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RESOLUÇÃO Nº 30/2017-CSDPE/AM 

 
REGULAMENTA O PRÊMIO POR 

PRODUTIVIDADE NO ÂMBITO DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas exercer as atividades 

consultivas, normativas e decisórias, nos termos do art. 102, da LC 

n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e art. 1º do Regimento Interno 

do CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 31, inciso II, da Lei Estadual 

n. 4.077, de 11 de setembro de 2014; 

CONSIDERANDO as disposições contidas nos §§7º e 8º do artigo 

31, da Lei Estadual n. 4.077, de 11 de setembro de 2014; 

 

Art. 1º Fica regulamentado, na forma desta Resolução, o Prêmio 

por Produtividade previsto no art. 31, II, da Lei 4.077/2014. 

 

Art. 2º O Prêmio por Produtividade consiste em uma parcela 

remuneratória a ser paga ao membro e ao servidor ocupante de 

cargo de provimento efetivo ou de provimento em comissão dos 

quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

em efetivo exercício no período de referência, que cumpra, 

anualmente, metas estabelecidas, e obtenha conceito igual ou 

superior a 60% (sessenta por cento) em todas as avaliações de 

desempenho. 

 

§ 1º Para os fins desta Resolução, considera-se como período de 

referência o ano civil. 

 

§ 2º As metas de que tratam o caput serão estabelecidas pelo 

Defensor Público Geral, ouvido o Conselho Superior. 

 

Art. 3º O pagamento do Prêmio por Produtividade ficará 

condicionado à disponibilidade financeira, considerando-se, para 

tanto, a economia com despesas correntes e ampliação de receitas, 

a ser apurado pela Diretoria Financeira, até o último dia útil do mês 

de Novembro. 

 

Art. 4º O Defensor Público Geral definirá, em análise discricionária 

e com base no levantamento feito pela Diretoria Financeira, o 
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montante dos recursos destinados ao pagamento do Prêmio por 

Produtividade. 

 

§ 1º Havendo frustração de receitas ou aumento de despesas que 

ocasionem déficit financeiro, somente será possível o pagamento 

do Prêmio por Produtividade caso não haja prejuízo para a 

Instituição ou terceiros. 

 

§ 2º Definido o montante reservado ao Prêmio por Produtividade, 

na forma do caput, a Diretoria Financeira calculará a parcela 

máxima a ser recebida por cada servidor, que poderá ser arbitrada 

em valor fixo ou em percentual sobre a remuneração básica do 

cargo, tendo como referência a classe e o padrão final da carreira, 

observadas as diretrizes definidas pelo Defensor Público Geral. 

 

§ 3º Caso a parcela máxima seja arbitrada em valor fixo, deverá ser 

respeitado como limite individual, a remuneração básica do cargo, 

tendo como referência a classe e o padrão final da carreira. 

 

§ 4º A Gerência de Gestão de Pessoas, com base na parcela 

máxima, individualizará o montante a ser pago a cada servidor, 

segundo o disposto no art. 5º, desta Resolução. 

 

§ 5º Finalizados os cálculos, o Defensor Público Geral determinará 

a inclusão do Prêmio por Produtividade na folha do mês de 

dezembro. 

 

Art. 5º O cálculo do Prêmio por Produtividade a ser percebido por 

cada membro e servidor tomará por base a parcela máxima 

definida nos termos do parágrafo 2º do artigo anterior, que será 

modificada com base nos seguintes fatores: 

I - o resultado obtido nas avaliações de desempenho durante o 

período de referência, nos termos do Anexo Único;  

II - os meses efetivamente trabalhados durante o período de 

referência, seguindo-se a mesma sistemática de cálculo da 

gratificação natalina; 

III – o atingimento das metas individuais e setoriais durante o 

período de referência, aplicando-se um fator de redução na mesma 

proporção da defasagem entre o resultado dos indicadores e as 

metas estabelecidas. 

 

§ 1º Não estando o membros ou servidor sujeito a avaliação de 

desempenho, ser-lhe-á aplicado o conceito máximo, para a 

finalidade desta resolução. 
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§ 2º O disposto no parágrafo anterior se aplica aos que, embora 

sujeitos à avaliação de desempenho, não tenham sido a ela 

submetidos durante o período de referência. 

 

§ 3º Considerando o atingimento das metas institucionais, o 

Defensor Público Geral poderá deixar de aplicar o fator de redução 

previsto no inciso I e III do caput, em decisão devidamente 

motivada. 

 

§ 4º Para fins do disposto no inciso II do caput, não são 

considerados como efetivo exercício: 

I – qualquer afastamento não remunerado; 

II –afastamento para estudo; 

III – licença especial; 

IV – o tempo em que se estiver à disposição de outro órgão público; 

 

Art. 6º O Prêmio por Produtividade não se incorpora à remuneração 

nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor e não 

servirá de base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem 

para a contribuição à seguridade social. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Manaus, 27 de novembro de 2017. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 

 

 
ANEXO ÚNICO 

 Tabela de Proporcionalidade entre o Conceito na Avaliação de 
Desempenho e o Valor do Prêmio por Produtividade 

 

Média dos Conceitos obtidos nas 
Avaliações de Desempenho no 

Período de Referência 

Percentual aplicado 
sobre a Parcela 

Máxima 

Igual ou maior que 60% e menor 
que 70% da pontuação máxima 

70% 

Maior que 70% e menor que 80% da 
pontuação máxima 

80% 

Maior que 80% e menor que 90% da 
pontuação máxima 

90% 

Maior que 90% e menor que 100% 
da pontuação máxima 

95% 
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100% da pontuação máxima 100% 
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