
AUTÓGRAFO DE LEI N. 58, DE 18 DE JULHO DE 2017. 
 

Dispõe sobre a nova Avaliação de Desempenho 
Individual – ADI e o pagamento de Bônus por 
Desempenho e Participação nos Resultados aos 
servidores públicos da administração direta e indireta do 
Município de Lucas do Rio Verde e dá outras 
providências. 
 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara municipal aprovou o seguinte 
Projeto de Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas para a realização da Avaliação de Desempenho Individual – ADI, 
na Administração Direta e Indireta do Município de Lucas do Rio Verde, dando efeito ao princípio da 
eficiência presente no caput do artigo 37 da Constituição Federal, bem como autoriza a concessão do 
Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados previsto no artigo 39, § 7º da Constituição 
Federal. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL PARA GESTÃO DE RESULTADOS 
 

Seção I 
 

Da Avaliação e seus Objetivos 
 
 Art. 2º Fica instituída a Avaliação de Desempenho Individual - ADI como instrumento de 
aferição do desempenho do servidor no cumprimento das atribuições de seu cargo, tendo como 
objetivos primordiais: 
 
 I – contribuir para a implementação do princípio da eficiência na Administração Pública, a fim 
de garantir gestão de resultado e a prestação de serviços públicos de qualidade a todos os cidadãos; 
 II – fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos; 
 III – identificar as necessidades e as prioridades de capacitação do servidor; 
 IV – aprimorar o desempenho dos servidores públicos; 
 V – mensurar, valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor; 
 VI – identificar habilidades e talentos do servidor; 
 VII – produzir informações gerenciais; 
 VIII – ser um instrumento para o alinhamento das metas individuais com as metas 
institucionais 
 IV – aumentar o comprometimento para o alcance dos resultados definidos pela 
Administração Municipal; 
 
 Art. 3º Os indicadores utilizados na ADI deverão obedecer a requisitos que observem: 
 
 I – alinhamento com os objetivos estratégicos da Prefeitura; 
 II – comportamentos e resultados do servidor; 
 III – transparência em todas as fases da avaliação. 
 Art. 4º O resultado obtido na Avaliação de Desempenho Individual será utilizado como 



condição para a percepção do Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados. 
 
 Art. 5º A avaliação de desempenho não é garantia de Bônus por Desempenho e Participação 
nos Resultados, cabe ao Poder executivo Regulamentar por ato próprio os cargos que: 
 
 I – devem ter avaliação de desempenho e Bônus; 
 II–devem ter avaliação de desempenho, mas não receberão Bônus; 
 III – não estão sujeitos a avaliação de desempenho. 
 
 Art. 6º Para efeito de aplicação do disposto nesta Lei ficam definidos os seguintes termos: 
 
 I – avaliação: ato de medição e atribuição de valor às ações desenvolvidas pelo servidor na 
execução de suas atividades, a partir de critérios predefinidos; 
 II – desempenho: conjunto de fatores e características da atuação profissional do servidor; 
 III – indicador de desempenho: unidade de verificação de desempenho em um fator de 
competência; 
 IV – ciclo de avaliação: período no qual será monitorado, analisado o desempenho do servidor 
para realização da Avaliação de Desempenho Individual; 
 V – feedback: informação a respeito do desempenho do servidor avaliado, repassada pela 
chefia imediata, apontando os pontos fortes e ressaltando os aspectos que devem ser melhorados. 
 VI – meritocracia: Política de reconhecimento e valorização de mérito pessoal, modelo de 
distribuição de recursos, prêmios ou vantagens, cujo critério a ser considerado é o desempenho e as 
aptidões individuais de cada pessoa; 
 VII – bônus por desempenho: Valor concedido como prêmio por desempenho alcançado; 
 

Seção II 
 

Da Comissão institucional 
 
 Art. 7º Fica instituída a Comissão institucional de Avaliação de Desempenho Individual – 
CIADI, composta por 4 (quatro) membros titulares e seus respectivos suplentes, os quais substituirão 
os titulares da CIADI em seus afastamentos ou impedimentos legais, a seguir definidos: 
 
 I – 03 (três) representantes do Poder Executivo Municipal; 
 II – 01 (um) representante dos Servidores escolhido em Assembleia Geral dos Servidores 
Públicos Municipais. 
 
