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Art. 12. A avaliação de desempenho institucional visa a
aferir o alcance das metas organizacionais, podendo considerar pro-
jetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além
de outras características específicas.

§ 1o As metas referentes à avaliação de desempenho insti-
tucional serão fixadas semestralmente, em portaria do dirigente má-
ximo do HFA, podendo ser revistas, a qualquer tempo, na hipótese de
superveniência de fatores que influenciem significativa e diretamente a
sua consecução, desde que o HFA não tenha dado causa a tais fatores.

§ 2o As metas referidas no § 1o devem ser objetivamente
mensuráveis, utilizando-se como parâmetros indicadores que visem a
aferir a qualidade dos serviços relacionados às atividades da HFA,
levando-se em conta, no momento de sua fixação, os índices al-
cançados nos exercícios anteriores.

§ 3o As metas referentes à avaliação de desempenho ins-
titucional deverão ser segmentadas em:

I - metas globais, elaboradas em consonância com o Plano Plu-
rianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Or-
çamentária Anual - LOA, ou com Diretrizes do Ministério da Defesa; e

II - metas intermediárias, referentes às equipes de trabalho,
elaboradas em consonância com as metas institucionais globais.

§ 4o As metas intermediárias de que trata o inciso II do § 3o

deverão ser elaboradas em consonância com as metas globais e serão
definidas por critérios objetivos, sendo as equipes de trabalho seg-
mentadas de acordo com a natureza de atividade, ou unidades da
estrutura organizacional do HFA, ou de forma prevista no ato de que
trata o art. 13.

§ 5o Para fins de pagamento do BDAH, as metas inter-
mediárias deverão ser distribuídas em metas de desempenho indi-
vidual entre os membros da equipe e comporão o Plano de Trabalho
de cada unidade do HFA, sendo estas metas previamente acordadas,
salvo situações devidamente justificadas, entre o empregado e sua
chefia de trabalho.

§ 6o As metas de desempenho institucional e os resultados
apurados a cada período semestral deverão ser amplamente divul-
gados pelo HFA, inclusive em seu sítio eletrônico, permanecendo
acessíveis a qualquer tempo.

Art. 13. Os procedimentos específicos de avaliação de de-
sempenho individual e institucional e de concessão do BDAH, re-
gulamentados por este Decreto, serão estabelecidos em ato do Mi-
nistro de Estado da Defesa, observada a legislação vigente, podendo
haver delegação para o dirigente máximo do HFA.

Parágrafo único. O ato a que se refere o caput deverá conter:

I - os critérios, as normas, os procedimentos e os controles
necessários à implementação da promoção e do BDAH;

II - identificação dos responsáveis pela observância dos cri-
térios e procedimentos de avaliação de desempenho para fins de
promoção e do BDAH em cada unidade de avaliação;

III - os fatores a serem aferidos na avaliação de desempenho
individual, além daqueles estabelecidos neste Decreto;

IV - o peso relativo de cada fator;

V - a metodologia de avaliação a ser utilizada, abrangendo os
procedimentos que irão compor o processo de avaliação, a sequência
em que serão desenvolvidos e os responsáveis pela sua execução;

VI - os procedimentos relativos ao encaminhamento de re-
cursos por parte do empregado avaliado;

VII - as unidades da estrutura organizacional qualificadas
como unidades de avaliação; e

VIII - a composição da Comissão de que trata o art. 14.

Art. 14. Será instituída, no âmbito do HFA, por intermédio
de ato de seu dirigente máximo, Comissão de Acompanhamento da
Avaliação de Desempenho - CAD, que participará de todas as etapas
da avaliação de desempenho.

§ 1o A CAD será formada por representantes indicados pelo
dirigente máximo do HFA e por membros indicados pelos empre-
gados de que trata este Decreto.

§ 2o A CAD deverá julgar, em última instância, os eventuais
recursos interpostos quanto aos resultados das avaliações individuais.

§ 3o A forma de funcionamento da CAD será definida em ato
do dirigente máximo do HFA.

§ 4o Somente poderão compor a CAD empregados em exer-
cício no HFA que não estejam respondendo a processo administrativo
d i s c i p l i n a r.

Art. 15. Durante o primeiro período de avaliação, as atribuições
da CAD ficarão a cargo da unidade de recursos humanos do HFA.

Art. 16. A CAD para acompanhamento da avaliação de de-
sempenho para fins de promoção, poderá ser a mesma instituída para
fins de acompanhamento da avaliação de desempenho para paga-
mento do BDAH.

Art. 17. O BDAH, devido aos ocupantes dos empregos pú-
blicos de que trata o art. 1o, em efetivo exercício no HFA, será
atribuído em função do efetivo desempenho do empregado, bem co-
mo de metas de desempenho institucional do HFA.

Art. 18. O BDAH será pago no percentual de até quinze por
cento, incidente sobre a soma dos salários percebidos pelo empre-
gado, respeitada a seguinte distribuição:

I - cinquenta por cento serão atribuídos em função dos re-
sultados obtidos na avaliação de desempenho individual; e

II - cinquenta por cento serão atribuídos em função dos
resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional.

Art. 19. O período de avaliação individual e institucional será
o semestre civil, com a correspondente percepção do BDAH em
março e setembro.

§ 1o As avaliações de desempenho individual e institucional
serão utilizadas como instrumento de gestão, com a identificação de
aspectos do desempenho que possam ser melhorados por meio de
oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento profissional.

