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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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Art. 14 A correlação entre o resultado da avaliação de de-
sempenho individual e a pontuação final da avaliação de desempenho
individual será estabelecida com base na escala a seguir:

Somatório dos Indicadores de Desem-
penho Individual

Resultado Final da Avaliação Indi-
vidual - GDAIE

até 29 6 pontos
entre 30 e 39 8 pontos
entre 40 e 49 10 pontos
entre 50 e 54 12 pontos
entre 55 e 59 14 pontos
entre 60 e 64 16 pontos
entre 65 e 74 18 pontos
entre 75 e 100 20 pontos

Art. 15 Para garantir a transparência das ações e a efe-
tividade da avaliação de desempenho individual, serão observados os
seguintes procedimentos:

I - encerrado o ciclo de avaliação, a Unidade de Recursos
Humanos notificará os servidores e as chefias imediatas do início dos
procedimentos avaliativos, prestando os esclarecimentos necessários
para a condução das avaliações;

II - em até dez dias após o início dos procedimentos ava-
liativos, o servidor deverá efetuar a autoavaliação;

III - em até dez dias após o encerramento do prazo de que
trata o inciso II, a chefia imediata deverá analisar o Relatório de
Desempenho Individual e efetuar a avaliação do desempenho in-
dividual de cada servidor a ele subordinado; e

IV - em até cinco dias após o encerramento do prazo de que
trata o inciso III, a chefia imediata deverá dar ciência ao servidor
avaliado do resultado do Relatório de Desempenho Individual e en-
caminhá-lo à Unidade de Recursos Humanos, para conclusão do pro-
cesso, e posterior envio à Coordenação - Geral de Recursos Humanos
do Departamento de Administração/FUNASA.

V - a Coordenação - Geral de Recursos Humanos do De-
partamento de Administração/FUNASA enviará à Coordenação-Geral
de Gestão de Pessoas da Diretoria de Administração da Secretaria
Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao do processamento da avaliação, o
resultado das avaliações de desempenho individual e institucional,
para a inclusão em folha de pagamento e os formulários originais da
avaliação de desempenho individual dos Analistas de Infraestrutura e
Especialistas em Infraestrutura Sênior, assinados pelo avaliado e pelo
a v a l i a d o r.

§1º O servidor e a chefia imediata deverão comunicar for-
malmente à Coordenação - Geral de Recursos Humanos do Depar-
tamento de Administração/FUNASA qualquer fato que impeça a con-
clusão dos procedimentos avaliativos.

§ 2º Se o servidor recusar-se a confirmar ciência do resultado
do Formulário de Avaliação Individual, o fato será devidamente re-
gistrado no próprio formulário, com aposição das assinaturas do ava-
liador, do dirigente máximo da Unidade de Administrativa a que o
servidor faz parte, e de pelo menos, uma testemunha.

Art. 16 A avaliação de desempenho individual somente pro-
duzirá efeitos financeiros se o servidor tiver permanecido no exercício
das atribuições da Carreira de Analista de Infraestrutura e do Cargo
isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior por, no mínimo, dois
terços do ciclo de avaliação.

Art. 17 Em caso de afastamentos e licenças considerados
como de efetivo exercício na forma dos artigos 97 e 102 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, sem prejuízo da remuneração e
com direito a percepção da gratificação de desempenho, em que o
servidor não tenha permanecido em exercício de suas atribuições por,
no mínimo, dois terços do ciclo de avaliação, esse continuará per-
cebendo a gratificação a que faz jus em valor correspondente ao da
última pontuação obtida, até que seja processada sua primeira ava-
liação após o retorno.

Art. 18 O servidor que não permanecer em efetivo exercício
na mesma unidade de avaliação durante todo o ciclo avaliativo será
avaliado pela chefia imediata da unidade onde houver permanecido
por maior tempo.

