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Assunto: Resposta ao Ofício 064-2020 - Avaliação de Desempenho GDAFAZ.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
12105.101218/2020-43.

 

Senhora Presidente,

 

1. Em atenção ao Ofício 064-2020, de 14 de outubro de 2020, cumpre-nos esclarecer que a
avaliação de desempenho individual dos servidores do quadro de pessoal deste Ministério da
Economia (ME), segue fielmente os ditames da legislação que ampara a criação das carreiras e cargos e,
principalmente, as diretrizes para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores.

2. Dentre os normativos, as Portarias GM-ME nº  528, de 26 de setembro de 2019, a  SE/ME
nº  3.900, de 27 de setembro de 2019 e a SGC/SE/ME nº  4.069, de 27 de setembro de 2019,
regulamentam os procedimentos que estão sendo adotados nas funcionalidades do Sistema eletrônico
AvaliaME e do ambiente de avaliação. 

3. Em se tratando de uma iniciativa pioneira para este Ministério, que congrega o maior
quadro de pessoal da Administração Pública Federal,  é factível  o surgimento de intercorrências. Em que
pese situações pontuais de ajustes, adequações e correções de percurso, o procedimento avaliativo está
seguindo seu curso e sendo considerado exitoso, uma vez que os servidores estão processando sua
autoavaliação, a avaliação dos pares de sua equipe de trabalho e sendo avaliados pela chefia imediata. 



4. Não obstante, cumpre-nos esclarecer, pontualmente, a cada um dos questionamentos
suscitados no Ofício 064-2020, de 14 de outubro de 2020:

1. Inconsistência no sistema eletrônico de avaliação:

a. Conforme relatado por alguns servidores, a avaliação dos integrantes de equipe traz
nomes listados de outras seções que não os da seção comandado pela chefia avaliadora.

b. Critérios de distribuição das equipes pelo Sistema AvaliME não estão de acordo com a
realidade, pois estão sendo encaminhados nomes de servidores para serem avaliados por chefia estranha
ao seu posto de trabalho.

(...)

d. Como a distribuição das equipes está equivocada, estão aparecendo para os filiados
nomes de servidores que não compõem sua equipe para avaliação.

(...)

5. O ambiente de avaliação, que no momento está sendo disponibilizado para um universo
aproximado de 17 mil servidores lotados neste ME, reflete o fiel registro do sistema eletrônico
AvaliaME, particularmente o contido no plano de trabalho,  uma das determinações expressas nos
normativos citados, em especial, a Portaria GM-ME nº  528/2019. O procedimento - elaboração do plano
de trabalho -, envolve esforço conjunto entre os seguintes representantes das unidades 
administrativas: os gestores setoriais de avaliação (GSAs), indicados pelo dirigente máximo, para
conduzir o processo de avaliação de desempenho individual e institucional em seu respectivo âmbito de
atuação; os pontos focais das unidades subordinadas, servidores selecionados para atuarem diretamente
no AvaliaME de modo a garantir a composição das equipes de trabalho, de acordo com a hierarquia
organizacional; e as chefias imediatas dessas equipes, cujos papéis são, além de compor nominalmente
seus subordinados, devem manter  os dados atualizados, estabelecer as metas intermediárias e
definir/ajustar os compromissos pactuados com cada  um dos servidores de sua área ao longo do ciclo
avaliativo.

6. Ademais, conforme art. 50 da citada Portaria nº  528/2019, esclarecemos:
Art. 50. Caberá aos GSAs:
I - coordenar, juntamente com as chefias imediatas dos servidores, as ac�ões para a
elaborac�ão do plano de trabalho no a�mbito de sua unidade;
II - identificar e incluir no plano de trabalho todos os servidores que compõem
as equipes de trabalho da unidade; grifo nosso.
III - reavaliar, se necessário, o plano de trabalho, informando as alterac�ões às
chefias imediatas dos servidores;
IV - monitorar as fases da avaliac�ão de desempenho institucional e individual;
V - garantir a efetividade do processo avaliativo de desempenho institucional e
individual, orientando as equipes de trabalho e monitorando o cronograma de
atividades; e
VI - manter, na sua unidade, as informac�ões e registros referentes aos processos de
avaliac�ão de desempenho.

