
Projeto de Lei (esboço)

Altera a Lei Complementar 323 de 02 de março de 2006 e dispõe 
sobre a criação da Gratificação de Desempenho e Produtividade 
Médica – GDPM, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída, a partir de 1° de janeiro (1º de março) de 2007, a 
Gratificação de Desempenho e Produtividade Médica – GDPM, devida aos 
servidores médicos lotados nas unidades próprias de saúde do Estado.

Art. 2º A gratificação instituída substituirá a remuneração aditiva prevista 
na Lei 4643,.de 21 de outubro de 1971

Art. 3º A gratificação instituída no art. 1o terá como limites:
I – máximo, 100 (cem) pontos por servidor; e 
II – mínimo, 60 (sessenta) pontos por servidor, correspondendo cada 
ponto ao valor estabelecido no Anexo. 

§ 1o A distribuição dos pontos e a pontuação atribuída a cada servidor 
observarão o desempenho institucional e individual.

§ 2o A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho 
coletivo no alcance dos objetivos organizacionais, podendo considerar 
projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além 
de outras características específicas de cada unidade ou setor.

§ 3o A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do 
servidor no exercício das atribuições das competências, com foco na 
contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.

§ 4o A avaliação deverá ser realizada anualmente e seus efeitos dar-se-ão 
no mês de janeiro do ano subseqüente.

§ 5o A pontuação será atribuída em múltiplos de 10.

§ 6o Os critérios e procedimentos específicos de atribuição da GDAM 
serão estabelecidos em ato dos titulares dos órgãos da Administração 
Pública Estadual.

Art. 4º A GDPM integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, 
de acordo com:
I – a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou
II - o valor correspondente a 30 (trinta) pontos, quando percebida por 
período inferior a 60 (sessenta) meses.
Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões existentes quando da 
publicação desta Lei aplica-se o disposto no inciso II deste artigo.

Art. 5º Até 31 de dezembro de 2007 e até que sejam editados os atos 
referidos no art. 3o, a GDPM será paga aos servidores médicos ocupantes 



de cargos efetivos, que a ela fazem jus, nos valores correspondentes a 60 
(sessenta) pontos por servidor.

Art. 6º A GDPM não será devida àqueles que não se encontram no 
desempenho de atribuições decorrentes da condição de servidor público 
estadual. 

ANEXO 
TABELAS DE VALOR DOS PONTOS

COMPETÊNCIAS VALOR DO PONTO (EM R$)

Médico 40,00

Justificativas:
A GDPM de 60 pontos corresponde ao valor reivindicado pelo 
COSEMESC e será atribuída a todos em janeiro de 2007.
Considerando o custo da remuneração aditiva (pró-labore) atual, haverá 
impacto financeiro de pouca monta.
Haverá distribuição eqüitativa e proporcionará a valorização de servidores 
e em condições especiais de trabalho.

Simulação: Níveis da GDPM 

60 pontos R$ 2.400,00

70 pontos R$ 2.800,00

80 pontos R$ 3.200,00

90 pontos R$ 3.600,00

100 pontos R$ 4.000,00

  


