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PARECER PROCESSO Nº 0005233/2017 

 

Considerando o Oficio SEMAD nº. 116/2017 do Processo nº. 0005233/2017, 

onde o Secretário Municipal de Administração, juntamente com a Coordenação de 

Recursos Humanos solicita a realização de verificação no intuito de identificar se as 

gratificações pagas em virtude de graduação e pós-graduação estão em 

conformidade com a correlação das áreas dos cursos com os cargos efetivos 

ocupados, e com o § 2º do Art. 25 da Lei 1.128/2014.  

Mediante a solicitação, foi realizado um levantamento, identificando os 
processos onde os devidos servidores protocolaram requerimento pleiteando o 
acréscimo pecuniário. São eles:  

Processo nº. 2017/14, 2660/15, 1077/16, 116/17, 615/14, 3321/15, 2557/16, 
229/17, 2250/14, 3526/15, 2590/16, 850/17, 4883/14, 3311/16, 3164/17, 2286/14, 
4029/16, 3464/17, 5405/14, 4867/16, 2326/14, 2344/14, 2430/14, 2433/14, 
2515/14, 2520/14 , 2568/14, 2636/14, 2643/14, 2677/14, 2698/14, 2701/14, 
2734/14, 2886/14 , 2956/14, 3051/14, 3094/14, 3104/14, 3431/14, 3468/14, 
3891/14, 4761/14 , 4831/14, 4838/14, 4861/14, 4935/14, 5195/14, 6026/14, 
2570/2014, 2660/2015, 3526/2015, 1077/2016, 3311/2016, 3984/2017. 

Conforme prevê o § 2º do Art. 25 da Lei 1.128/2014: 

§ 2º Só fará jus ao estabelecido no caput deste artigo o servidor 

cujos cursos mencionados tenham relação estreita com sua área de 

atuação, atestada pela Comissão de Desenvolvimento Funcional prevista 

no artigo 35 desta Lei. 

Auditando os referidos processos, entendemos que “cursos mencionados 

tenham relação estreita com área de atuação” é um critério subjetivo. 

O que é Subjetivo: Subjetivo é tudo aquilo que é próprio do sujeito ou a ele 

relativo. É o que pertence ao domínio de sua consciência. É algo que está baseado na 

sua interpretação individual, mas pode não ser válido para todos. 
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Entre os sinônimos de subjetivo estão: intrínseco, tendencioso, individual, 

peculiar, pertinente. Entre os antônimos de subjetivo estão: real, palpável, realista, 

impessoal, neutro, independente. 

Conforme Decreto 2.203/2014, a Comissão de Desenvolvimento Funcional é 

composta por 07 membros sendo 03 indicados pelo prefeito municipal, 01 indicado 

pelo sindicato dos servidores públicos municipais, 02 eleitos entre os servidores e 01 

indicado pela secretaria na qual o servidor a ser avaliado esta lotado. 

Identificamos que as decisões e deferimentos da Comissão de 

Desenvolvimento Funcional não estabelecem e não atestam qual a relação estreita 

com a área de atuação do curso mencionado para pleitear o acréscimo pecuniário, 

sendo carente de fundamentação, se limitando nas maiorias das vezes a dizer que tal 

servidor faz jus ou não ao pleito. 

Identificamos também que as assinaturas nas decisões e deferimentos não 

estão acompanhadas do nome por extenso, o que dificulta a identificação dos 

membros, além de não estarem compostas com o numero de 07 membros conforme 

o artigo 2º do decreto 2.203/2014 e conforme artigo 35 da Lei 1.128/2014. 

Art. 35 A Comissão de Desenvolvimento Funcional será constituída 

por 7 (sete) membros, dentre servidores estáveis do Poder Executivo, sendo 

3 (três) designados pelo Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, 1 

(um) indicado pelo sindicato dos Servidores Públicos Municipais, 2 (dois) 

eleitos entre Servidores e 1 (um) indicado pela Secretaria na qual o servidor 

a ser avaliado está lotado, com a atribuição de coordenar os 

procedimentos relativos à avaliação periódica de desempenho, de acordo 

com o disposto nesta Lei e em decreto. 

É imprescindível que componha a comissão 01 (um) membro indicado pela 

Secretaria na qual o servidor a ser avaliado está lotado. 

Diante do exposto, emitimos o presente parecer no sentido de orientar a 

adoção das seguintes medidas pelo Exmo. Prefeito Municipal: 

1 – Solicitar que as decisões e deferimentos da Comissão de Desenvolvimento 

Funcional estabeleçam e atestem, de forma fundamentada, qual a relação estreita da 

área de atuação com o curso mencionado, comparando a grade curricular do curso 
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com a descrição do cargo ocupado pelo servidor, para fins de concessão do acréscimo 

pecuniário; 

2 – Solicitar a participação efetiva dos 07 (sete) membros da Comissão de 

Desenvolvimento Funcional nas avaliações de solicitação do acréscimo pecuniário, 

principalmente a participação de 01 (um) membro indicado pela Secretaria na qual o 

servidor a ser avaliado está lotado; 

3 – Solicitar que seja estabelecido um critério objetivo para identificar a 

estreita relação da área de atuação com o curso do servidor efetivo para a concessão 

ou não do acréscimo pecuniários previstos na Lei 1.128/2014, ou ainda; 

4 – Padronizar, na forma da Lei, retirando o critério de “relação estreita com 

sua área de atuação” bastando apenas que o servidor possua um dos cursos 

mencionados na Lei 1.128/2014, evitando assim decisões conflitantes na Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.   

É o parecer. 

Venda Nova do Imigrante – ES, 12 de dezembro de 2017. 

 

 

WALTER PEREIRA 
Controlador Público Interno 

 

 

 

 

 

 


