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DECRETO Nº 033/2013, 27 DE AGOSTO DE 2013. 

 

"INSTITUI O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO 
MÁGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA EFEITOS DE 
PROGRESSÃO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, FRANCISCO ASSIS D E 
MEDEIROS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que 
lhe faculta a Lei Orgânica do Município e o Estatuto do Magistério 

 DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 Art.1º - Fica instituído o PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
para efeitos de PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO, o qual será regido 
pelas normas constantes deste Decreto. 

CAPÍTULO II 

PRECEITOS LEGAIS 

 Art. 2º - Dar cumprimento ao § 4º do art. 41 da Constituição Federal e o 
Estatuto do Magistério Público Municipal.  

Art.3º - A avaliação de desempenho funcional dos servidores do Magistério 
Público do Município de Parelhas será coordenada por COMISSÃO DE 
GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL, designada através de Portaria, pelo Chefe do Poder Executivo, 
que será constituída dos seguintes membros, sendo: 

I – 01(um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos; 
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II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças; 

III – 03 (três) representantes da Secretaria de Educação; 

IV – 02 (dois) representantes do Magistério Público Municipal. 

§ 1º - A Comissão será presidida por um dos seus membros através de escolha 
por meio de votação. 

§ 2º - O mandato dos membros da Comissão terá duração de dois anos, 
permitida uma única recondução, por igual período necessário. 

§ 3º - No caso de ocorrência de vaga, o novo membro designado deverá 
completar o mandato substituído. 

§ 4º - O exercício da função de membro da comissão não será remunerado, 
considerando-se como serviço público relevante, devendo ser desempenhada 
preferencialmente em horário compatível com seu expediente.  

Art. 4º - As avaliações de desempenho funcional serão realizadas: 

I - A cada três (03) anos, para progressão funcional por mérito. 

II – A cada três (03) meses a Comissão de Avaliação de Desempenho 
Funcional da Escola (Conselho Escolar) de cada Instituição se reúne para 
avaliar os professores que tiverem requerido a progressão horizontal. 

Art. 5º - A Unidade Escolar designará a Comissão de Avaliação de 
Desempenho Funcional da Escola (Conselho Escolar) através de registro em 
Ata, que será constituída dos seguintes segmentos:  

I. O gestor escolar; 
II. Professores; 

III. Representantes dos servidores administrativos; 
IV. Pais de alunos; 
V. Alunos maiores de 16 (dezesseis) anos. 

§ 1º - Serão incluídos à Comissão, um ou dois coordenadores pedagógicos 
quando não existir a representação no conselho. 

§ 2º - A Avaliação de Desempenho, terá sua supervisão a cargo da Comissão 
de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, nomeada pela 
Secretária Municipal de Educação. 
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Art. 6º. Compete a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho Funcional 
da Escola (Conselho Escolar): 

I. Realizar o processo de avaliação nas unidades escolares; 
II. Analisar e decidir os recursos interpostos por profissionais da educação; 

III. Preencher os anexos constantes do presente Decreto e encaminhar as 
divergências para a Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional 
da secretaria municipal de educação; 

IV. Encaminhar para a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal, as avaliações realizadas com respectivos 
relatórios, bem como os recursos pendentes a serem analisados pela 
Procuradoria do Município. 

 § 1º O mandato de membro da Comissão Escolar será de 02 (dois)anos, 
podendo ocorrer recondução por igual período. 

 § 2º As atividades da comissão não serão remuneradas, consideradas de 
relevância de serviços prestados. 

 § 3º As normas de funcionamento e as atribuições complementares da 
Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional da Escola (Conselho 
Escolar), serão estabelecidas pela Comissão de Gestão do Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal. 

 Art. 7º. Será garantindo ao profissional da educação o direito de ampla defesa, 
na forma desta lei. 

 Art. 8º. O profissional da educação que tiver seu desempenho julgado 
insatisfatório, na hipótese de discordância, poderá interpor pedido de 
reconsideração, devidamente fundamentado, à Comissão de Avaliação de 
Desempenho Escolar (Conselho Escolar) no prazo de 05 cinco dias úteis, 
devendo a decisão da Comissão a ser proferida em igual prazo. 