Parágrafo único. Caso o servidor tenha permanecido o mes-
mo número de dias em diferentes unidades de avaliação, a avaliação
de desempenho individual será feita pela chefia da unidade em que
ele se encontrava no momento do encerramento do ciclo avaliativo.

Art.19 O servidor recém-nomeado e aquele que tenha re-
tornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afas-
tamentos sem direito à percepção da GDAIE, no decurso do ciclo de
avaliação, receberá a GDAIE no valor correspondente a 80 (oitenta
pontos), até que seja processada a primeira avaliação de desempenho
individual que venha a surtir efeito financeiro.

Parágrafo único. O servidor que tenha retornado de cessão
com direito à percepção de GDAIE, continuará a percebê-la em valor
correspondente ao da última pontuação atribuída, até o processamento
de sua primeira avaliação após o retorno.

Art. 20 Na hipótese de haver servidor que tenha permanecido
em exercício por, no mínimo, dois terços do ciclo de avaliação, mas
que esteja em afastamento e ou licença, independentemente de ser de
efetivo exercício ou não, no momento da aplicação da avaliação, o
servidor será avaliado quando do seu retorno, com efeitos financeiros
a partir do 1º dia do mês subsequente ao mês de consolidação dos
resultados finais da avaliação de desempenho.

Parágrafo único. Diferenças pagas a maior ou menor deverão
ser compensadas.

Art. 21 O titular do cargo de Analista de Infraestrutura ou de
Especialista em Infraestrutura Sênior, em efetivo exercício das atri-
buições do cargo, quando nomeados em cargo em comissão ou função
de confiança fará jus à GDAIE da seguinte forma:

I - o investido em função de confiança ou em cargo em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) ní-
veis 3, 2, 1, ou equivalentes, perceberá a GDAIE calculada conforme
disposto nos art. 8º, 9º, 10, 11 e 12 desta Portaria; e

II - o investido em cargo de Natureza Especial ou cargo em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) ní-
veis 6, 5, 4, ou equivalentes, perceberá a GDAIE calculada com base
no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da ava-
liação institucional no período.

Art. 22 O titular do cargo de Analista de Infraestrutura ou de
Especialista em Infraestrutura Sênior que não se encontre no exercício
das atribuições do cargo somente fará jus à GDAIE:

I - quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência
da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação
em que perceberá a GDAIE calculada conforme o disposto nos arts.
8º, 9º, 10, 11 e 12 desta Portaria; e

II - quando cedido para órgão ou entidade do Poder Exe-
cutivo federal distinto dos previstos no inciso I, desde que investido
em cargo de Natureza Especial ou cargo em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 6, 5, 4, ou equi-
valentes, situação em que perceberá a GDAIE calculada com base no
resultado da avaliação institucional do período.

Art. 23 O servidor exonerado de cargo em comissão con-
tinuará a perceber a GDAIE em valor correspondente ao da última
pontuação atribuída, até o processamento de sua primeira avaliação
após a exoneração.

Art. 24 O servidor que obtiver pontuação inferior a 50%
(cinquenta por cento) da pontuação máxima prevista será submetido a
processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, con-
forme o caso, sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MP), com a participação da Fundação Nacional
de Saúde.

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO
Art. 25 O servidor avaliado poderá apresentar pedido de

reconsideração, devidamente justificado, contra o resultado da ava-
liação individual, no prazo de dez dias, contados do recebimento de
cópia de todos os dados sobre a avaliação.

§ 1º Ao pedido de reconsideração, devidamente fundamen-
tado com as razões de discordância, o servidor avaliado deverá anexar
o instrumento de avaliação.

§ 2º O pedido de reconsideração de que trata o caput será
encaminhado à Unidade de Recursos Humanos, por memorando as-
sinado pelo servidor, que o encaminhará à chefia imediata do avaliado
para apreciação, juntamente com os formulários correspondentes, no
prazo de um dia útil, contado a partir da data da recepção do pe-
dido.

§ 3º O pedido de reconsideração será apreciado no prazo
máximo de cinco dias úteis, podendo a chefia deferir o pleito, total ou
parcialmente, ou indeferi-lo.