7. O plano de trabalho - parte essencial do AvaliaME -, atende expressamente 
as determinações do art. 15 da Portaria nº . 528, de 2019:

Art. 15. Cada Unidade de Avaliac�ão (UA) deverá elaborar o plano de trabalho
referente às  metas intermediárias e às  metas de desempenho individuais em Sistema
eletro�nico, além de orientar e supervisionar as unidades administrativas sob sua
responsabilidade...
...
IX - ...
§ 1o O plano de trabalho deverá abranger o conjunto dos servidores em exercício na
UA, devendo cada servidor individualmente estar vinculado a pelo menos uma ac�ão,
atividade, projeto ou processo.



§ 2o O plano de trabalho deverá ser elaborado em comum acordo com os servidores
do quadro de pessoal envolvidos no processo, em até 60 (sessenta) dias úteis após a
publicac�ão das metas globais.
 

8. Pois bem, o plano de trabalho foi conduzido exclusivamente pelos representantes
explicitados no 5º  parágrafo. Sua elaboração se deu  no início do ciclo, a partir de 1º  de outubro e se
estendeu até o final de dezembro de 2019. Após auditoria desta Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP),
foi amplamente divulgada a possibilidade de ajuste e atualização no decorrer do ciclo, em março e abril
de 2020, com novo fechamento para monitoramento em maio. Foi reaberto para as unidades que
demandaram alterações em junho e em agosto. Com a proximidade das avaliações, em setembro de 2020,
foi efetuado novo apelo para adequações de chefias, subordinados em suas respectivas unidades
administrativas. Em todas as fases de ajuste no plano, os GSAs receberam planilhas com batimento da
extração do conteúdo da base de dados do AvaliaME em confronto com as informações oriundas do
SIAPE/Sigepe, solicitando a revisão das lacunas auditadas.

9. Se, de fato, existiu omissão em revisar/atualizar de forma adequada os dados de estrutura
organizacional e nominal no AvaliaME por parte de um número reduzido de chefias e subordinados,
certamente o ambiente de avaliação, neste atual momento de procedimento avaliativo, reportou
informações defasadas ou equivocadas. Se, por ventura, em alguns casos reportados, a distribuição das
equipes no Sistema AvaliaME não estão de acordo com a realidade, esta DGP vem mantendo integrantes
da Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal (CGDEP) em constante
atenção, para atender as demandas dirigidas ao email institucional divulgado,
visando prestar esclarecimentos e executar a atividade que eram de responsabilidade das unidades.  

10. No que concerne à alínea 'c', do item 1, do Ofício 064-2020, c. Ao tentar adentrar ao
sistema para os servidores realizarem sua autoavaliação, aparece o status de esta já fora
realizada. Esclarece-se que esta situação ocorreu efetivamente nos primeiros dias de liberação do
procedimento avaliativo, decorrente de excessiva sobrecarga de primeiro acesso. Tão logo reportada a
ocorrência, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), responsável pelo sistema e pelo ambiente de
avaliação, atuou incisivamente para sanear o problema. Da mesma forma, ocorreu episódios de
indisponibilidade temporária do banco de dados, por excessivo acesso ao mesmo tempo. A
intercorrência foi registrada e foram feitos ajustes quanto à vulnerabilidade e segurança da plataforma.

11. Em relação à questão 'e' do item 1, do Ofício 064-2020, e. Apenas quem visualiza o nome
dos servidores para a avaliação é a chefia, e não os demais colegas que igualmente deveriam avaliar.
Acredita-se que tal informação esteja equivocada, uma vez que o ambiente reproduz textualmente o
contido no plano de trabalho, ou seja, ele busca os dados e apresenta nominalmente os servidores
subordinados e a respectiva chefia imediata, tal como expresso no AvaliaME. No entanto, se tal
intercorrência estiver de fato acontecendo é imperioso que sejamos comunicados do fato concreto para
que a DTI possa imediatamente intervir. 

12. No que tange à:

2. Exclusão de servidores que estão afastado/trabalho remoto, motivado pela Pandemia do
Corona vírus, conforme INs nº. 19, 20 e 21, de 2020.

a. Diante de tal cenário, os servidores em apreço se encontram prejudicados, pois não
poderão ser avaliados e, portanto, terão prejuízos no ano calendário vindouro.
 