 §1º. O pedido de reconsideração será instruído com as provas em que se 
baseia o profissional da educação interessado para obter a revisão da sua 
avaliação funcional. 

 §2º. Permanecendo a divergência sobre o resultado da Avaliação de 
Desempenho, a Comissão de Avaliação de Desempenho Escolar (Conselho 
Escolar), deverá em despacho, declarar as razões pelas quais manteve o 
resultado da avaliação e submeter o processo à análise da Comissão de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, que encaminhará 
posteriormente a Procuradoria Geral do Município. 



 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS 

Palácio Severino da Silva Oliveira 
 GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ 08.087.561/0001-81 – AV. MAURO MEDEIROS, 97 – BAIRRO: CENTRO – CEP 59.360-000 
E-mail: prefeituradeparelhas@bol.com.br - site: www.prefeituradeparelhas.net  TELEFAX (0xx84) 3471.2540 – 

3471.2532 

 

CUIDANDO DE TODOS COM
HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

 §3º. Após parecer da Procuradoria Geral do Município, a Comissão de Gestão 
do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, proferirá a decisão final. 

 Art. 9º. Os profissionais da educação que fazem parte da Comissão de 
Avaliação Escolar (Conselho Escolar) e ou da Comissão de Gestão do Plano de 
Carreira do Magistério Público Municipal, serão avaliados pelos demais 
membros da Comissão. 

Art. 10. O profissional que trabalhar em mais de uma escola municipal, será 
avaliado na instituição com maior carga horária. 

 Art. 11. A Avaliação de Desempenho Funcional dos Servidores do Magistério 
Público Municipal terá o seu planejamento, coordenação, acompanhamento e 
controle a cargo da Secretaria Municipal de Educação. 

CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 12. Progressão Horizontal é a passagem de um padrão de vencimento 
para outro imediatamente superior, dentro da mesma faixa de vencimentos da 
classe a que pertence. 

Art. 13. O titular de carreira efetivo terá direito à progressão horizontal de um 
padrão de vencimento desde que satisfaça os seguintes requisitos: 

I. Estar em efetivo exercício; 
II. Cumprir o interstício mínimo de três anos de efetivo exercício no mesmo 

padrão de vencimento; 
III. Ter obtido conceito favorável na Avaliação Periódica de Desempenho 

apurado pela Comissão de Avaliação Escolar (Conselho Escolar), 
conforme critérios definidos neste Decreto; 

IV. Obter no mínimo 75% (setenta e cinco) por cento de média total da 
avaliação realizada.  

Art. 14. Caso o profissional da educação não alcance conceito favorável na 
avaliação periódica de desempenho, permanecerá no padrão de vencimento 
em que se encontra, devendo, novamente, ser avaliado após 01(um) ano, a 
contar da data da avaliação realizada, para efeito de nova apuração de 
merecimento. 
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Art. 15. Terá interrompido o período aquisitivo para a progressão horizontal, 
iniciando-se contagem de novo tempo, o profissional da educação que no 
período aquisitivo: 

I. Sofrer penalidade de suspensão, prevista na legislação municipal 
pertinente 

II. Faltar ao serviço por mais de 15 dias consecutivos ou alternados sem 
justificativa legal no período avaliado; 

III. Afastamentos decorrentes de licença sem remuneração e 
disponibilidade (por convênio, permutas e cedidos); 

IV. Ultrapassar 15 dias em atrasos de comparecimento ao serviço e/ou 
saídas antes do horário marcado para o término da jornada, sem 
justificativa legal; 

V. Deixar de participar de mais cinco atividades extraclasse anual, 
reuniões, eventos e capacitação profissional desenvolvida pela escola 
sem justificativa.  

