
RESOLUÇÃO N° 217/PGJ/98, DE 16 DE MARÇO DE 1998. 
 
 
 

Dispõe sobre a regulamentação da gratificação 
de produtividade,  instituída no inciso XI, do  
artigo 41, da Lei nº 1.519, de 8 de julho de 
1994, como incentivo aos servidores do Quadro 
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, 
e dá outras providências. 

 
 
 
  O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL,  no uso das atribuições que lhe são conferidas nos 
incisos I e V, do artigo 7°, da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994, 
tendo em vista o disposto no inciso IX, do artigo 3º, da Resolução nº 463/PGJ/97, 
de 22 de setembro de 1997, 
 
 

R E S O L V E: 
 

 
Art. 1º   A gratificação  de  produtividade, instituída no inciso XI do 

artigo 40 da Lei nº 1.519, de 8 de julho de 1994, para incentivar o aumento de 
produção dos servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público, será atribuída mediante avaliação do comportamento e do desempenho 
individual. 
 

Art. 2º   O pagamento da gratificação de  produtividade terá como 
base a avaliação do servidor, considerada a pontuação dos fatores relacionados ao 
exercício das atribuições da função e às características pessoais do avaliado, 
identificados como: 
 
I. Comando e Coordenação -  avalia-se a capacidade do servidor em 

enfrentar desafios para atingir melhores resultados, de criar e apresentar 
sugestões que resultem melhoria da atividade unidade em que trabalha ou 
do órgão ou a atividade que gerencia ou coordena, assim como a sua 
capacidade em orientar auxiliares ou profissionais supervisionados para 
execução do trabalho, controle e avaliação dos resultados obtidos pela 
respectiva equipe de trabalho; 

 



II. Competência Profissional – avalia-se a capacidade do servidor em 
enfrentar desafios para atingir melhores resultados, de criar e apresentar 
sugestões que resultem melhoria da atividade unidade em que trabalha e até 
que ponto a formação acadêmica, a habilitação profissional, as experiências 
pessoais vividas, as responsabilidades progressivamente assumidas e os 
resultados produzidos vêm contribuindo para o êxito individual do 
servidor; 

 
III. Habilidades Pessoais -  avalia-se o grau de assimilação das normas, 

procedimentos, rotinas e outros instrumentos operacionais, a sua 
transformação em orientação aos auxiliares ou profissionais 
supervisionados, na execução do trabalho e no controle e avaliação dos 
resultados obtidos, assim como apura a capacidade do avaliado em 
enfrentar desafios para atingir melhores resultados, de criar e apresentar 
sugestões que resultem melhoria da atividade do órgão ou unidade que em 
trabalha; 

 
IV. Administração dos Recursos -  verifica-se a capacidade do servidor de 

desenvolver os trabalhos observando métodos e procedimentos 
preestabelecidos, de executá-los com exatidão, ordem e esmero, 
exercitando as funções com adequada distribuição de tempo e tarefas.  
Verifica o aproveitamento dos recursos materiais colocados à disposição do 
avaliado para executar suas tarefas diárias e periódicas, de forma que 
decorram em condições de baixo custo e segurança; 

 
V. Interação Funcional – avalia-se a  atitude do servidor no cumprimento de 

suas atribuições, observando padrões de comportamento e habilidade para 
interagir com os superiores hierárquicos, com servidores e cidadãos que 
buscam atendimento nos órgãos do Ministério Público;   

 
VI. Disciplina e Assiduidade – apura-se o comportamento do servidor através 

da verificação do cumprimento das normas disciplinares, o acatamento das 
ordens recebidas e o atendimento às regras relativas à freqüência, mediante 
verificação de faltas e impontualidades; 

 
Parágrafo único.  Os ocupantes de cargos em comissão integrantes 

do grupo ocupacional  de direção superior não serão avaliados pelo fator 
Disciplina e Assiduidade e os demais servidores pelo fator Comando e 
Coordenação. 

 
Art. 3°   A aferição do desempenho individual resulta do somatório 

das graduações percentuais atribuídas no Boletim de Produtividade a cada fator 



de avaliação, de acordo com os conceitos e pontuações discriminados no Anexo I 
desta Resolução. 