§ 4º A decisão da chefia sobre o pedido de reconsideração
interposto será comunicada à Unidade de Recursos Humanos, no
máximo até o primeiro dia útil seguinte ao encerramento do prazo
previsto no § 3o, a qual dará ciência da decisão ao servidor.

Art. 26 Na hipótese de deferimento parcial ou de indefe-
rimento do pedido de reconsideração, o servidor poderá encaminhar
solicitação de recurso à Comissão de Acompanhamento e Avaliação
de Desempenho (CAD) de que trata o art. 30, no prazo de até dez
dias, contados da data da ciência da decisão do pedido de recon-
sideração.

§ 1º O recurso, devidamente fundamentado, com as razões
de discordância do servidor avaliado, deverá ser dirigido à Unidade
de Recursos Humanos que o encaminhará ao presidente da CAD.

§ 2º O CAD julgará o recurso em até dez dias, contados da
data em que seu presidente receber o recurso.

§ 3º A CAD de que trata o art. 30 deverá encaminhar a
decisão do recurso à Unidade de Recursos Humanos, até o dia se-
guinte ao de encerramento do prazo de que trata o § 2º, para pu-
blicação no Boletim de Serviço e comunicação ao avaliado.

Art. 27 No caso de descumprimento dos prazos por parte do
servidor, o pedido de reconsideração ou recurso será automaticamente
indeferido.

Art. 28 Em caso de afastamentos e licenças considerados
como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com di-
reito à percepção da gratificação de desempenho, o prazo para apre-
sentação de reconsideração e recurso contará a partir da data de
retorno ao serviço.

Art. 29 O resultado final do recurso deverá ser publicado no
Boletim de Serviço, notificando o interessado por meio do forne-
cimento de cópia da íntegra da decisão.

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA AVALIA-
ÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 30. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento da
Avaliação de Desempenho (CAD), composta por cinco membros,
sendo:

I - três membros indicados pelo dirigente máximo da Funasa;
e

II - dois membros indicados pelos servidores ocupantes dos
cargos de Analista de Infraestrutura e de Especialista em Infraes-
trutura Sênior.

§ 1º - Compete ao dirigente máximo da Funasa designar os
membros da CAD.

§ 2º - A presidência da CAD ficará sob a responsabilidade de
um dos membros indicados na forma do inciso I do caput.

§ 3º - Somente poderão integrar a CAD servidores efetivos
que, cumulativamente:

I - percebam a GDAIE;
II - não estejam em estágio probatório; e
III - não estejam respondendo a processo administrativo dis-

c i p l i n a r.
§ 4º - A CAD reunir-se-á por convocação de seu presidente

ou da maioria absoluta de seus membros.
§ 5º - Compete à CAD:
I - julgar, em última instância, eventuais recursos interpostos

aos resultados das avaliações de desempenho individual;
II - encaminhar as decisões dos recursos à Unidade de Re-

cursos Humanos, para publicação no Boletim de Pessoal e Serviço e
comunicação ao avaliado;

III - propor alterações consideradas necessárias para a me-
lhor operacionalização dos critérios e procedimentos específicos es-
tabelecidos nesta Portaria; e

IV - acompanhar todas as etapas do ciclo de avaliação.
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL
Art. 31 A avaliação de desempenho institucional visa aferir o

desempenho coletivo no alcance dos objetivos organizacionais, po-
dendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições es-
peciais de trabalho da Fundação Nacional da Saúde.

§ 1º. A avaliação de desempenho institucional será realizada
de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos na Portaria
Funasa nº 1.743, de 10 de dezembro de 2010 e suas alterações.

Art. 32 As metas globais de desempenho institucional da
Fundação Nacional de Saúde para fins de pagamento da Gratificação
de Desempenho de Atividade de Infraestrutura (GDAIE) serão pu-
blicadas, dentro do ciclo de avaliação da Fundação Nacional de Saú-
de, por meio de portaria específica.