13. Tal assunto foi submetido ao Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, para
análise e manifestação acerca da avaliação de desempenho individual dos servidores afastados devido à
pandemia da Covid-19, nos termos da IN nº  19/2020. Em que pese o pronunciamento e a ratificação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esta DGP solicitou reanálise da matéria e estamos no aguardo
de resposta para que sejam tomadas as providências, em relação aos pontos a serem atribuídos a esses
servidores. Inoportuno neste momento, portanto, alegar prejuízo. Há que esclarecer, ainda, que os
servidores que se encontram em trabalho remoto estão em processo avaliativo, de acordo com  a Portaria
nº  528/2029 e, somente aqueles abrangidos pela IN nº  19/2020 - que não cumpriram os 2/3 do ciclo



avaliativo -, não serão avaliados. Os demais, portanto, estão em fase de avaliação.

14. Sobre o que foi informado no Ofício 064-2020:
Diante do exposto, e presentes as incongruências alhures mencionadas, requer-se
seja, na brevidade que se faz necessária, realizada a revisão do Sistema de
Avaliação Eletrônica, sob pena de adoção das medidas cabíveis. No mesmo passo,
requer seja providenciado os procedimentos abaixo, verbis:
 
1. Correção das falhas do sistema eletrônico de avaliação;
2. Ampliação do prazo para que os servidores possam ser efetivamente avaliados,
conforme regras estabelecidas pela Portaria 528/2019; 
 

15. Há que se esclarecer que as incongruências alegadas neste Ofício, as quais foram
relatadas por email da DGP, contendo a descrição do problema, com nome completo do servidor, CPF,
Siape, cargo, gratificação, unidade de avaliação, unidade de exercício e dados da chefia imediata foram
ou estão em vias de serem sanadas.  As inconsistências reportadas pelos servidores que enviaram
mensagens estão sendo devidamente analisadas, caso a caso, junto à área de TI e à equipe da Divisão
de Avaliação de Desempenho e Estágio Probatório (DIADE/CODEP/CGDEP/DGP). No mesmo
sentido, os esclarecimentos e as orientações estão sendo repassadas aos GSAs, os quais possuem a
responsabilidade do repasse às unidades. 

16. Sobre o assunto pautado no item 3. A inclusão de todos os servidores ativos, independente
de estarem ou não em trabalho remoto, no ciclo de avaliação; repisa-se que os servidores que fazem jus
às gratificações elencadas na Portaria nº  528/2019 e que estão em trabalho remoto, estão sendo
avaliados, em consonância com o seu art. 2º  e legislação correlata, em que a avaliac�ão de desempenho
é o monitoramento sistemático e contínuo da atuac�ão individual do servidor e institucional dos o ́rgãos e
das entidades de lotac�ão ou exercício dos servidores integrantes dos planos de cargos e de carreiras,
tendo como refere�ncia as metas globais e intermediárias dessas unidades, bem como o compromisso
pactuado entre a chefia e os subordinados, definidos no plano de trabalho.

17. Por todo o exposto, torna-se evidente que esta DGP, consciente de seu papel e de suas
atribuições, tem envidado esforços no sentido de corrigir eventuais falhas e em construir um sistema com
funcionalidades que abarquem o expressivo número de servidores que compõem o quadro de pessoal
deste Ministério. Não obstante, há que se considerar a responsabilidade dos servidores e de suas
chefias quanto aos problemas aqui citados, bem como é notório que a pandemia tenha
ocasionado transtornos inesperados, porém,  o máximo de empenho está sendo feito por todas as
equipes, de forma a não causar prejuízo aos servidores que fazem jus as gratificações de desempenho
tratadas pela Portaria ME nº  528/2019. As exceções estão sendo devidamente tratadas tempestivamente. 

18. No momento, esta Diretoria se manifesta quanto à imprescindibilidade da conclusão do
procedimento avaliativo, uma vez que a demanda requer inclusão no Sistema Siape/Sigepe, o qual tem
prazo exíguo de abertura e fechamento para inserção de dados. É vital a atualização dos dados e que
os servidores que sejam avaliados no período estipulado, para que haja tempo hábil para as unidades
pagadoras deste Ministério inserirem os novos valores da gratificação, no máximo, até meados de
novembro. A não inclusão da nova pontuação poderá ensejar na supressão dos valores atualmente
constantes na Folha de Pagamento.

19. Nesta mesma linha de análise, registra-se que os servidores que não obtiverem a conclusão
de seu procedimento avaliativo a tempo de inclusão na Folha, se finalizados, serão incluídos nos meses
vindouros, sem prejuízo de eventuais valores retroativos.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente



RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES

Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo de Oliveira Alves,
Coordenador(a)-Geral, em 19/10/2020, às 18:11, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 11208611 e o código CRC 1BFDA026.
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