 
   Art. 4º   A avaliação do desempenho individual será quadrimestral e 
processada pela chefia ou supervisor imediato que lançará os conceitos, 
relativamente a cada um dos fatores discriminados no artigo 2º,  no Boletim 
Individual de Produtividade - BIP, conforme modelo constante do Anexo II a esta 
Resolução. 

 
Parágrafo único.  O servidor avaliado tomará ciência do resultado da 

sua avaliação  mediante assinatura no Boletim e, quando for o caso, poderá 
questionar as pontuações que lhe foram atribuídas, apresentando, por escrito, 
argumentos fundamentados em relação a cada fator  de  que  discordar. 
  

Art. 5°   A gratificação de produtividade será calculada com base no 
número de cotas aferidas no mês,  limitadas a 200 (duzentas) unidades mensais.   
 

Parágrafo único.  O valor unitário da cota corresponde a 1% (um por 
cento) do vencimento-base da referência ou do símbolo do cargo ocupado pelo 
servidor. 

 
  Art. 6º   O valor da gratificação de produtividade corresponderá à 
aplicação do  percentual resultante do somatório dos conceitos dos fatores  
lançados no Boletim Individual de Produtividade sobre o valor do vencimento-
base do cargo ocupado pelo servidor.  
 
  Art. 7°   O servidor em estágio probatório perceberá a gratificação 
de produtividade em valor correspondente à aplicação, sobre seu vencimento-
base, do percentual final da respectiva avaliação de desempenho, apurado no 
quadrimestre imediatamente anterior. 
 
  Art. 8º   A gratificação de produtividade somente será paga ao 
servidor no exercício das atribuições do seu cargo efetivo ou ocupando cargo em 
comissão ou função gratificada em órgãos do Ministério Público. 
 

 Art. 9º   A gratificação de produtividade integrará os proventos do 
servidor ao aposentar-se, nos termos do §1º, do artigo 199, da Lei nº 1.102, de 10 
de outubro de 1990, conforme redação dada pela Lei nº  1.756, de 15 de julho de 
1997. 
 



 Art. 10   Os Boletins Individuais de Produtividade, após lançados os 
conceitos e pontuações de avaliação, deverão ser encaminhados à Secretaria de 
Recursos Humanos para as providências pertinentes, até o 5º (quinto) dia do mês 
seguinte ao do término do quadrimestre de referência da avaliação. 
 

 Art. 11   A gratificação de produtividade será paga, para efeitos de 
cálculo da gratificação natalina, com base na média dos 12 (meses) do exercício 
financeiro a que se referir. 
 
  Art. 12   Nos afastamentos até 30 (trinta) dias, com vencimentos, o 
servidor perceberá a gratificação de produtividade no valor do mês imediatamente 
anterior e, nos afastamentos previstos nos incisos IV, V, VII, IX e X do artigo 
178, da Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990, considerar-se-á a média dos 6 
(seis) meses imediatamente anteriores ao afastamento. 
 

Parágrafo único.  Nos afastamentos superiores a 90 (noventa) dias o 
servidor não fará jus à percepção da gratificação de produtividade,  sendo  
mantido seu pagamento nas situações de afastamento previstas no artigo 4º, do 
Decreto nº 7.750, de 28 de abril de 1994. 
 

Art. 13   A gratificação de produtividade poderá ser percebida com 
os adicionais e as demais gratificações discriminadas no artigo 40, da Lei nº 
1.519, de 8 de julho de 1994. 
  

Art. 14   Fica concedido aos servidores do Quadro dos Serviços 
Auxiliares, exceto aos que estiverem em estágio probatório, no primeiro 
quadrimestre de 1998, o pagamento da gratificação de produtividade, em valor 
equivalente ao percebido no mês de novembro de 1997. 

 
Parágrafo único.  A gratificação dos servidores em estágio 

probatório, nos meses de março e abril , corresponderá, no período referido neste 
artigo, à aplicação do índice 0,5 (meio) sobre o valor apurado conforme artigo 7º, 
desta Resolução. 
 

Art. 15  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua  publicação. 

 

FADEL TAJHER IUNES 

Procurador-Geral de Justiça 

 
 


