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Art. 19 - Para fins de participação no processo de ADF, o servidor deverá permanecer 

150 (cento e cinqüenta) dias de efetivo exercício de suas atividades no cargo ocupado ou na função 
exercida, dentro dos 08 (oito) meses do período avaliatório, considerando-se, para este efeito, os 
afastamentos previstos no art. 113, e nos incisos I, III e XI do art. 118, todos da Lei nº 6.677, de 26 
de setembro de 1994. 

 
CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS 
 

Art. 20 - Ao servidor submetido ao processo anual de desenvolvimento na carreira será 
assegurado o duplo grau recursal em via administrativa. 

 
Parágrafo único - Os recursos de primeiro e segundo graus serão interpostos por meio 

de requerimento fundamentado, sendo facultado ao recorrente a juntada de documentos.  
 
Art. 21 - Da publicação do resultado das listas previstas no art. 6º deste Decreto caberá 

recurso de primeiro grau. 
 
§ 1º - O recurso de primeiro grau possibilita ao servidor avaliado a revisão de sua ADF 

e seu processo de desenvolvimento na carreira. 
 
§ 2º - A petição, devidamente fundamentada, deverá ser dirigida à Comissão Central de 

Acompanhamento da Avaliação de Desempenho, em até 03 (três) dias úteis, contados da publicação 
do resultado das listas previstas no art. 6º deste Decreto. 

 
§ 3º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho receberá 

os recursos de primeiro grau e formulará, conforme o caso, questionamentos técnicos à Comissão 
de Avaliação e aos demais sujeitos da avaliação, com vistas a subsidiar o seu julgamento. 

 
§ 4º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho julgará 

os recursos de primeiro grau em até 20 (vinte) dias úteis, a contar do fim do prazo para interposição 
de recurso. 

 
§ 5º - A Secretaria da Administração - SAEB publicará o resultado do julgamento do 

recurso de 1º Grau em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo de que trata o § 4º deste 
artigo. 

 
Art. 22 - O prazo para interposição do recurso de segundo grau ao Secretário da 

Administração é de 03 (três) dias úteis, contados da publicação prevista no § 5º do art. 21 deste 
Decreto. 

 
§ 1º - O Secretário da Administração julgará o recurso de segundo grau interposto no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do término do prazo previsto no caput deste artigo. 
 
§ 2º - A decisão do Secretário da Administração será subsidiada por parecer técnico 

acerca do recurso de segundo grau interposto, elaborado pela Comissão Central de 
Acompanhamento da Avaliação de Desempenho. 

 
§ 3º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho poderá 

formular questionamentos técnicos à Comissão de Avaliação e aos demais sujeitos da avaliação, 
bem como à unidade de Recursos Humanos do órgão ou entidade de lotação do servidor avaliado, 
com vistas a elaborar o parecer de que trata o § 2º deste artigo. 

 
 

§ 4º - A SAEB publicará o resultado do julgamento do recurso hierárquico interposto 
em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo previsto no § 1º deste artigo. 

 
CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS 

 
Art. 23 - Para fins de cômputo dos prazos previstos neste Decreto, será excluído o dia 

do começo e será incluído o dia do vencimento. 
 
Parágrafo único - Será considerado prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte 

se o vencimento recair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário 
normal. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES 
 

Seção I 
Dos direitos do servidor 

 
Art. 24 - É assegurado ao servidor: 
 
I - ter conhecimento prévio das normas e dos critérios da ADF; 
 
II - acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenham por objeto a 

avaliação do seu desempenho; 
 
III - consultar, a qualquer tempo, todos os documentos que compõem seu processo de 

ADF. 
 

Seção II 
Dos deveres do servidor 

 
Art. 25 - Para fins do disposto neste Decreto, deve o servidor: 
 
I - inteirar-se da legislação que regulamenta o processo de ADF e de desenvolvimento 

na carreira; 
 
II - manter-se informado de todos os atos que tenham por objeto a avaliação de seu 

desempenho; 
 
III - dar ciência nos instrumentos de avaliação preenchidos pelo agente avaliador; 
 
IV - solicitar à área responsável a formalização das suas movimentações no período 

avaliatório; 
 
V - responsabilizar-se, no que lhe couber, pelo cumprimento dos prazos e etapas do seu 

processo de ADF; 
 
VI - atuar como agente avaliador sempre que requisitado; 
 
VII - integrar a Comissão de Avaliação ou a Comissão Central de Acompanhamento da 

Avaliação de Desempenho, na qualidade de membro ou suplente, quando designado; 
 

VIII - integrar a equipe de apoio da Comissão de Avaliação, da unidade de Recursos 
Humanos ou da Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho, quando 
designado; 

 
IX - colaborar com as comissões quando convocado para prestar auxílio técnico. 
 

Seção III 
Das proibições do servidor 

 
Art. 26 - Para os fins do disposto neste Decreto, é vedado ao servidor: 
 
I - ser agente avaliador de seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral até o terceiro grau, na forma da legislação vigente; 
 
II - analisar seu próprio processo de avaliação, de seu cônjuge, parente consanguíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, enquanto membro de quaisquer das comissões, 
devendo, nestas hipóteses, ser substituído por suplente; 

 
III - analisar ou emitir opinião acerca de recurso impetrado por ele próprio, por seu 

cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 27 - Enquanto não implementado o Programa de Formação e Aperfeiçoamento 

Continuado - PFAC, a promoção será realizada em função da Avaliação de Desempenho Funcional 
- ADF do servidor. 

 
Art. 28 - Ficam instituídos os Processos Extraordinários de Avaliação de Desempenho 

Funcional - PEADF, aplicáveis aos 02 (dois) primeiros processos de promoção a serem realizados 
após a publicação deste Decreto. 

 
Parágrafo único - As promoções resultantes do PEADF obedecerão ordem 

classificatória em razão do conceito obtido na respectiva ADF, e em função do quanto estabelecido 
no art. 17 deste Decreto, observado o interstício mínimo e o quantitativo de cargos em cada classe 
da carreira de Especialista em Obras Públicas, na forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 1º e art. 4º 
deste Decreto, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
Art. 29 - O primeiro PEADF terá início na data da publicação deste Decreto e terá 

duração de 04 (quatro) meses, sendo os 02 (dois) primeiros meses correspondentes ao período 
avaliatório, observados os prazos, procedimentos e critérios específicos estabelecidos em ato 
normativo a ser editado pelo Secretário da Administração. 

 
§ 1º - O conceito obtido no primeiro PEADF não poderá ser utilizado em qualquer outro 

processo de promoção.  
 
§ 2º - A promoção decorrente do primeiro PEADF terá efeito financeiro a partir da 

publicação deste Decreto. 
 
Art. 30 - O segundo PEADF terá início imediatamente após o término do período 

avaliatório previsto no caput do art. 29 deste Decreto e terá duração de 04 (quatro) meses, sendo os 
02 (dois) primeiros meses correspondentes ao período avaliatório, observados os prazos, 
procedimentos e critérios específicos estabelecidos em ato normativo a ser editado pelo Secretário 
da Administração. 
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Art. 27 - Enquanto não implementado o Programa de Formação e Aperfeiçoamento 

Continuado - PFAC, a promoção será realizada em função da Avaliação de Desempenho Funcional 
- ADF do servidor. 

