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XIII do Art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto
nº 3.029, de 16 de abril de 1999; e tendo em vista o disposto no
inciso I e no §1º do Art. 6º e no inciso IX e no §1º do Art. 164 do
Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do anexo I da
Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014, publicada no D.O.U de 02 de
junho de 2014; e considerando ainda o disposto nos Art. 6º, Art. 8º e
Art. 19 da Resolução RDC nº 90, de 27 de dezembro de 2007,
republicada no D.O.U. de 28 de março de 2008, e suas alterações,
resolve:

Art.1º Deferir as petições relativas a produtos fumígenos
derivados do tabaco, conforme anexo.

Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

SÍLVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO - RE Nº 4.095, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014(*)

A Superintendente de Toxicologia, no uso das atribuições
legais conferidas pela Portaria nº 1.666, de 10 de outubro de 2014,
tendo em vista o disposto no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento
Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29 de
maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014, e suas
alterações, resolve:

Art. 1º Tornar público os atos de avaliação toxicológica de
produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo,
com o respectivo resultado da análise.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação
toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais
avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agri-
cultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país,
aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 835, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

Dispõe sobre alteração da Portaria nº 717,
de 27 de agosto de 2014, que estabelece as
metas globais de desempenho institucional
dos servidores do quadro de pessoal da
Fundação Nacional de Saúde - Funasa, para
inclusão da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Infraestrutura (GDAIE).

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIII do art. 14 do
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.335, publicado no DOU de 20 de
outubro de 2010, e o disposto na Lei nº 11.355/2006, na Lei nº
11.357/2006, na Lei nº 12.277/2010, no Decreto nº 7.133, de 19 de
março de 2010, no Decreto nº 7.849, de 23 de novembro de 2012, no
art. 16 da Portaria nº 1.743/2010, resolve:

Art. 1.º Alterar a Portaria nº 717, de 27 de agosto de 2014,
publicada no Diário Oficial da União, Seção I, de 3 de setembro de
2014, que passa a ter o seguinte texto:

Art. 2.º Incluir, para fins de cálculo do pagamento, a Gra-
tificação de Desempenho de Atividade de Infraestrutura (GDAIE),
entre as abrangidas no artigo 1º, devida aos servidores do Quadro de
Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, especificamente
para o 1º ciclo de avaliação com encerramento em 31 de agosto de
2015.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.3º Para fins do disposto nesta Portaria ficam definidos os

seguintes termos:
I - Avaliação de Desempenho: monitoramento sistemático e

contínuo da atuação individual do servidor de que trata o art. 1º e
institucional da Funasa, tendo como referência suas metas globais e
intermediárias;

II - Unidades de Avaliação: Unidade Central e todas as
Unidades Descentralizadas da Fundação Nacional de Saúde, de acor-
do com a estrutura organizacional;

III - Responsável pela Unidade de Avaliação: dirigente má-
ximo da Unidade Administrativa, definida como Unidade de Ava-
liação;

IV - Equipe de Trabalho: conjunto de servidores subordi-
nados a mesma chefia, em exercício na Unidade Administrativa, den-
tro da mesma Unidade de Avaliação;

V - Chefia Imediata: responsável legal pela avaliação de
desempenho dos servidores que compõem a equipe de trabalho na
respectiva Unidade Administrativa;

VI - Ciclo de Avaliação: período de doze meses, considerado
para realização da avaliação de desempenho individual e avaliação de
desempenho institucional;

VII - Plano de Trabalho: documento norteador em que serão
registradas as metas de desempenho individual, definidas por critérios
objetivos, previamente acordados entre o servidor, a chefia imediata e
a equipe de trabalho, em consonância com as metas intermediárias e
as metas globais;

VIII - Meta Global: meta que expressa o esforço de toda a
organização no alcance de seus resultados;

IX - Meta Intermediária: meta definida em consonância com
a meta global e segmentada por Unidade de Avaliação;

X - Meta Individual: meta de desempenho pactuada entre o
servidor, a respectiva chefia e a equipe de trabalho, em consonância
com as metas intermediárias;

XI - Comissão de Acompanhamento de Avaliação de De-
sempenho (CAD): comissão responsável por acompanhar o processo
de avaliação de desempenho e apreciar, em última instância, o recurso
do servidor, quando se tratar de avaliação de desempenho indivi-
dual.

