origem ao premio desempenho e homologar 0

resultado da avalia~io de desempenho.

Art. 7° - Os Coordenadores Gerais responsabilizar-se-io pela avalia~io do
desempenho, resultante das tarefas desenvolvidas pelos servidores, no ambito de sua
Coordena~io, apresentando mensalmente a tabela de mensura~io e pontua~io da Escala de
Desempenho.

Art. 8° - Para efeito de apura~io dos pontos sera avaliado 0 desempenho do servidor
na execu~io de tarefas inerentes a sua area de atua~io e utilizando-se os parametros de
Avalia~io de Desempenho constante do anexo I deste Decreto.

Art. 9° - 0 servidor, mensalmente, sera enquadrado de acordo com 0 seu desempenho
em um dos niveis de I a V da tabela de Avalia~io de Desempenho.

Art. 10 - Sera atribuido ao nivel V 0 valor maximo de 40 pontos obtidos a partir do
somatorio dos fatores de avalia~io de desempenho, bem como ao nivel IV, 32 pontos; ao nivel ill;
24 pontos; ao nivel ll, 16 pontos e ao nivel I, 8 pontos.

Art. 11 - 0 valor do premio de desempenho sera calculado de acordo com a formula:
,... VP = 100 x (Total de UAD /40) x (DTIDU)x K, sendo VP = Valor do Premio; UAD= Unidade de

Avalia~io de Desempenho; DT = Dias Trabalhados; DU = Dias Uteis e K = Valor Constante
equivalente a R$ 6,00

Art. 12 - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publica~io, revogadas as
disposi~oesem contrario.
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FATOR DE AVAUA~Ao II HlvEIS
CI nCla

- aptidao para realizar com efici43ncia atividades
relacionadas a sua area de atuayAo.

rganlza!; 0
- capacidade de trabalhar com metodo, ordem
e distribuiyAo adequada do tempo e das tarefas.

_, enso e esponsa I I a e
I _ responsabilidade na execuyAo das tarefas,
) sem desperdicio de tempo e atendimento ao
~ nivel de qualidade dos trabalhos.

ISCIPma
- capacidade de manter sigilo de informay6es
confidenciais, revelando uma conduta orientada
por principios e regras morais de senso comum.

n1Clatlva
- independencia na execuyAo de atividades,
apresenta sugestoes para melhoria do trabalho.

ro U 0

- capacidade de realizar atividades e servict0s
com rentabilidade e aproveitamento.

SI UI a e
- frequencia e permanencia no trabalho; realiza
as atividades que Ihe 580 confiadas.

ontua 1 a e
- cumprimento do horario de entrada e saida no local
de trabalho e dos prazos de realiza NO das atividades.