 
Art. 28 - Ficam instituídos os Processos Extraordinários de Avaliação de Desempenho 

Funcional - PEADF, aplicáveis aos 02 (dois) primeiros processos de promoção a serem realizados 
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classificatória em razão do conceito obtido na respectiva ADF, e em função do quanto estabelecido 
no art. 17 deste Decreto, observado o interstício mínimo e o quantitativo de cargos em cada classe 
da carreira de Especialista em Obras Públicas, na forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 1º e art. 4º 
deste Decreto, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
Art. 29 - O primeiro PEADF terá início na data da publicação deste Decreto e terá 

duração de 04 (quatro) meses, sendo os 02 (dois) primeiros meses correspondentes ao período 
avaliatório, observados os prazos, procedimentos e critérios específicos estabelecidos em ato 
normativo a ser editado pelo Secretário da Administração. 

 
§ 1º - O conceito obtido no primeiro PEADF não poderá ser utilizado em qualquer outro 

processo de promoção.  
 
§ 2º - A promoção decorrente do primeiro PEADF terá efeito financeiro a partir da 

publicação deste Decreto. 
 
Art. 30 - O segundo PEADF terá início imediatamente após o término do período 

avaliatório previsto no caput do art. 29 deste Decreto e terá duração de 04 (quatro) meses, sendo os 
02 (dois) primeiros meses correspondentes ao período avaliatório, observados os prazos, 
procedimentos e critérios específicos estabelecidos em ato normativo a ser editado pelo Secretário 
da Administração.  

 
§ 1º - O conceito obtido no segundo PEADF não poderá ser utilizado em qualquer outro 

processo de promoção.  
 
§ 2º - A promoção decorrente do segundo PEADF terá efeito financeiro a partir do 

início do seu respectivo período avaliatório. 
 
Art. 31 - O Secretário da Administração editará os atos normativos complementares a 

este Decreto, resolverá os casos omissos, e, especialmente, disciplinará os Processos 
Extraordinários de Avaliação de Desempenho Funcional - PEADF.  

 
Art. 32 - Fica revogado o Decreto nº 14.513, de 29 de maio de 2013. 
 
Art. 33 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 30 de agosto de 2019. 
 

RUI COSTA 
Governador 

 

Bruno Dauster 
Secretário da Casa Civil 

Edelvino da Silva Góes Filho 
Secretário da Administração 

 
<#E.G.B#343187#27#379385/>
<#E.G.B#343191#27#379390> 

DECRETO Nº 19.204 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 
 

Regulamenta o desenvolvimento na carreira do Grupo Ocupacional 
Gestão Pública, criado pela Lei nº 8.889, de 01 de dezembro de 2003, 
e reestruturado pela Lei nº 11.366, de 29 de janeiro de 2009. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso V do art. 105 da Constituição Estadual, e à vista do constante no art. 9º da 
Lei nº 11.366, de 29 de janeiro de 2009, 

 

D E C R E T A 
 

CAPÍTULO I 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 1º - O desenvolvimento dos servidores na carreira de Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental, integrante do Grupo Ocupacional Gestão Pública, se dará, 
exclusivamente, por meio de promoção, de uma Classe para a imediatamente seguinte, mediante o 
atendimento aos critérios da Avaliação do Desempenho Funcional - ADF e do Programa de 
Formação e Aperfeiçoamento Continuado - PFAC.  

 

§ 1º - É requisito básico para promoção à Classe imediatamente seguinte o interstício 
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício das atribuições do cargo na Classe, exceto 
para a promoção à Classe 2, cujo interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses na Classe 1, a 
ser verificado na data de sua vigência.  

 

§ 2º - O quantitativo de cargos a ser provido através da promoção será definido 
mediante a aplicação dos percentuais sobre o número de cargos ocupados na classe imediatamente 
anterior à pleiteada, no órgão de lotação do servidor, conforme previsto no Anexo II da Lei nº 
11.366, de 29 de janeiro de 2009.  

 

§ 3º - Caso resultem números decimais da aplicação dos percentuais a que se refere o 
§2° deste artigo, deverá ser considerado o número inteiro imediatamente superior a este. 

 

§ 4º - No mês de novembro de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos deverá 
informar ao Dirigente máximo do órgão de lotação do servidor o quantitativo de cargos vagos em 
cada Classe, na forma prevista nos §§ 2° e 3° deste artigo.  

 

§ 5º - No mês de dezembro de cada ano, o Conselho de Política de Recursos 
Humanos - COPE definirá o quantitativo de cargos em cada Classe a ser provido mediante 
promoção no ano seguinte, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

§ 6º - No mês de janeiro do ano de vigência da promoção, o Dirigente máximo do 
órgão de lotação do servidor publicará, no Diário Oficial do Estado, o quantitativo a que se refere o 
§ 5º deste artigo. 

 

Art. 2º - Para efeitos deste Decreto, considera-se: 
 

I - servidor avaliado: o servidor efetivo, integrante da carreira de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental, ocupante ou não de cargo em comissão ou função 
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gratificada, submetido a processo de avaliação que atenda aos requisitos previstos neste Decreto e 
em regulamento específico; 

 

II - agente avaliador: o servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, função 
comissionada ou função gratificada, a quem tenha sido atribuída a tarefa de avaliar; 

 

III - local de trabalho: a unidade da estrutura organizacional, com ou sem previsão 
em regimento, onde o servidor avaliado habitualmente exerça suas atividades; 

 

IV - chefia imediata: o responsável pelo local de trabalho do servidor ou aquele a 
quem for atribuída formalmente delegação de competência pela autoridade máxima do órgão ou 
entidade; 

 

V - chefia mediata: o superior hierárquico do chefe imediato; 
 
VI - Comissão de Avaliação: a comissão instituída pelo dirigente máximo do órgão 

ou entidade de exercício do servidor avaliado; 
 

VII - Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho: a 
comissão instituída pelo Secretário da Administração; 

 

VIII - Avaliação de Desempenho Funcional - ADF: o processo sistemático, com 
periodicidade anual, de aferição do desempenho do servidor, através da consolidação do resultado 
dos conceitos atribuídos às perspectivas previstas no instrumento de avaliação; 

 

IX - Ciclo de Avaliação de Desempenho Funcional: o período de 12 (doze) meses, 
que compreende as etapas do período avaliatório e o período de consolidação dos resultados; 

 

X - período avaliatório: o interstício de 08 (oito) meses durante o qual será observado 
o desempenho do servidor avaliado; 

 

XI - período de consolidação do resultado da Avaliação de Desempenho Funcional: o 
período correspondente aos 04 (quatro) últimos meses do ciclo de avaliação de desempenho 
funcional, no qual deverá ocorrer a sistematização do resultado final da Avaliação de Desempenho 
Funcional.  

 

Art. 3º - Para fins de promoção, o integrante da carreira do Grupo Ocupacional 
Gestão Pública investido em cargo em comissão, função gratificada ou equivalente, consideradas de 
direção e assessoramento superior em órgãos ou entidades do Poder Executivo ou em outros 
Poderes do Estado está sujeito ao cumprimento das condições de que trata este Decreto, 
independentemente da opção apresentada para remuneração do comissionamento exercido.  

 

Parágrafo único - O servidor investido em cargo em comissão, função gratificada 
ou equivalente somente poderá participar do processo de promoção caso as funções exercidas 
guardem correspondência com as da carreira do Grupo Ocupacional Gestão Pública.  