 § 1º A Prefeitura deverá dar publicidade aos atos de composição da Comissão. 
 § 2º Os membros da Comissão serão designados em portaria institucional e realizarão suas 
atividades sem prejuízo das respectivas atribuições. 
 § 3º Os membros da Comissão deverão, preferencialmente, possuir escolaridade de nível 
superior. 
 § 4º As decisões finais da Comissão institucional de Avaliação de Desempenho -CIADI serão 
tomadas quando estiverem presentes todos os seus membros. 
 § 5º Nenhum membro da CIADI pode participar de decisão de recurso próprio, em que for 
avaliador, ou daquele em que o impetrante seja seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha 
reta ou colateral até o terceiro grau, na forma da legislação vigente. 
 § 6º Na situação referida no § 5º o membro da Comissão será substituído pelo suplente. 
 

 
Seção III 

 



Do Modelo de Avaliação 
 
 Art. 8º A Avaliação de Desempenho Individual –ADI, de que trata esta lei, terá foco em 
competências e resultados, sendo composta de: 
 
 I - avaliação pela chefia imediata: processo em que a chefia imediata avaliará o servidor sob 
sua liderança, no desempenho de suas atribuições, podendo requisitar a colaboração de até 3 (três) 
servidores para a emissão de avaliação na modalidade comissão. 
 II – autoavaliação: processo em que o servidor avaliará o seu próprio desempenho. 
 
 § 1º No caso de afastamento do chefe imediato ou na sua impossibilidade de avaliar os seus 
subordinados, na data estabelecida para o procedimento, a avaliação será feita pelo chefe mediato, 
exceto quando haja designação formal de um substituto. 
 
 Art. 9º A Avaliação de Desempenho Individual -ADI será formalizada por meio dos seguintes 
instrumentos: 
 
 I – Contrato de Desempenho: instrumento para registrar o acordo entre chefia imediata e 
colaborador, identificando claramente os resultados esperados para nortear o comportamento do 
avaliado; 
 II – formulário de avaliação: instrumento para aferir o desempenho do servidor por meio dos 
indicadores de desempenho, utilizado na aplicação da autoavaliação e da avaliação pela chefia 
imediata; 
 III – relatório de desempenho individual: instrumento para consolidação do resultado da ADI 
e suporte à realização do feedback ao servidor avaliado. 
 
 Art. 10º Na Avaliação de Desempenho Individual deverão ser avaliados os seguintes fatores 
mínimos: Responsabilidade, Conhecimento do trabalho, Desempenho Profissional, Relacionamento 
Interpessoal e Trabalho em Equipe,  
 
 Art. 11. Os servidores relotados internamente serão avaliados pelas chefias das respectivas 
unidades de lotação e suas avaliações consideradas de modo proporcional ao tempo de exercício em 
cada uma delas. 
 
 § 1º Cabe a chefia atual fornecer ao servidor enquadrado na situação referida no caput deste 
artigo o feedback da Avaliação de Desempenho Individual-ADI. 
 
 Art. 12. Terceirizados não estarão sujeitos ao processo de avaliação de desempenho 
individual, não serão avaliados e nem avaliadores. 
 

 
 
 

Seção IV 
 

Dos Indicadores de Desempenho 
 
 Art. 13. Os indicadores de desempenho, a serem avaliados, serão fixados pela comissão ADI, 
devem estar de acordo com a tipologia de escala de avaliação baseada na frequência de observação dos 
comportamentos ou ações demonstradas no trabalho, e regulamentadas conforme Anexo I da presente 
Lei. 
 



 
Seção V 

 
Da Pontuação 

  
 Art. 14. A pontuação máxima que o servidor poderá obter na Avaliação de Desempenho 
Individual é de 100 (cem) pontos, observando-se os respectivos pesos ou escalas de eficiência 
estabelecidos para cada indicador de desempenho. 
 
 Art. 15. O avaliador dará ciência formal, no início do ciclo avaliativo, quanto aos 
comportamentos e/ou atividades esperados e, ao final, no Relatório Individual de Avaliação, quanto 
aos resultados alcançados na sua Avaliação de Desempenho Individual. 
 