Art. 4º A GDAIE será paga observando o limite máximo de
100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor,
correspondente cada ponto, em seus respectivos cargos, classes e
padrões, aos valores estabelecidos no Anexo III da Lei no 11.539, de
8 de novembro de 2007, ou alterações posteriores, respeitando-se a
seguinte distribuição:

I - até 20 (vinte) pontos em decorrência do resultado da
avaliação de desempenho individual; e

II - até 80 (oitenta) pontos em decorrência dos resultados da
avaliação de desempenho institucional.

Art. 5º As avaliações de desempenho individual e institu-
cional serão apuradas anualmente e produzirão efeitos financeiros
mensais por igual período.

Art. 6º O ciclo de avaliação de desempenho de que trata esta
Portaria terá duração de doze meses e terá inicio em 01 de setembro
e encerrar-se-á em 31 de agosto do ano subsequente.

§ 1º Excepcionalmente, o primeiro ciclo de avaliação terá
início com a publicação desta Portaria e encerrar-se-á em 31 de
agosto de 2015 e compreenderá as seguintes etapas:

I - publicação das metas globais;
II - estabelecimento de compromissos de desempenho in-

dividual e institucional, firmados no plano de trabalho, a partir das
metas institucionais;

III - acompanhamento de todas as etapas do processo de
avaliação de desempenho individual e institucional, sob orientação e
supervisão dos dirigentes da Funasa e da Comissão de Acompa-
nhamento de que trata o art. 30 desta Portaria, ao longo do ciclo de
avaliação;

IV - avaliação parcial dos resultados obtidos para fins de
ajustes necessários;

V - apuração final das pontuações para o fechamento dos
resultados obtidos em todos os componentes da avaliação de de-
sempenho;

VI - publicação do resultado final da avaliação;
VII - retorno aos avaliados, visando discutir os resultados

obtidos na avaliação de desempenho, após a consolidação das pon-
tuações.

§ 2º As avaliações serão processadas no mês subsequente ao
término do ciclo de avaliação e seus efeitos financeiros iniciarão no
mês seguinte ao de processamento das avaliações.

DO PLANO DE TRABALHO
Art. 7º O Plano de Trabalho é o documento norteador das

metas de desempenho e compromissos individuais pactuados, a ser
elaborado pelas Unidades de Avaliação na forma do Anexo II da
Portaria Funasa nº 1.743 de 10 de dezembro de 2010, contendo:

I - período de avaliação
II - identificação da Unidade de Avaliação e o nome do seu

titular;

III - identificação das equipes de trabalho existentes na uni-
dade, com as respectivas chefias e avaliadores;

IV - identificação funcional dos servidores que compõem a
equipe de trabalho e o compromisso de desempenho individual fir-
mado com a chefia imediata, com as respectivas assinaturas/aceites;

V - ações mais relevantes da Unidade de Avaliação;
VI - atividades, projetos ou processos em que se desdobram

as ações;
VII - metas intermediárias de desempenho institucional;
VIII - metas de desempenho pactuadas entre o servidor, a

chefia e sua equipe de trabalho, definindo os propósitos firmados, que
possibilitarão o acompanhamento do desempenho dos servidores ao
longo do ciclo de avaliação;

§ 1º O plano de trabalho deverá abranger o conjunto dos
servidores em exercício na unidade de avaliação, devendo cada ser-
vidor individualmente estar vinculado à pelo menos uma ação, ati-
vidade, projeto ou processo.

§ 2º A elaboração do Plano de Trabalho deverá ser pactuada
entre as chefias e suas equipes de trabalho, com a anuência do
dirigente máximo da unidade de avaliação.

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
Art. 8º A avaliação de desempenho individual envolverá o

servidor e sua chefia imediata, mediante as seguintes fases:
I - autoavaliação: percepção do servidor a respeito do próprio

desempenho funcional ao longo do ciclo avaliativo; e
II - avaliação da chefia imediata: análise do desempenho

funcional do servidor subordinado, mensurado o nível de compro-
metimento deste para o alcance das metas pactuadas com a equipe de
trabalho, de acordo com os compromissos de desempenho individual
assumidos no plano de trabalho.

Parágrafo único. No impedimento da chefia imediata, a ava-
liação individual poderá ser conduzida por seu substituto legal.