 

Art. 4º - Constituem requisitos para a promoção do servidor da carreira de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 

 

I - ser considerado apto em, pelo menos, 01 (uma) ADF dentre as realizadas no 
período em que o servidor permanecer na mesma Classe;  

 

II - ser aprovado em, pelo menos, 01 (um) PFAC não utilizado anteriormente em 
processo no qual o servidor tenha sido promovido. 

 

 

Art. 5º - É vedada a promoção de servidor que: 
 

I - estiver em estágio probatório; 
 

II - não estiver em efetivo exercício das atribuições da carreira previstas no art. 4º da 
Lei nº 11.366, de 29 de janeiro de 2009; 

 

III - exercer suas atribuições em local de trabalho incompatível com o disposto nos 
arts. 6º, 6º-A e 6º-B da Lei n° 11.366, de 29 de janeiro de 2009; 

 

IV - estiver atuando em jornada de trabalho distinta da fixada no art. 2º da Lei n° 
11.366, de 29 de janeiro de 2009. 

 

Parágrafo único - As vedações previstas nos incisos I a IV do caput deste artigo 
serão verificadas pela Unidade de Recursos Humanos do órgão de lotação do servidor, na data de 
vigência da promoção.  

 

Art. 6º - Após a validação pelo Secretário da Administração, caberá ao Dirigente 
máximo do órgão ou entidade de lotação do servidor publicar: 

 

I - lista nominal de servidores da carreira de Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental promovidos por Classe;  

 
II - lista contendo o número de matrícula dos servidores da carreira de Especialista 

em Políticas Públicas e Gestão Governamental que não foram promovidos, com as respectivas 
justificativas. 

 
Art. 7º - Os atos de promoção terão seus efeitos financeiros a partir de 1º de 

fevereiro do ano subsequente ao do início do período avaliatório. 
 

 
Seção II 

                  Do Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado - PFAC 
 

Art. 8º - O Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado - PFAC, 
integrado por ações de capacitação, será instituído pela Secretaria da Administração - SAEB. 

 

Parágrafo único - As ações de capacitação e os requisitos de aprovação de cada 
PFAC serão definidas em ato do Secretário de Administração. 

 

Art. 9º - Caberá à Superintendência de Recursos Humanos da SAEB a execução e o 
monitoramento do PFAC. 

 

Seção III 
                     Da Avaliação de Desempenho Funcional - ADF 

 
Art. 10 - A Avaliação de Desempenho Funcional - ADF será realizada pelas 

seguintes categorias de agentes avaliadores: 
 

I - chefia imediata; 
  
II - chefia mediata, quando: 
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IX - Ciclo de Avaliação de Desempenho Funcional: o período de 12 (doze) meses, 
que compreende as etapas do período avaliatório e o período de consolidação dos resultados; 

 

X - período avaliatório: o interstício de 08 (oito) meses durante o qual será observado 
o desempenho do servidor avaliado; 

 

XI - período de consolidação do resultado da Avaliação de Desempenho Funcional: o 
período correspondente aos 04 (quatro) últimos meses do ciclo de avaliação de desempenho 
funcional, no qual deverá ocorrer a sistematização do resultado final da Avaliação de Desempenho 
Funcional.  

 

Art. 3º - Para fins de promoção, o integrante da carreira do Grupo Ocupacional 
Gestão Pública investido em cargo em comissão, função gratificada ou equivalente, consideradas de 
direção e assessoramento superior em órgãos ou entidades do Poder Executivo ou em outros 
Poderes do Estado está sujeito ao cumprimento das condições de que trata este Decreto, 
independentemente da opção apresentada para remuneração do comissionamento exercido.  

 

Parágrafo único - O servidor investido em cargo em comissão, função gratificada 
ou equivalente somente poderá participar do processo de promoção caso as funções exercidas 
guardem correspondência com as da carreira do Grupo Ocupacional Gestão Pública.  

 
Art. 4º - Constituem requisitos para a promoção do servidor da carreira de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 
 

I - ser considerado apto em, pelo menos, 01 (uma) ADF dentre as realizadas no 
período em que o servidor permanecer na mesma Classe;  

 

II - ser aprovado em, pelo menos, 01 (um) PFAC não utilizado anteriormente em 
processo no qual o servidor tenha sido promovido. 

 

a) o servidor solicitar uma nova avaliação; 
 
b) a chefia imediata for concorrente do servidor e este solicitar; 
 
c) a chefia imediata não fizer a avaliação no prazo estabelecido.  
 

Parágrafo único - A chefia imediata deve ter trabalhado no mesmo local do servidor 
avaliado por, pelo menos, 120 (cento e vinte) dias contínuos, dentro de cada período avaliatório. 

 

Art. 11 - Para efeito da ADF, consideram-se impedidas: 
 

I - a chefia imediata, quando: 
 

a) ocorrerem os afastamentos previstos no art. 118 da Lei nº 6.677, de 26 de 
setembro de 1994, que impossibilitem, justificadamente, a sua atuação como agente avaliador; 

 
b) atuar, por menos de 120 (cento e vinte) dias, como chefia imediata do 

servidor avaliado; 
 

II - a chefia mediata, quando: 
 

a) ocorrerem os afastamentos previstos no art. 118 da Lei nº. 6.677, de 26 de 
setembro de 1994, que impossibilitem, justificadamente, que a chefia mediata atue como agente 
avaliador; 

 
b) atuar, por menos de 120 (cento e vinte) dias, como chefia mediata do 

servidor avaliado. 
 

Parágrafo único - Quando houver impedimento da chefia imediata ou da chefia 
mediata, a avaliação será realizada por superior hierárquico do servidor avaliado que, na ordem 
crescente de hierarquia, não esteja impedido. 

 

Art. 12 - Na hipótese de mudança de local de trabalho, no decorrer do período 
avaliatório, serão aplicados os seguintes dispositivos: 

 

I - o servidor será avaliado onde tiver permanecido por maior tempo em efetivo 
exercício; 

 
II - caso o servidor avaliado tenha permanecido o mesmo número de dias em 

diferentes locais de trabalho, a avaliação será feita naquela em que se encontrava no momento do 
encerramento do período avaliatório. 

 

Art. 13 - Do formulário de ADF deverá constar: 
 

I - o conceito atribuído ao desempenho funcional do servidor;  
 

II - a assinatura do agente avaliador;  
 
III - a anuência do servidor avaliado. 
 

Art. 14 - Se o servidor avaliado não der anuência no prazo estabelecido, a ADF será 
considerada anuída. 

 

Art. 15 - A ADF será constituída das seguintes perspectivas: 
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a) o servidor solicitar uma nova avaliação; 
 
b) a chefia imediata for concorrente do servidor e este solicitar; 
 
c) a chefia imediata não fizer a avaliação no prazo estabelecido.  
 

Parágrafo único - A chefia imediata deve ter trabalhado no mesmo local do servidor 
avaliado por, pelo menos, 120 (cento e vinte) dias contínuos, dentro de cada período avaliatório. 

 

Art. 11 - Para efeito da ADF, consideram-se impedidas: 
 

I - a chefia imediata, quando: 
 

a) ocorrerem os afastamentos previstos no art. 118 da Lei nº 6.677, de 26 de 
setembro de 1994, que impossibilitem, justificadamente, a sua atuação como agente avaliador; 

 
b) atuar, por menos de 120 (cento e vinte) dias, como chefia imediata do 

servidor avaliado; 
 

II - a chefia mediata, quando: 
 

a) ocorrerem os afastamentos previstos no art. 118 da Lei nº. 6.677, de 26 de 
setembro de 1994, que impossibilitem, justificadamente, que a chefia mediata atue como agente 
avaliador; 

 
b) atuar, por menos de 120 (cento e vinte) dias, como chefia mediata do 

servidor avaliado. 
 