§ 1º Os resultados das metas globais de desempenho ins-
titucional para fins de percepção da GDAIE serão os mesmos dos
divulgados para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho
do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, da Gra-
tificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do
Trabalho - GDPST e da Gratificação de Atividade de Cargos Es-
pecíficos - GDACE devidas aos titulares dos cargos de provimento
efetivo da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), referente ao ciclo
imediatamente anterior ao inicio do ciclo proposto para a avaliação da
GDAIE .

§ 2º A correlação do indicador de desempenho institucional
(percentual de alcance atingido) e a pontuação final da avaliação de
desempenho institucional será estabelecida com base na escala a se-
g u i r.

Desempenho Institucional (%) Pontuação Final da Avaliação Institucional
Até 29 26 pontos
entre 30 e 39 40 pontos
entre 40 e 49 50 pontos
entre 50 e 59 60 pontos
entre 60 e 69 70 pontos
A partir de 70 80 pontos

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33 Compete à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

da Diretoria de Administração da Secretaria Executiva do MP efetuar
o pagamento da GDAIE.

Art. 34 Compete à Secretaria de Gestão Pública do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão dirimir eventuais con-
flitos entre as normas que disponham sobre a GDAIE.

Art. 35 Compete à Coordenação-Geral de Recursos Huma-
nos (Cgerh) coordenar o processo de avaliação de desempenho in-
dividual, supervisionando a aplicação das normas e dos procedimen-
tos para efeito de pagamento das gratificações de desempenho de que
trata o art. 1º desta Portaria, em articulação com as Unidades de
Av a l i a ç ã o .

Art. 36 Compete à Coordenação-Geral de Planejamento e
Avaliação (Cgpla) coordenar, em articulação com as Unidades de
Avaliação, o processo de fixação e apuração das metas de desem-
penho institucional, consolidar as informações encaminhadas pelas
Unidades de Avaliação e preparar os atos necessários à publicação da
fixação e apuração das metas de desempenho institucional.

Art. 37 Os casos omissos serão tratados pela Coordenação -
Geral de Recursos Humanos (Cgerh) e pela Coordenação - Geral de

Planejamento e Avaliação (Cgpla) da Fundação Nacional de Saúde,
observadas as respectivas competências.

Art. 38 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES
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ANEXO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
PERÍODO AVALIATIVO: ____/_____/________ a _____/____/________
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO

Nome: Matrícula SIAPE:
C a rg o : Unidade de Exercício:

IDENTIFICAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Matrícula SIAPE:
Cargo em Comissão: Código DAS:

GRAU DE CORRESPONDÊNCIA PARA FINS DE AVALIAÇÃO

Nunca Raramente Ocasionalmente Quase Sempre Sempre
(0) (1 a 5) (6 e 7) (8 e 9) (10)

DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR Auto Avaliação
(1)

Chefia Imediata
(2)

1 - Capacidade Técnica
capacidade para absorver informações relativas à legislação, aos manuais e aos assuntos correlatos às atribuições do cargo e de aplicar o conhecimento adquirido nas tarefas sob sua
responsabilidade.
2 - 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 diferentes e
ideias divergentes ou inovadoras e adoção de postura respeitosa em relação aos demais servidores.
3 - Comprometimento com o Trabalho
capacidade de envolvimento com as atividades pelas quais é responsável, demonstrando interesse em contribuir para a obtenção de resultados e para o cumprimento dos objetivos
institucionais da equipe de trabalho.
4 - Cumprimento das Normas de Procedimentos e de Conduta
capacidade de trabalhar com pontualidade, disciplina e responsabilidade 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.
5 - Soma dos Fatores (somar 1+2+3+4)
A - Resultado dos fatores referente à autoavaliação
(multiplicar a soma dos fatores pelo peso de 0,6875)
B - Resultado referente à avaliação da chefia imediata
(multiplicar a soma dos fatores pelo peso de 0,5000)