Art. 9º A avaliação de desempenho individual considerará os
seguintes indicadores:

I - o desenvolvimento do servidor, subdividido nos seguintes
fatores, todos com peso igual a 1,00 (um):

a) capacidade técnica: capacidade para absorver informações
relativas à legislação, aos manuais e aos assuntos correlatos às atri-
buições do cargo e de aplicar o conhecimento adquirido nas tarefas
sob sua responsabilidade;

b) trabalho em equipe: capacidade de colocar-se à disposição
da equipe de trabalho, contribuindo para o crescimento profissional
da unidade, flexibilidade diante de críticas, valores e percepções di-
ferentes e ideias divergentes ou inovadoras e adoção de postura res-
peitosa em relação aos demais servidores;

c) comprometimento com o trabalho: capacidade de envol-
vimento com as atividades pelas quais é responsável, demonstrando
interesse em contribuir para a obtenção de resultados e para o cum-
primento dos objetivos institucionais da equipe de trabalho; e

d) cumprimento das normas de procedimentos e de conduta:
capacidade de trabalhar com pontualidade, disciplina e responsabi-
lidade em face das tarefas assumidas, cumprindo as normas gerais da
estrutura e funcionamento da Administração Pública e demonstrando
postura orientada por princípios e regras morais de senso comum; e

II - a produtividade, com o seguinte fator: cumprimento de
metas individuais pactuadas no plano de trabalho, com peso 5,25
(cinco vírgula vinte e cinco).

§ 1º A produtividade será apurada apenas pela chefia ime-
diata, mensurada a partir do cumprimento das metas individuais pac-
tuadas no plano de trabalho.

§ 2º A avaliação de desempenho individual será efetuada por
meio de Relatório de Desempenho Individual, conforme o modelo
constante do Anexo a esta Portaria.

Art. 10 A cada um dos fatores de que trata o art. 9º deverá
ser atribuída pontuação buscando avaliar o desempenho pregresso do
servidor em relação ao grau de atendimento aos fatores preesta-
belecidos de forma escalonada e em ordem crescente conforme a
seguinte classificação: zero (nunca), de 1 a 5 (raramente), 6 a 7
(ocasionalmente), 8 a 9 (quase sempre) e 10 (sempre).

Art. 11 O resultado da avaliação individual será calculado a
partir do somatório do desenvolvimento do servidor e da produ-
tividade, conforme formulário em anexo.

Parágrafo único. O cálculo do indicador do desenvolvimento
do servidor será igual a soma dos fatores da autoavaliação com a
soma dos fatores da avaliação da chefia imediata.

Art. 12 Para consolidar a avaliação de desempenho indi-
vidual, serão calculadas as seguintes proporções:

I - autoavaliação: 27,5% (vinte e sete e meio por cento) da
pontuação aferida; e

II - avaliação da chefia imediata: 72,5% (setenta e dois e
meio por cento) da pontuação aferida.

Art. 13 O servidor que obtiver pontuação inferior a quarenta
por cento do limite máximo de pontos na avaliação de desempenho
individual não fará jus à parcela referente à avaliação de desempenho
institucional no período.

§1º Na hipótese do caput, deverá ser observado o limite
mínimo de trinta pontos estabelecido no caput no art. 4º.

§2º Para que seja respeitado o limite de que trata o caput do
art. 4º, a diferença entre os trinta pontos e a pontuação obtida na
avaliação de desempenho individual será paga a título de avaliação
institucional.

PORTARIA Nº 836, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

Estabelece os critérios e os procedimentos es-
pecíficos para a realização das avaliações de
desempenho individual e institucional, no âm-
bito da Fundação Nacional de Saúde, com vis-
tas à percepção da Gratificação de Desempe-
nho de Atividade de Infraestrutura (GDAIE).

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, incisos II e XII,
do Anexo I, do Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U.
de 20.10.2010, tendo em vista o disposto na Lei nº 11.539, de 8 de
novembro de 2007, no Decreto nº 8.107, de 6 setembro de 2013, e na
Portaria SEGEP/MP nº 103, de 12 de maio de 2014, resolve:

Art. 1° Estabelecer os critérios e os procedimentos espe-
cíficos de avaliação individual e institucional, para fins de percepção
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Infraestrutura
(GDAIE), devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo de
Analista de Infraestrutura e de Especialista em Infraestrutura Sênior
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício na
Fundação Nacional de Saúde.

Art. 2º As avaliações de desempenho individual e institu-
cional serão utilizadas como instrumentos de gestão, de modo a iden-
tificar aspectos do desempenho que possam ser melhorados por meio
de oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento profissional.
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