Parágrafo único - Quando houver impedimento da chefia imediata ou da chefia 
mediata, a avaliação será realizada por superior hierárquico do servidor avaliado que, na ordem 
crescente de hierarquia, não esteja impedido. 

 

Art. 12 - Na hipótese de mudança de local de trabalho, no decorrer do período 
avaliatório, serão aplicados os seguintes dispositivos: 

 

I - o servidor será avaliado onde tiver permanecido por maior tempo em efetivo 
exercício; 

 
II - caso o servidor avaliado tenha permanecido o mesmo número de dias em 

diferentes locais de trabalho, a avaliação será feita naquela em que se encontrava no momento do 
encerramento do período avaliatório. 

 

Art. 13 - Do formulário de ADF deverá constar: 
 

I - o conceito atribuído ao desempenho funcional do servidor;  
 

II - a assinatura do agente avaliador;  
 

III - a anuência do servidor avaliado. 
 

Art. 14 - Se o servidor avaliado não der anuência no prazo estabelecido, a ADF será 
considerada anuída. 

 

Art. 15 - A ADF será constituída das seguintes perspectivas:  

 

I - Avaliação de competências vinculadas às atribuições da carreira; 
 

II - Avaliação da atuação individual em Projetos ou atividades vinculadas às 
atribuições da carreira. 

 

Art. 16 - A perspectiva correspondente à Avaliação de competências vinculadas às 
atribuições da carreira será aferida através de indicadores, agrupados nas seguintes temáticas:  

 

I - Políticas Públicas e Aperfeiçoamento da Gestão; 
 

II - Relacionamento Interpessoal e Comportamento Profissional; 
 

III - Habilidades Gerenciais; 
 

IV - Assessoramento às Etapas do Ciclo de Políticas Públicas; 
 

V - Instrumentos e Métodos necessários ao Trabalho. 
 

§ 1º - O agente avaliador deverá escolher 15 (quinze) dentre os 25 (vinte e cinco) 
indicadores disponíveis que mais se relacionem com as atividades desenvolvidas pelo servidor no 
período avaliatório; 

 

§ 2º - O agente avaliador deverá escolher, pelo menos, 01 (um) indicador, em cada 
uma das 05 (cinco) temáticas. 

 
Art. 17 - A perspectiva correspondente à avaliação da atuação individual em projetos 

ou atividades vinculadas às atribuições da carreira será aferida da seguinte forma: 
 

I - o servidor avaliado, em acordo com o agente avaliador, relacionará 03 (três) 
projetos ou atividades desenvolvidos no período avaliatório; 

 

II - cada projeto ou atividade deverá ser relacionado a uma das atribuições da carreira 
previstas no art. 4º da Lei nº 11.366, de 29 de janeiro de 2009; 

 

III - cada projeto ou atividade deverá apontar os resultados alcançados ou esperados 
até sua conclusão;  

 

IV - o agente avaliador deverá atribuir a cada projeto ou atividade um dos conceitos 
previstos no art. 18 deste Decreto. 

 

Art. 18 - Para a avaliação das perspectivas indicadas no art. 15 deste Decreto serão 
atribuídos os seguintes conceitos: 

 

I - não atende; 
 

II - atende parcialmente; 
 

III - atende satisfatoriamente; 
 

IV - supera as expectativas. 
 

Parágrafo único - O conceito previsto no inciso IV do caput somente poderá ser 
atribuído para, no máximo, 05 (cinco) indicadores. 

 

 
Seção IV 

Da Consolidação da Avaliação 
 

Art. 19 - Para fins do disposto no inciso I do art. 4º deste Decreto, será considerado 
apto o servidor que, cumulativamente: 

 

I - obtiver o conceito mínimo de "atende parcialmente" em, pelo menos, 12 (doze) 
indicadores da perspectiva correspondente à avaliação de competências vinculadas às atribuições da 
carreira; 

 

II - obtiver o conceito mínimo de "atende parcialmente" em, pelo menos, 02 (duas) 
avaliações da perspectiva correspondente à atuação individual em projetos ou atividades vinculados 
às atribuições da carreira.  

 

Art. 20 - No caso de insuficiência de vagas, a seleção para a promoção será feita 
sucessivamente pela aplicação dos seguintes critérios:  

 

I - maior número de participação com aprovação nos Programas de Formação e 
Aperfeiçoamento Continuado - PFAC, realizados durante o período de permanência na Classe 
ocupada; 

 
II - maior tempo de efetivo exercício na Classe ocupada; 
 

III - maior tempo de efetivo exercício na carreira; 
 

IV - maior tempo de efetivo exercício no Poder Executivo Estadual; 
 

V - maior tempo de efetivo exercício no serviço público; 
 

VI - maior idade. 
 

Art. 21 - O Ciclo de Avaliação de Desempenho Funcional terá duração de 12 (doze) 
meses, tendo início no mês de fevereiro de cada ano. 

 

Parágrafo único - Os 08 (oito) meses iniciais do ciclo de avaliação de desempenho 
funcional corresponderão ao período avaliatório, no qual será observado o desempenho do servidor 
avaliado. 

 

Art. 22 - Para fins de participação no processo de Avaliação de Desempenho 
Funcional, o servidor deverá permanecer 150 (cento e cinqüenta) dias de efetivo exercício de suas 
atividades no cargo ocupado ou na função exercida, dentro dos 08 (oito) meses do período 
avaliatório, considerando-se, para este efeito, os afastamentos previstos no art. 113 e nos incisos I, 
III e XI do art. 118 da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994. 

 
CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS 
 

Art. 23 - Ao servidor submetido ao processo anual de desenvolvimento na carreira 
será assegurado o duplo grau recursal em via administrativa. 

 
Parágrafo único - Os recursos de primeiro e de segundo graus serão interpostos por 

meio de requerimento fundamentado, sendo facultado ao recorrente a juntada de documentos. 
 

 

Art. 24 - Da publicação do resultado das listas previstas no art. 6º deste Decreto 
caberá recurso de primeiro grau. 

 
§ 1º - O recurso de primeiro grau possibilita ao servidor avaliado a revisão de sua 

ADF e seu processo de desenvolvimento na carreira. 
 
§ 2º - A petição, devidamente fundamentada, deverá ser dirigida à Comissão Central 

de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho, em até 03 (três) dias úteis, contados da 
publicação do resultado das listas previstas no art. 6º deste Decreto. 

 
§ 3º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho 

receberá os recursos de primeiro grau e formulará, conforme o caso, questionamentos técnicos à 
Comissão de Avaliação e aos demais sujeitos da avaliação, com vistas a subsidiar o seu julgamento. 

 
§ 4º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho 

julgará os recursos de primeiro grau em até 20 (vinte) dias úteis, a contar do fim do prazo para 
interposição de recurso. 

 
§ 5º - A Secretaria da Administração publicará o resultado do julgamento do recurso 

de 1º Grau em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo de que trata o § 4º deste artigo. 
 
Art. 25 - O prazo para interposição do recurso de segundo grau ao Secretário da 

Administração é de 03 (três) dias úteis, contados da publicação prevista no § 5º do art. 24 deste 
Decreto. 

 
§ 1º - O Secretário da Administração julgará o recurso de segundo grau interposto no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do término do prazo previsto no caput deste artigo. 
 