§ 2o O ciclo da avaliação compreenderá as seguintes etapas:

I - publicação das metas globais, a que se refere o inciso I do
§ 3o do art. 12;

II - estabelecimento de metas de desempenho individual e
institucional, de que tratam os §§ 1o e 5o do art. 12, firmados no
início do ciclo de avaliação entre o gestor e cada equipe;

III - acompanhamento do desempenho individual e insti-
tucional, sob orientação e supervisão do gestor e da Comissão de
Acompanhamento de que trata o art. 14, de todas as etapas ao longo
do ciclo de avaliação;

IV - apuração final das pontuações para o fechamento dos
resultados obtidos em todos os componentes da avaliação de de-
sempenho;

V - publicação do resultado final da avaliação; e

VI - retorno aos avaliados, visando a discutir os resultados
obtidos na avaliação de desempenho, após a consolidação das pon-
tuações, com possibilidade de interposição de recurso na forma pre-
vista neste Decreto.

§ 3o O BDAH será processado no mês de agosto, referente
ao desempenho no período de 1o de janeiro a 30 de junho, e no mês
de fevereiro, referente ao desempenho no período de 1o de julho a 31
de dezembro.

§ 4o O BDAH somente produzirá efeitos financeiros se o
empregado tiver permanecido em exercício das atividades inerentes
ao respectivo emprego por, no mínimo, dois terços de um período
completo de avaliação.

§ 5o Até que seja processada a primeira avaliação de de-
sempenho que venha a surtir efeito financeiro, o empregado recém
contratado e aquele que tenha afastamento sem remuneração ou de
outros afastamentos sem direito à percepção do BDAH, no decurso
do ciclo de avaliação, receberá o bônus no percentual de cinco por
cento incidentes sobre o salário.

Art. 20. Os empregados que não permanecerem em efetivo
exercício na mesma unidade organizacional durante todo o período de
avaliação serão avaliados pela chefia imediata de onde houverem
permanecido por maior tempo.

Parágrafo único. Caso o empregado tenha permanecido o
mesmo número de dias em diferentes unidades organizacionais, a
avaliação será feita pela chefia imediata da unidade em que se en-
contrava no momento do encerramento do período de avaliação.

Art. 21. Aos ocupantes dos empregos de que trata o art. 1o é
assegurada a participação no processo de avaliação de desempenho,
mediante prévio conhecimento dos critérios e instrumentos utilizados,
assim como do acompanhamento do processo, cabendo ao HFA a
ampla divulgação e a orientação a respeito da política de avaliação
dos empregados.

Parágrafo único. É permitida, a qualquer interessado, a con-
sulta a todos os documentos dos processos administrativos de ava-
liação de desempenho individual, mediante solicitação, por escrito, à
unidade de recursos humanos do HFA.

Art. 22. Aos empregados que cumpriram interstício até a data
de início da vigência deste Decreto serão concedidas as promoções
não efetuadas por falta de regulamentação do art. 7o da Lei no 10.225,
de 15 de maio de 2001, considerando-se para tanto os resultados da
primeira avaliação efetuada nos termos deste Decreto.

§ 1o A contagem do interstício terá início a partir do primeiro
dia de trabalho do empregado, observado em qualquer caso o disposto
no art. 5o.

§ 2o O disposto neste artigo não terá efeitos financeiros retroativos.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de dezembro de 2011; 190o da Independência e
123o da República.

DILMA ROUSSEFF
Celso Luiz Nunes Amorim
Miriam Belchior

ANEXO

REQUISITOS MÍNIMOS DE CARGA HORÁRIA
PARA FINS DE PROMOÇÃO

Tabela 1 - Empregos de nível superior

CLASSES CARGA HORÁRIA
MÍNIMA

CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE
CAPACITAÇÃO PARA PROMOÇÃO

DA "CLASSE C" PARA A "CLASSE D"

240 HORAS/AULA

CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE
CAPACITAÇÃO PARA PROMOÇÃO

DA "CLASSE B" PARA A "CLASSE C"

180 HORAS/AULA

CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE
CAPACITAÇÃO PARA PROMOÇÃO

DA "CLASSE A" PARA A "CLASSE B"

120 HORAS/AULA

Tabela 2 - Empregos de nível intermediário

CLASSES CARGA HORÁRIA
MÍNIMA

CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE
CAPACITAÇÃO PARA PROMOÇÃO

DA "CLASSE C" PARA A "CLASSE D"

120 HORAS/AULA

CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE
CAPACITAÇÃO PARA PROMOÇÃO

DA "CLASSE B" PARA A "CLASSE C"

90 HORAS/AULA

CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE
CAPACITAÇÃO PARA PROMOÇÃO

DA "CLASSE A" PARA A "CLASSE B"

60 HORAS/AULA

DECRETO No 7.646, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe sobre a Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias no Sistema Úni-
co de Saúde e sobre o processo adminis-
trativo para incorporação, exclusão e alte-
ração de tecnologias em saúde pelo Sistema
Único de Saúde - SUS, e dá outras pro-
vidências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Cons-
tituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 19-Q e 19-R da Lei no

8.080, de 19 de setembro de 1990,

D E C R E T A :

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre a composição, compe-
tências e funcionamento da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, sobre o pro-
cesso administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tec-
nologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido
ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para
fins de diagnóstico;

II - produto - equipamento, aparelho, material, artigo ou
sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial,
destinado a prevenção, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e
que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para
realizar sua principal função em seres humanos, mas que pode ser
auxiliado por esses meios em suas funções;

III - protocolo clínico e diretriz terapêutica - documento que
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde;
o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos
apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os meca-
nismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos
resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS; e

IV - tecnologias em saúde - medicamentos, produtos e pro-
cedimentos por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde
devam ser prestados à população, tais como vacinas, produtos para
diagnóstico de uso in vitro, equipamentos, procedimentos técnicos,
sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte,
programas e protocolos assistenciais.
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