 
Seção VI 

 
Do Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados 

 
 Art. 16. O Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados é um prêmio em dinheiro 
concedido semestralmente aos servidores públicos efetivos, integrantes dos Quadros Permanente do 
Município, bem como os colocados à sua disposição; 

 
 Art. 17. O Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados é destinado a reconhecer e 
valorizar o bom desempenho dos servidores públicos no cumprimento de suas funções. 

 
 Art. 18. O Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados será calculado com base em 
indicadores individuais, coletivos e institucionais. O servidor pode receber até 60% do salário-base por 
semestre/ciclo, sendo fixado por ato próprio do Poder Executivo, e proporcional aos resultados 
apurados pela unidade onde exerce suas funções, mais a pontuação obtida na Avaliação de 
Desempenho Individual-ADI. 
 
 § 1º Para efeito de pagamento, na falta de apuração dos indicadores do Plano 
Desenvolvimento Institucional, será considerado apenas a pontuação obtida no Desempenho 
Individual. 
 
 § 2º O Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados será proporcional ao tempo 
trabalhado no período do ciclo avaliativo: 
 
 I –  de 0 à 10 dias de afastamento: 100% do Bônus; 
 II – de 11 à 20 dias de afastamento: 95% do Bônus; 
 III – de 21 à 30 dias de afastamento: 80% do Bônus; 
 IV–  de 31 à 40 dias de afastamento: 70% do Bônus; 
 V –  de 41 à 60 dias de afastamento: 50% do Bônus; 

 VI - de 51 à 70 dias de afastamento: 40% do Bônus; 
 VII - de 71 à 90 dias de afastamento: 30% do Bônus; 
 VIII – acima de 91 dias de afastamento: 0 do Bônus; 

 
 Art. 19. O Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados será pago preferencialmente 
em uma única parcela por ciclo avaliativo, podendo ser parcelado em até 3 parcelas conforme a 
disponibilidade financeira da instituição. 
 
 Art. 20. O Poder Executivo terá o prazo de até 4 (quatro) meses para efetuar o pagamento do 



Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados; 
 
 Art. 21. Para efeito de responsabilidade fiscal e impacto orçamentário, o valor geral a ser pago 
aos servidores fica limitado a no máximo 10% do superávit financeiro do semestre; 
 
   

Subseção I 
 

Da Concessão do Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados 
 

Art. 22. Terão direito ao Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados os servidores 
efetivos, no efetivo desempenho de suas atribuições, considerando-se também para este fim apenas os 
afastamentos em razão de férias e as licenças dispostas no artigo 95 da Lei Complementar n. 42, de 20 
de junho de 2006 (Estatuto do Servidor). 
 
 Art. 23. O servidor somente fará jus ao Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados 
se obtiver pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos na Avaliação de Desempenho Individual, 
observando-se a seguinte proporção entre o valor do bônus a ser concedido e a pontuação obtida: 
 
 I – 20% (vinte por cento) do valor para aqueles que obtiverem pontuação igual ou superior a 
60 (sessenta) e inferior a 70 (setenta) pontos; 
 II – 40% (quarenta por cento) do valor para aqueles que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 70 (setenta) e inferior a 75 (setenta e cinco) pontos; 
 III – 50% (cinquenta por cento) do valor para aqueles que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 75 (setenta e cinco) e inferior a 80 (oitenta) pontos; 
 VI – 60% (sessenta por cento) do valor para aqueles que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 80 (oitenta) e inferior a 85 (oitenta e cinco) pontos; 
 V – 70% (setenta por cento) do valor para aqueles que obtiverem pontuação igual ou superior 
a 85 (oitenta e cinco) e inferior a 90 (noventa) pontos; 
 VI – 80% (oitenta por cento) do valor para aqueles que obtiverem pontuação igual ou superior 
a 90 (noventa) e inferior a 95 (noventa e cinco) pontos; 

 VII - 100% (cem por cento) do valor para aqueles que obtiverem pontuação igual ou superior 
a 95 (noventa e cinco) pontos. 
  