Art. 16. Terá suspenso o período aquisitivo para a progressão horizontal, o 
profissional da educação titular que no período aquisitivo: 

I. Obter licença de saúde, superior a 15 dias; 
II. Obter licença para o serviço militar; 

III. Obter licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, que também 
seja servidor público, civil ou militar nos termos estabelecidos na 
legislação em vigor; 

IV. Obter licença para ocupar cargo público eletivo; 
V. Obter licença por motivo de doença em pessoa da família, superior a 15 

dias; 
VI. Obter licença à gestante; 

VII. Obter afastamento para aperfeiçoamento profissional. 

Parágrafo Único. A contagem recomeça no dia subsequente ao término da 
licença. 

 Art. 17. O profissional da educação que estiver no exercício de cargo em 
comissão faz jus à contagem de tempo para o interstício das progressões 
horizontais. 

 Art. 18 - É parte integrante deste Decreto o ANEXO I, II e III, no quais 
predispõem sobre a avaliação funcional para que os funcionários tenham 
acesso aos critérios que serão avaliados.          
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 Art.19- Na avaliação de desempenho Funcional serão considerados os 
seguintes fatores: 

I - Produtividade; 

II - Responsabilidade; 

III - Dedicação ao serviço e experiência; 

IV - Disciplina; 

V -  Assiduidade e pontualidade;  

VI–Ética profissional; 

VII- Relacionamento Interpessoal;  

VIII – Domínio de conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem. 

 Art.20- Para cada fator de avaliação de desempenho funcional será atribuída 
pelo avaliador a pontuação de graduação de 5à 10 (cinco a dez) ao servidor 
avaliado. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 Art.21 - A avaliação de desempenho funcional de cada servidor do Magistério 
Público Municipal será pela Comissão da Unidade Escolar (Conselho Escolar), 
conforme está prelecionado no art. 5º do presente Decreto. 

 Art. 22 - Os avaliadores deverão: 

I - Atribuir ao servidor avaliado à pontuação de cada fator compatível com o 
desempenho demonstrado; 

II - Avaliar cada servidor com objetividade, limitando-se à observação e a 
análise do seu desempenho, no sentido de eliminar a influência de efeitos 
emocionais e conceitos pessoais no processo de avaliação; 

III- Assinar os formulários de avaliação e encaminhá-los ao presidente da 
Comissão de Avaliação de desempenho Funcional da Secretaria Municipal de 
Educação. 
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 Art. 23 - Caberá à Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério 
Público Municipal, da Secretaria Municipal de Educação: 

I - Orientar as Comissões das Unidades Escolares (Conselho Escolar), quanto 
aos objetivos, procedimentos e cuidados relativos à avaliação de desempenho; 

II - Convocar os avaliadores para prestar esclarecimentos e, caso constatem 
erros ou distorções na avaliação, determinar a realização de nova avaliação de 
desempenho, se for o caso; 

III- Elaborar e enviar ao gestor de cada Escola a lista nominal dos servidores 
daquela instituição que tenham alcançado ou não, a pontuação e média 
mínima, para progressão funcional por merecimento, após o parecer da 
Procuradoria Jurídica do Município. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24 - Para fins de progressão por merecimento, os servidores classificados 
serão promovidos de acordo com a média aritmética simples da pontuação dos 
fatores de avaliação obtida. 

Art. 25 - Somente poderão concorrer à Progressão Funcional Por Mérito os 
servidores que estiverem em efetivo exercício. 

Art. 26- Fica prejudicada a Progressão Funcional por Mérito quando o membro 
do magistério sofrer uma das seguintes penalidades durante o período 
aquisitivo: 

I - Duas Penalidades de advertência; 

II - Sofrer pena de suspensão disciplinar; e 

III - Ter cometido cinco (05) faltas injustificadas ao serviço.  

Art. 27 - As omissões serão resolvidas pela Comissão de Avaliação de 
Desempenho Funcional da Secretaria Municipal de Educação, de que trata o 
Art 3º deste Decreto. 

 Art. 28 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
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Parelhas, 27 de agosto de 2013. 

 

Francisco Assis de Medeiros 
Prefeito Municipal  