§ 2º - A decisão do Secretário da Administração será subsidiada por parecer técnico 

acerca do recurso de segundo grau interposto, elaborado pela Comissão Central de 
Acompanhamento da Avaliação de Desempenho. 

 
§ 3º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho 

poderá formular questionamentos técnicos à Comissão de Avaliação e aos demais sujeitos da 
avaliação, bem como à unidade de Recursos Humanos do órgão ou entidade de lotação do servidor 
avaliado, com vistas a elaborar o parecer de que trata o parágrafo anterior. 

 
§ 4º - A Secretaria da Administração publicará o resultado do julgamento do recurso 

hierárquico interposto em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo previsto no § 1º 
deste artigo. 

 
CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS 

 
Art. 26 - Para fins de cômputo dos prazos previstos neste Decreto, se excluirá o dia 

do começo e se incluirá o do vencimento. 
 

Parágrafo único - Será considerado prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte se o vencimento recair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes 
do horário normal. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES  
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Seção I 

Dos direitos do servidor 
 

Art. 27 - É assegurado ao servidor: 
 

I - ter conhecimento prévio das normas e dos critérios da ADF; 
 

II - acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenham por objeto a 
avaliação do seu desempenho; 

 

III - consultar, a qualquer tempo, todos os documentos que compõem seu processo de 
ADF. 

 

Seção II 
Dos deveres do servidor 

 
Art. 28 - Para fins do disposto neste Decreto, deve o servidor: 
 
I - inteirar-se da legislação que regulamenta o processo de ADF e de 

desenvolvimento na carreira; 
 

II - manter-se informado de todos os atos que tenham por objeto a avaliação de seu 
desempenho; 

 

III - dar ciência nos instrumentos de avaliação preenchidos pelo agente avaliador; 
 

IV - solicitar à área responsável a formalização das suas movimentações no período 
avaliatório; 

 

V - responsabilizar-se, no que lhe couber, pelo cumprimento dos prazos e etapas do 
seu processo de ADF; 

 

VI - atuar como agente avaliador sempre que requisitado; 
 

VII - integrar a Comissão de Avaliação ou a Comissão Central de Acompanhamento 
da Avaliação de Desempenho, na qualidade de membro ou suplente, quando designado; 

 

VIII - integrar a equipe de apoio da Comissão de Avaliação, da unidade de Recursos 
Humanos ou da Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho, quando 
designado; 

 
IX - colaborar com as Comissões quando convocado para prestar auxílio técnico. 

 
Seção III 

Das proibições do servidor 
 

Art. 29 - Para os fins do disposto neste Decreto, é vedado ao servidor: 
 

I - ser agente avaliador de seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta 
ou colateral até o terceiro grau, na forma da legislação vigente; 

  

II - analisar seu próprio processo de avaliação, de seu cônjuge, parente consanguíneo 
ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, enquanto membro de quaisquer das 
Comissões, devendo, nestas hipóteses, ser substituído por suplente; 

 

III - analisar ou emitir opinião acerca de recurso impetrado por ele próprio, por seu 
cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. 

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 30 - Enquanto não implementado o PFAC, a promoção será realizada em função 

da ADF do servidor. 
 
Art. 31 - Ficam instituídos os Processos Extraordinários de Avaliação de 

Desempenho Funcional - PEADF, aplicáveis aos 02 (dois) primeiros processos de promoção a 
serem realizados após a publicação deste Decreto. 

 
Parágrafo único - As promoções resultantes do PEADF obedecerão ordem 

classificatória em razão do conceito obtido na respectiva ADF, e em função do quanto estabelecido 
no art. 20 deste Decreto, observado o interstício mínimo e o quantitativo de cargos em cada classe 
da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na forma prevista nos §§ 
1º e 2º do art. 1º e art. 4º deste Decreto, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
Art. 32 - O primeiro PEADF terá início na data da publicação deste Decreto e terá 

duração de 04 (quatro) meses, sendo os 02 (dois) primeiros meses correspondentes ao período 
avaliatório, observados os prazos, procedimentos e critérios específicos estabelecidos em ato 
normativo a ser editado pelo Secretário da Administração. 

 
§ 1º - O conceito obtido no primeiro PEADF não poderá ser utilizado em qualquer 

outro processo de promoção. 
 
§ 2º - A promoção decorrente do primeiro PEADF terá efeito financeiro a partir da 

publicação deste Decreto. 
 
Art. 33 - O segundo PEADF terá início imediatamente após o término do período 

avaliatório previsto no caput do art. 32 deste Decreto e terá duração de 04 (quatro) meses, sendo os 
02 (dois) primeiros meses correspondentes ao período avaliatório, observados os prazos, 
procedimentos e critérios específicos estabelecidos em ato normativo a ser editado pelo Secretário 
da Administração. 

 
§ 1º - O conceito obtido no segundo PEADF não poderá ser utilizado em qualquer 

outro processo de promoção. 
 
§ 2º - A promoção decorrente do segundo PEADF terá efeito financeiro a partir do 

início do seu respectivo período avaliatório. 
 
Art. 34 - O Secretário da Administração editará os atos normativos complementares 

a este Decreto, resolverá os casos omissos, e, especialmente, disciplinará os PEADF. 
 
Art. 35 - Fica revogado o Decreto nº 14.512, de 29 de maio de 2013. 

 

Art. 24 - Da publicação do resultado das listas previstas no art. 6º deste Decreto 
caberá recurso de primeiro grau. 

 
§ 1º - O recurso de primeiro grau possibilita ao servidor avaliado a revisão de sua 

ADF e seu processo de desenvolvimento na carreira. 
 
§ 2º - A petição, devidamente fundamentada, deverá ser dirigida à Comissão Central 

de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho, em até 03 (três) dias úteis, contados da 
publicação do resultado das listas previstas no art. 6º deste Decreto. 

 
§ 3º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho 

receberá os recursos de primeiro grau e formulará, conforme o caso, questionamentos técnicos à 
Comissão de Avaliação e aos demais sujeitos da avaliação, com vistas a subsidiar o seu julgamento. 

 
§ 4º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho 

julgará os recursos de primeiro grau em até 20 (vinte) dias úteis, a contar do fim do prazo para 
interposição de recurso. 

 
§ 5º - A Secretaria da Administração publicará o resultado do julgamento do recurso 

de 1º Grau em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo de que trata o § 4º deste artigo. 
 
Art. 25 - O prazo para interposição do recurso de segundo grau ao Secretário da 

Administração é de 03 (três) dias úteis, contados da publicação prevista no § 5º do art. 24 deste 
Decreto. 

 
§ 1º - O Secretário da Administração julgará o recurso de segundo grau interposto no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do término do prazo previsto no caput deste artigo. 
 
§ 2º - A decisão do Secretário da Administração será subsidiada por parecer técnico 

acerca do recurso de segundo grau interposto, elaborado pela Comissão Central de 
Acompanhamento da Avaliação de Desempenho. 

 
§ 3º - A Comissão Central de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho 

poderá formular questionamentos técnicos à Comissão de Avaliação e aos demais sujeitos da 
avaliação, bem como à unidade de Recursos Humanos do órgão ou entidade de lotação do servidor 
avaliado, com vistas a elaborar o parecer de que trata o parágrafo anterior. 

 
§ 4º - A Secretaria da Administração publicará o resultado do julgamento do recurso 

hierárquico interposto em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo previsto no § 1º 
deste artigo. 