PRODUTIVIDADE
Nota da produtividade
C - Nota Final da Produtividade (multiplicar pelo peso 5,2500)

CÁLCULO FINAL
D - Somatório dos Indicadores de Desempenho Individual (A+B+C)
Resultado Final (Correspondência em Pontos - GDAIE Individual de 0 a 20)

VALIDAÇÃO DO AVALIADO
( ) Concordo com avaliação.
( ) Não concordo com a avaliação e solicitarei ao avaliador o acostamento deste Relatório de Desempenho Individual ao pedido de reconsideração, devidamente fundamentado com as razões de discordância.
Servidor avaliado:
Local e data:

Carimbo e assinatura

Av a l i a d o r :
Local e data:

Carimbo e assinatura

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 1.075, DE 15 DE OUTRUBRO DE 2014

Habilita Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) a receberem a an-
tecipação dos incentivos financeiros destinados à implantação dos serviços
especializados de saúde bucal.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 283/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios

de antecipação do incentivo financeiro para Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) em fase de
implantação;

Considerando as Portarias n° 599/GM/MS e nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006, que
estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de Especia-
lidades Odontológicas - CEO Tipo I, CEO Tipo II, CEO Tipo III;

Considerando a Portaria nº 2.373/GM/MS, de 7 outubro de 2009, que altera o art. 4º da Portaria
nº 599/GM/MS, de 23 de março de 2006;

Considerando a Portaria nº 1.341/GM/MS, de 13 de junho de 2012, que define os valores dos
incentivos de implantação e de custeio mensal dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e dá
outras providências;

Considerando o que estabelece a Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, em
relação à reorganização das práticas e a qualificação das ações e serviços oferecidos na Saúde Bucal,
visando à integralidade das ações; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Departamento de
Atenção Básica, constante do processo de credenciamento/habilitação desses serviços, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), relacionados no
Anexo a esta Portaria, a receberem a antecipação dos incentivos financeiros destinados à implantação
dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria nº 283/GM/MS, de 22 de fevereiro
de 2005.

Parágrafo único. O não atendimento às condições e características definidas na Portaria nº
283/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2005, pelos Municípios pleiteantes, implica na devolução ao Fundo
Nacional de Saúde do recurso repassado.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

ANEXO

UF CÓD. M. MUNICÍPIO NOME FANTASIA ESTABELECIMENTO
DE SAÚDE/CÓDIGO VERIFICADOR

TIPO DE REPASSE CLASSIFICAÇÃO

CEO TIPO
MA 210640 Mata Roma Mata Roma - 001014 Municipal I
RN 240060 Almino Afonso Almino Afonso - 001015 Municipal I

PORTARIA N° 1.082, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, na área de Saúde, à Associação Portuguesa de Bene-
ficência, com sede em Porto Alegre (RS).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre

a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de

27 de novembro de 2009;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto

de 2011; e
Considerando o Parecer Técnico nº 328/2014-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Pro-

cesso nº 25000.189988/2010-58/MS, que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei
n° 12.101/2009, do Decreto nº 8.242/2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, na área de Saúde, da Associação Portuguesa de Beneficência, CNPJ nº
92.740.539/0001-03, com sede em Porto Alegre (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 27 de outubro de 2010 a 26 de
outubro de 2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

PORTARIA N° 1.083, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, na área de Saúde, ao Hospital Evangélico de Carangola,
com sede em Carangola (MG).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre

a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamenta a Lei nº 12.101, de

27 de novembro de 2009;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto

de 2011; e
Considerando o Parecer Técnico nº 333/2014-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Pro-

cesso nº 25000.223011/2010-77/MS, que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei
n° 12.101/2009, Decreto nº 8.242/2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, na área de Saúde, do Hospital Evangélico de Carangola, CNPJ nº 19.275.338/0001-
84, com sede em Carangola (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 15 de junho de 2011 a 14 de junho
de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
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