  Art. 24. A vantagem criada por esta lei: 
 
 I – não se incorpora ao vencimento ou a remuneração do beneficiário, inclusive para fins de 
aposentadoria ou pensão, não integra a base de cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias devidas ou 
que vierem a ser concedidas, não incidindo sobre ele desconto previdenciário; 
 II – Não é cumulado com função de confiança ou nenhum outro bônus, incentivo ou outro 
benefício similar, podendo ser cumulado com gratificação de responsabilidade técnica; 
 III – Pode ser atribuída e/ou paralisada por ato do poder executivo, conforme disponibilidade 
financeira; 
 

 
Seção VII 

 
Da Aplicação da ADI 

 
 Art. 25. A Avaliação de Desempenho Individual será realizada por meio do preenchimento de 
formulários, disponibilizados eletronicamente ou impressos, conforme serão fixadas pela comissão 
ADI e regulamentadas por ato próprio do Poder Executivo, da seguinte forma: 



 
 § 1º Nos casos em que não houver a possibilidade de utilização do sistema eletrônico, os 
formulários de avaliação de desempenho serão impressos. 
 
 § 2º O servidor que estiver em efetivo exercício e não proceder a autoavaliação, em tempo 
hábil, terá os pesos correspondente a autoavaliação redirecionados para a avaliação da chefia; 
 
 Art. 26. Ao fim do período de realização da Avaliação de Desempenho Individual será 
disponibilizado ao servidor o acesso ao resultado de sua avaliação. 
 
 

Seção IX 
 

Dos Recursos 
 
 Art. 27. Do resultado da Avaliação de Desempenho Individual caberá recurso, devidamente 
justificado, no prazo de 4 (quatro) dias contados da ciência do avaliado. 
 
 Art. 28. O recurso será dirigido à Chefia imediata, a qual, se não reconsiderar a sua avaliação, 
no prazo de 3 (três) dias, encaminhá-lo-á à Comissão institucional de Avaliação de Desempenho 
Individual, para decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
 Art. 29. O recurso que a CIADI julgar improcedente será submetido, no prazo de 4 (quatro) 
dias, ao prefeito, que o julgará em última instância, em 4 (quatro) dias. 
 
 Art. 30. Finalizado o processo, os relatórios de Avaliação de Desempenho Individual serão 
encaminhados à Unidade de Gestão de Pessoas para consolidação dos dados, inclusão em dossiê, 
percepção do Bônus por Desempenho e Participação nos Resultados e ações complementares. 
 
 Art. 31. O recurso tramitará no máximo por 3 (três) instâncias administrativas, sendo elas: 
 
 I – chefia imediata; 
 II – comissão institucional de Avaliação de Desempenho Individual - CIADI; 
 III – prefeito. 
 

CAPÍTULO II 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Art. 32. O ciclo de avaliação terá duração 6 meses, sendo regulamentado por ato próprio do 
Poder Executivo e mediante publicação no sítio eletrônico, via rede interna, do cronograma, prazos e 
critérios de avaliação, bem como dos indicadores de desempenho estabelecidos. 
 
 Parágrafo único. Os avaliados receberão orientações da Unidade de Gestão de Pessoas 
quanto a aplicação dos critérios, ao período, bem como as rotinas da Avaliação de Desempenho 
Individual - ADI. 
 
 Art. 33. A Prefeitura dará publicidade a homologação e publicará no portal da transparência o 
resultado da Avaliação Individual de Desempenho. 
 
 Art. 34. A expedição de atos normativos complementares que se fizerem necessários ao 
cumprimento desta lei é de responsabilidade do Prefeito. 



 
 Art. 35. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão custeadas a conta das dotações 
orçamentárias próprias de cada secretaria. 
 
 Art. 36. Os Casos Omissos serão objetos de deliberação da Comissão institucional de 
Avaliação de Desempenho Individual – CIADI. 
 
  
 Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
janeiro de 2017. 
 

Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n. 2.294 de 28 de julho de 
2014 e a Lei n. 2.397 de 26 de fevereiro de 2015. 
 

 
Lucas do Rio Verde-MT, Palácio do Cidadão, 18 de julho de 2017. 

 
 
 
 
 

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI                               MÁRCIA PELICIOLI 
                           Presidente                                                           Primeira – secretária



 

 
 