 
CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS 

 
Art. 26 - Para fins de cômputo dos prazos previstos neste Decreto, se excluirá o dia 

do começo e se incluirá o do vencimento. 
 

Parágrafo único - Será considerado prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte se o vencimento recair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes 
do horário normal. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES  

 

II - analisar seu próprio processo de avaliação, de seu cônjuge, parente consanguíneo 
ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, enquanto membro de quaisquer das 
Comissões, devendo, nestas hipóteses, ser substituído por suplente; 

 

III - analisar ou emitir opinião acerca de recurso impetrado por ele próprio, por seu 
cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. 

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 30 - Enquanto não implementado o PFAC, a promoção será realizada em função 

da ADF do servidor. 
 
Art. 31 - Ficam instituídos os Processos Extraordinários de Avaliação de 

Desempenho Funcional - PEADF, aplicáveis aos 02 (dois) primeiros processos de promoção a 
serem realizados após a publicação deste Decreto. 

 
Parágrafo único - As promoções resultantes do PEADF obedecerão ordem 

classificatória em razão do conceito obtido na respectiva ADF, e em função do quanto estabelecido 
no art. 20 deste Decreto, observado o interstício mínimo e o quantitativo de cargos em cada classe 
da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na forma prevista nos §§ 
1º e 2º do art. 1º e art. 4º deste Decreto, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
Art. 32 - O primeiro PEADF terá início na data da publicação deste Decreto e terá 

duração de 04 (quatro) meses, sendo os 02 (dois) primeiros meses correspondentes ao período 
avaliatório, observados os prazos, procedimentos e critérios específicos estabelecidos em ato 
normativo a ser editado pelo Secretário da Administração. 

 
§ 1º - O conceito obtido no primeiro PEADF não poderá ser utilizado em qualquer 

outro processo de promoção. 
 
§ 2º - A promoção decorrente do primeiro PEADF terá efeito financeiro a partir da 

publicação deste Decreto. 
 
Art. 33 - O segundo PEADF terá início imediatamente após o término do período 

avaliatório previsto no caput do art. 32 deste Decreto e terá duração de 04 (quatro) meses, sendo os 
02 (dois) primeiros meses correspondentes ao período avaliatório, observados os prazos, 
procedimentos e critérios específicos estabelecidos em ato normativo a ser editado pelo Secretário 
da Administração. 

 
§ 1º - O conceito obtido no segundo PEADF não poderá ser utilizado em qualquer 

outro processo de promoção. 
 
§ 2º - A promoção decorrente do segundo PEADF terá efeito financeiro a partir do 

início do seu respectivo período avaliatório. 
 
Art. 34 - O Secretário da Administração editará os atos normativos complementares 

a este Decreto, resolverá os casos omissos, e, especialmente, disciplinará os PEADF. 
 
Art. 35 - Fica revogado o Decreto nº 14.512, de 29 de maio de 2013.  

 
Art. 36 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 30 de agosto de 2019. 
 

RUI COSTA 
Governador 

 

Bruno Dauster 
Secretário da Casa Civil 

Edelvino da Silva Góes Filho 
Secretário da Administração 

 
<#E.G.B#343191#30#379390/>
<#E.G.B#343194#30#379393>

DECRETO 19.205 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 
 

Altera o Decreto nº 13.341, de 07 de outubro de 2011.  
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe é 
conferida pelo inciso V do art. 105 da Constituição Estadual, 

 

D E C R E T A 
 
Art. 1º - A ementa do Decreto nº 13.341, de 07 de outubro de 2011, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 

“Regulamenta os procedimentos gerais da Avaliação de 
Desempenho Funcional, para fins de promoção e progressão, do 
servidor ocupante de cargo efetivo das carreiras dos Grupos 
Ocupacionais Artes e Cultura, Técnico-Administrativo, Técnico-
Específico e Comunicação Social.” (NR) 

 
Art. 2º - O caput do art. 1º do Decreto nº 13.341, de 07 de outubro de 2011, passa 

a vigorar com a seguinte redação:  
 

“Art. 1º - A Avaliação de Desempenho Funcional - ADF dos servidores 
ocupantes de cargo efetivo das carreiras dos Grupos Ocupacionais Artes 
e Cultura, Técnico-Administrativo, Técnico-Específico e Comunicação 
Social obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa, e 
sujeitar-se-á, no que couber, aos procedimentos gerais estabelecidos 
neste Decreto.” (NR) 

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 30 de agosto de 2019. 

 

RUI COSTA 
Governador 

 

Bruno Dauster 
Secretário da Casa Civil 

 

 

Edelvino da Silva Góes Filho 
Secretário da Administração 

 
<#E.G.B#343194#30#379393/>
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República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

DIÁRIO OFICIAL

Despacho N° 51125650 DE 13 de Outubro de 2020
Órgão: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
Objeto: Licença para Tratamento de Saúde
Despacho: Indeferida com base em laudo expedido pela Junta Médica Oficial do Estado.

Matrícula Nome Data Laudo
 06346643  ANA CLAUDIA AMORIM SILVA GUSMAO  05.10.2020

PAULO MORENO CARVALHO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
<#E.G.B#474299#4#518012/>

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
<#E.G.B#474517#4#518235>
PORTARIA Nº 699 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 
e considerando o Decreto Estadual nº 16.106, de 29 de maio de 2015, em consonância com os 
princípios da legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, isonomia e impessoalidade, bem 
como o quanto está disposto pelos artigos 61 a 63 da Lei Estadual nº 9.433/05, c/c com o art. 25, 
caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a abertura do processo de credenciamento de leiloeiros interessados em opera-
cionalizar a alienação de bens móveis de propriedade dos Órgãos e Entidades da Administração 
Pública Estadual, conforme estabelecido em Processo Administrativo nº 009.0224.2020.0027772-17.

Art. 2º O presente processo de credenciamento será regido consoante disposto nos arts. 62 e 63 
da Lei Estadual 9.433/2015, observadas as normas pertinentes e as condições a serem fixadas 
em edital.

Art. 3º Homologar o Edital de Credenciamento nº 001/2020, a ser disponibilizado em até 04 
(quatro) dias úteis, após a publicação desta Portaria, no endereço eletrônico da Secretaria da 
Administração do Estado da Bahia (www.saeb.ba.gov.br) e no portal de compras do Estado 
(www.comprasnet.ba.gov.br).

Art. 4º Para os fins desta Portaria serão consideradas as definições constantes no Edital nº 001/2020.

Art. 5º O credenciamento observará as seguintes etapas:
I - Publicação do Edital, onde estão estabelecidas as regras do Credenciamento, conforme 
Regulamento anexo;
II - Recebimento da documentação dos leiloeiros interessados, para análise;
III - Assinatura do Termo de Adesão ao Credenciamento;
IV - Convocação dos credenciados, mediante sorteio no SIMPAS;
V - Assinatura da Convenção de Leilão.

Art. 6º O processo de credenciamento será conduzido por Comissão Permanente de Credencia-
mento, que possui as seguintes atribuições:
I - Acompanhar todo o processo de credenciamento;
II - Monitorar o cumprimento desta Portaria e dos atos normativos complementares dela 
decorrentes;
III - Receber os pedidos de inscrição dos interessados;
IV - Conferir os documentos em todas as etapas do Credenciamento;
V - Dar publicidade aos novos Credenciados e demais atos decorrentes das atividades deste setor;
VI - Tratar do descredenciamento dos leiloeiros habilitados que descumpram as obrigações 
constantes em Edital, garantindo, em todas as etapas, o direito ao Contraditório e à Ampla 
Defesa;
VII - Receber as denúncias resultantes do controle social e adotar as providências administrati-
vas delas decorrentes;
VIII - Deliberar quanto aos casos omissos.

Art. 7º O requerimento de credenciamento de leiloeiros, para prestação dos serviços no âmbito 
do Estado da Bahia, deverá obedecer às orientações expressas na forma do Edital nº 001/2020.

Art. 8º Esta Portaria terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação em 
Diário Oficial do Estado da Bahia.

Art. 9º Qualquer interessado (a) poderá denunciar irregularidade na prestação dos serviços a 
qualquer tempo.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário da Administração
<#E.G.B#474517#4#518235/>
<#E.G.B#474523#4#518242>
PORTARIA Nº 700 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos do disposto 
na Lei Estadual nº 11.366, de 29 de janeiro de 2009, no Decreto Estadual nº 13.372, de 20 de 
outubro de 2011 e no DECRETO Nº 19.204 DE 30 DE AGOSTO DE 2019, e em conformidade 
com o disposto no processo SEI nº 009.0240.2020.0028216-51, resolve:

Art. 1º - Instituir o Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado - PFAC da carreira de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - EPPGG, para o biênio 2020/2021, 
conforme disposto no art. 11 do Decreto Estadual nº 13.372/2011.

Art. 2º - Convocar os integrantes da carreira de EPPGG para inscrição no PFAC/EPPGG 
2020/2021, conforme ações constantes do art. 4º desta Portaria.

Art. 3º - Determinar que a Diretoria de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas - DDE/SRH/
SAEB seja responsável pela formulação, implementação, acompanhamento e avaliação do 
PFAC da carreira de EPPGG, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 13.372/2011.

Art. 4º - Estabelecer como regras do PFAC/EPPGG 2020/2021:

I - O PFAC/EPPGG2020-2021 terá uma carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, distribuídas 
em uma ou mais ações de capacitação que irão compor a Trilha de Aprendizagem Profissional, 
relacionadas no Anexo Único desta Portaria;

II - as ações da Trilha de Aprendizagem Profissional serão distribuídas no decorrer do biênio, 
cabendo ao EPPGG escolher as ações e os períodos mais apropriados para realização, 
considerando a data limite para envio dos certificados, de que trata o inciso XII do Art. 5º;

III - as ações não apresentadas nesta Portaria serão divulgadas em atos normativos comple-
mentares e ainda serão divulgadas no Portal do Servidor, por meio de e-mail e outros canais de 
comunicação, no decorrer do biênio de 2020/2021;

IV - serão considerados para aproveitamento da carga horária exigida, exclusivamente, as 
ações estabelecidas nesta Portaria e nos atos normativos referentes à Trilha de Aprendizagem 
Profissional;

V - o EPPGG que já tiver realizado alguma das ações relacionadas no Anexo Único desta 
Portaria, no período de Janeiro de 2019 até a data desta publicação, deverá encaminhar o 
certificado para o e-mail: mailto:carreira.dde@saeb.ba.gov.br com o assunto “Aproveitamento de 
Certificado para o PFAC EPPGG”;

VI - o EPPGG que participar como expositor ou moderador de ações virtuais de capacitação 
integrantes do PFAC poderá aproveitar as horas realizadas, para cômputo da carga horária do 
seu PFAC pessoal;

Art. 5° - Para se inscrever nas ações do PFAC EPPGG 2020/2021, o servidor deverá:

I - Escolhida a ação do PFAC, verificar se é ação da UCS SAEB ou das instituições parceiras, 
UCS SEPLAN e Escola Virtual de Governo - EVG;

II - para as ações da Escola Virtual de Governo - EVG, o EPPGG deve verificar o quadro de 
ofertas da instituição, dentro do Programa Preparação de Gestores Públicos, pelo site https://
www.escolavirtual.gov.br/;

III -se a ação for presencial, da UCS SAEB, o EPPGG deverá encaminhar e-mail, até 07 dias 
úteis de antecedência, para mailto:carreira.dde@saeb.ba.gov.br com o assunto Inscrição PFAC 
EPPGG, constando nome completo do servidor, matrícula, e-mail para contato, telefone, órgão 
de lotação e a ação de capacitação pretendida;

IV - para as ações,  em EAD, da UCS SAEB, o servidor deverá estar atento ao calendário das 
ações, divulgado no Portal do Servidor, e fazer sua própria inscrição;

V - a inscrição nas ações referentes ao formato Webinar- Papo de Especialista só serão 
consideradas após o EPPGG receber a confirmação com o link da ação, pela equipe de Carreiras 
da DDE;

VI - as ações no formato Webinar ocorrerão pela plataforma Microsoft Teams e a sua efetiva 
participação é de inteira responsabilidade do servidor;

VII - nas ações presenciais, os certificados só serão entregues aos servidores que tiverem, pelo 
menos, 70% de frequência na ação;

VIII - nos webinários, a frequência será analisada com base em relatórios emitidos pela plataforma 
Microsoft Teams;

IXI - se a ação for da UCS SEPLAN, o servidor deverá acessar o cronograma das ações da 
UCS SEPLAN, escolher sua ação e turma e encaminhar e-mail para mailto:ucs.seplan@seplan.
ba.gov.brgov.br, com o formulário de inscrição em anexo. O formulário de inscrição é encontrado 
no link http://www.sepege.ba.gov.br/p/241/cronograma-e-inscricoes.html;

X - para as ações ofertadas pela parceria com a UCS SEPLAN, o curso Introdução ao 
Planejamento Governamental é pré-requisito para as outras ações;

XI-as inscrições nas ações do PFAC estão sujeitas a confirmação, exceto as em parceria com a 
EVG, e obedecerão a ordem de inscrição;

XII - os certificados das ações do PFAC deverão ser encaminhados até 31 de outubro de 2021 
para o e-mail: mailto:carreira.dde@saeb.ba.gov.br, com o assunto Certificado PFAC EPPGG 
2020-2021. No e-mail o servidor deverá informar o nome completo, matricula órgão de lotação, 
telefone e e-mail.
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CASA CIVIL
<#E.G.B#483224#1#527549>
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. EDIÇÃO D.O.E. De 07/12/2019; Ano CIV; Nº 22.800. 
Onde se lê: 014.5372.2019.000.4608-45. Leia-se: 014.12739.2019.0004608-45. Fornecedor: 
Deusdedite Coelho De Almeida.
<#E.G.B#483224#1#527549/>
<#E.G.B#483227#1#527552>
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. EDIÇÃO D.O.E. De 14/09/2019; Ano CIV; Nº 22.742. 
Onde se lê: 014.5372.2019.000.3213-92. Leia-se: 014.5372.2019.0003313-92. Fornecedor: 
Crispiniano Rodrigues de Jesus.
<#E.G.B#483227#1#527552/>

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
<#E.G.B#483280#1#527607>
PORTARIA Nº 846 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO BAHIA, no uso de suas atribuições e, 
considerando o disposto na Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, no Decreto nº 9.376, 
de 23 de março de 2005 e na Portaria nº 566, de 30 de agosto de 2006, e em conformidade com 
o disposto no processo SEI nº 009.0247.2020.0033746-33, RESOLVE:

Art. 1º- Designar para compor a Comissão Permanente de Credenciamento de Serviços de 
Assistência Médico-Hospitalar e Correlatos do PLANSERV - Assistência à Saúde dos Servidores 
Públicos Estaduais, os servidores MARIA DO SOCORRO DA COSTA BRITO, matrícula 
09.201.124-1, ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO, matrícula nº 53.000.358-8, 
ELOÍSA SAMPAIO LACERDA SENRA PORTUGAL, matrícula nº 65000692-1, NADJA NARA 
REHEM DE SOUZA, matrícula 19.524.679-9 como titulares e os servidores MARCOS CEZAR, 
matrícula n° 09.202.968-8, JOANGELA MUNIZ CÂMARA MOREIRA, matrícula 09.638.792, 
RAILSON ANDRADE SILVA JUNIOR, matrícula 09.627.656, como membros suplentes.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 356 de 30 de 
abril de 2020.

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário da Administração
<#E.G.B#483280#1#527607/>
<#E.G.B#483356#1#527687>
PORTARIA SAEB N° 847 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições regimentais e com fulcro no 
artigo 205 da Lei Estadual nº 6.677 de 26 de setembro de 1994 e suas modificações posteriores, 
RESOLVE acolher as justificativas apresentadas pela Presidente do Grupo de Trabalho de 
Mobiliário, instituída pela Portaria SAEB nº 203, de 04 de março de 2020, publicada no Diário 
Oficial do Estado da Bahia em 05 de março de 2020, processo SEI nº 009.0215.2020.0004586-
38, e prorrogar por mais 20 dias, com efeito retroativo a 10/11/2020, com seu término em 30 de 
novembro de 2020, o prazo para a conclusão dos trabalhos e entrega do relatório final.

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretário da Administração
<#E.G.B#483356#1#527687/>
<#E.G.B#483452#1#527784>
PORTARIA Nº 856 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos do disposto 
na Lei Estadual nº 11.366, de 29 de janeiro de 2009, no Decreto Estadual nº 13.372, de 20 de 
outubro de 2011 e no DECRETO Nº 19.204 DE 30 DE AGOSTO DE 2019, e em conformidade 
com o disposto no processo SEI nº 009.0240.2020.0028216-51, resolve:

Art. 1º - Alterar o Anexo Único da Portaria N°700, de 13 de outubro de 2020.

Art. 2º - Mantém-se válidas as demais disposições da Portaria N°700, de 13 de outubro de 2020.

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

EDELVINO DA SILVA GOES FILHO
Secretário da Administração

 ANEXO ÚNICO
CURSO MODALIDADE CH N° 

PAX
N° 
TURMAS

PERÍODO EXECUÇÃO

ANÁLISE EX ANTE DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

EAD 40H x x Verificar 
calendário 
EVG

EVG

DEFESA DO USUÁRIO E 
SIMPLIFICAÇÃO

EAD 20H x x Verificar 
calendário 
EVG

EVG

GESTÃO PESSOAL-BASE DA 
LIDERANÇA

EAD 50H x x Verificar 
calendário 
EVG

EVG

INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO 
PÚBLICO

EAD 40H x x Verificar 
calendário 
EVG

EVG

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

EAD 40H x x Verificar 
calendário 
EVG

EVG

GESTÃO DE RISCOS EM 
PROCESSOS DE TRABALHO 
(SEGUNDO O COSO)

EAD 20H x x Verificar 
calendário 
EVG

EVG

WEBINAR PAPO DE 
ESPECIALISTA 1

EAD /Microsoft 
Teams

4H 250 1 A definir UCS SAEB

WEBINAR PAPO DE 
ESPECIALISTA 2

EAD /Microsoft 
Teams

4H 250 1 A definir UCS SAEB

WEBINAR PAPO DE 
ESPECIALISTA 3

EAD /Microsoft 
Teams

4H 250 1 A definir UCS SAEB

WEBINAR PAPO DE 
ESPECIALISTA 4

EAD /Microsoft 
Teams

4H 250 1 A definir UCS SAEB

WEBINAR PAPO DE 
ESPECIALISTA 5

EAD /Microsoft 
Teams

4H 250 1 A definir UCS SAEB

MASP EAD 40H 60 1 A definir UCS SAEB
GESTÃO DA QUALIDADE EAD 30H 60 1 A definir UCS SAEB
GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
PESSOAS E PLANOS DE 
CARREIRA

EAD 20H 60 1 A definir UCS SAEB

LEGISLAÇÃO APLICADA A 
LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS

EAD 30H 60 1 A definir UCS SAEB

INTRODUÇÃO A GESTÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES

PRESENCIAL 
ou EAD

20H 30 1 A definir UCS SAEB

GESTÃO DE CONFLITOS PRESENCIAL 20H 30 1 A definir UCS SAEB
COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL 
NO AMBIENTE DE TRABALHO

PRESENCIAL 20H 30 1 A definir UCS SAEB

PAPEL DO GERENTE PRESENCIAL 24H 24 1 A definir UCS SAEB
GESTÃO INTEGRADA DA ADM. 
PÚBLICA

PRESENCIAL 24H 24 1 A definir UCS SAEB

LIDERANÇA, REFLEXÃO E AÇÃO PRESENCIAL 32H 24 1 A definir UCS SAEB
ESTADO, SOCIEDADE E 
DESAFIOS DA GESTÃO 
CONTEMPORÂNEA

PRESENCIAL
Ou EAD

24H 30 1 A definir UCS SAEB

COMPETÊNCIAS 
CONVERSACIONAIS

PRESENCIAL 24H 20 1 A definir UCS SAEB

LIBRAS PRESENCIAL 40H 20 1 A definir UCS SAEB
GESTÃOE FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS E CONVÊNIOS

PRESENCIAL 20H 30 1 A definir UCS SAEB

I1 INTRODUÇÃO 
AO PLANEJAMENTO 
GOVERNAMENTAL

PRESENCIAL
ou EAD

32H x x A definir UCS SEPLAN

B1 - BÁSICO PLANEJAMENTO 
- INTRODUÇÃO AO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PRESENCIAL
ou EAD

16H x x A definir UCS SEPLAN

B1 - BÁSICO PLANEJAMENTO - 
PLANO PLURIANUAL

PRESENCIAL
ou EAD

24H x x A definir UCS SEPLAN

B1 - BÁSICO PLANEJAMENTO 
-INDICADORES

PRESENCIAL
ou EAD

24H x x A definir UCS SEPLAN

B2 - BÁSICO ORÇAMENTO 
-RECEITA ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL
ou EAD

4H x 1 A definir UCS SEPLAN

B2 - BÁSICO ORÇAMENTO 
-PROGRAMAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL
ou EAD

12H x 1 A definir UCS SEPLAN

B2 - BÁSICO ORÇAMENTO 
-GESTÃO DA DINÂMICA 
ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL
ou EAD

12H x x A definir UCS SEPLAN

B3 -BÁSICO M&A -  CONCEITOS 
GERAIS DE ACOMPANHAMENTO 
E MONITORAMENTO DE 
PROGRAMA

PRESENCIAL
ou EAD

8H x x A definir UCS SEPLAN

B3 - BÁSICO M&A -CONCEITOS 
GERAIS DE AVALIAÇÃO DE 
PROGRAMA

PRESENCIAL
ou EAD

16H x x A definir UCS SEPLAN

B4 - BÁSICO POLÍTICA 
TERRITORIAL -PRINCÍPIOS E 
FUNDAMENTOS 

PRESENCIAL
ou EAD

20H x x A definir UCS SEPLAN

<#E.G.B#483452#1#527784/>
<#E.G.B#483519#1#527852>




