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01.Mensagem da COGESP

A Coordenadoria de Gestão Estratégica 

de Pessoas (COGESP) da Secretaria do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), 

apresenta aos servidores e empregados públicos 

da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) o 

Plano de Desenvolvimento e Capacitação (PDC), 

o qual contempla eventos a serem promovidos 

no ano de 2019. 

O referido documento foi desenvolvido 

conforme estabelecido na Lei Nº 13.211, de 27 

de agosto de 2014, que institui a política e as 

diretrizes de desenvolvimento e capacitação 

dos servidores e empregados públicos da 

administração pública municipal. O PDC é 

um instrumento de planejamento e execução 

das ações de capacitação de pessoal da PMF, 

para fins da formação e do desenvolvimento 

profissional dos servidores, objetivando 

torná-los cada vez mais qualificados e aptos 

a enfrentarem os desafios com os quais a 

Prefeitura se depara no cumprimento de sua 

missão. 

A COGESP espera que o servidor aproveite as 

oportunidades de capacitação, sendo protago-

nista de seu crescimento profissional e pessoal, 
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apoiado  e  incentivado   pelo seu gestor e 

compromissado com o fortalecimento do 

seu Órgão e da Prefeitura. Desejamos que 

em 2019, sejam fortalecidas as parcerias e 

ampliadas as oportunidades de crescimento/

desenvolvimento.
 

Noeme Milfont Magalhães

Maria Lucia Rabêlo de Andrade

Coordenação de Gestão Estratégica de Pessoas 

– COGESP
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O programa de capacitação dos servidores municipais de Fortaleza se constitui num dos principais 

instrumentos de desenvolvimento de recursos humanos. Sua inclusão revela não apenas sua 

importância institucional, como também reafirma o pressuposto de que a melhoria dos serviços 

prestados à sociedade está diretamente vinculada à constante qualificação do atendimento e da 

compreensão do papel dos servidores públicos e das técnicas utilizadas nas mais diferentes atividades. 

O Plano Anual de Desenvolvimento e Capacitação – PDC foi concebido de acordo com a Lei Nº 

10.248, de 27 de agosto de 2014, quando o governo municipal instituiu a política e as diretrizes 

de desenvolvimento e capacitação dos servidores e empregados públicos da administração pública 

municipal. Este Plano é um dos instrumentos da política de capacitação e dentre as suas finalidades 

está a de promover a valorização do servidor e empregado público municipal, por meio do seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, pela adequação contínua das competências requeridas dos 

servidores e empregados públicos aos objetivos dos órgãos. 

Seguindo essa premissa o PDC fundamenta-se na gestão por competências e possui metodologia 

orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

ao desempenho das atividades dos servidores dos diversos órgãos da Prefeitura, visando adequar 

as competências individuais às competências institucionais, promovendo a capacitação contínua do 

servidor com foco na efetividade do alcance dos objetivos e metas da PMF. Os eventos de capacitação 

previstos no PDC foram elaborados a partir do Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) 

realizado no formato digital em Dezembro/2018 com todos os órgãos da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza.

No PDC são estabelecidas as ações de capacitação que serão implementadas durante o ano de 2019. 

As demandas não contempladas no catálogo de cursos e surgidas ao longo do ano, serão submetidas 

à COGESP, pelas coordenadorias de gestão de recursos humanos dos diversos órgãos da PMF, por 

meio de solicitações formais, devendo ser analisadas quanto à sua pertinência (análise técnica do 

tipo e da necessidade do desenvolvimento da competência em questão) e viabilidade financeira 

(disponibilidade de recursos), conforme as necessidades estratégicas do respectivo órgão.

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IMPARH é a “entidade 

institucionalmente competente pela execução das ações voltadas à formação e ao aperfeiçoamento 

dos servidores e empregados públicos municipais”, o qual foi constituído “escola de governo do 

município de Fortaleza” pelo Decreto Nº 13.212 de 06 de setembro de 2013. A Diretoria de Formação 

02.APRESENTAÇÃO
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e Aperfeiçoamento de Servidores – DIFAP do IMPARH, é responsável pela execução das ações de 

capacitação e desenvolvimento, pela estruturação didática e metodológica dos eventos de capacitação 

e desenvolvimento de pessoas, planejados e promovidos pela SEPOG e pelos órgãos da PMF.

03.OBJETIVO GERAL

Estabelecer diretrizes para capacitação de servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza com vistas 

ao desenvolvimento de um processo de educação permanente, para desempenho profissional com 

as características exigidas pela instituição e em sintonia com os interesses dos servidores, de modo 

a promover uma aprendizagem em que os ganhos se efetivem no plano pessoal e como fator de 

sucesso institucional.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover ações de formação e capacitação voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento 

contínuo das competências institucionais e individuais dos servidores e empregados públicos 

municipais;

• Promover a capacitação gerencial do servidor e empregado público e sua qualificação para o 

exercício de atividades de direção e assessoramento;

• Oferecer cursos introdutórios ou de formação ao servidor e empregado público que ingressar 

nas carreiras da administração pública municipal direta e indireta, respeitadas as normas 

específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo;

• Ambientar os novos servidores e empregados públicos municipais por meio do acolhimento, 

informando sobre o funcionamento da PMF, da instituição na qual serão lotados e dos princípios 

que regem a vida funcional, facilitando o processo de integração e adaptação ao exercício 

profissional;

• Definir os temas e as metodologias de capacitação a serem implementados;

• Avaliar permanentemente os resultados e a efetividade das ações de desenvolvimento e 

capacitação dos servidores e empregados públicos;

• Implantar o controle gerencial dos gastos com capacitação;

• Incentivar a formação de instrutores dentre os servidores e empregados públicos municipais;

• Monitorar a qualidade da capacitação e promover a melhoria contínua dos treinamentos;

• Otimizar a execução do orçamento disponível para a capacitação.
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05.VIGÊNCIA DO PLANO

• Servidores e empregados públicos municipais, pertencentes ao quadro da PMF e em 

exercício na Instituição; 

• Profissionais que estão em regime de contratação temporária regidos pela Lei 

Complementar Nº 0158 de 19 de dezembro de 2013.

• De Janeiro a Dezembro de 2019.

04.PÚBLICO-ALVO

06. DIVULGAÇÃO

A divulgação dos eventos de capacitação se dará através dos seguintes canais: IMPARH, Elos de 

Capacitação dos Órgãos, Canal do Servidor, Intranet, CEDERH/SEPOG e e-mail.

Os Elos são servidores lotados nos órgãos da PMF, também responsáveis pela disseminação dos 

eventos de capacitação ofertados.
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07.RESULTADOS ESPERADOS 

No desenvolvimento do PDC 2018 foram disponibilizadas 4.680 (quatro mil, seiscentos e oitenta) 

vagas em 113 (cento e treze) cursos internos nos quais foram capacitados 3.539 (tres mil, quinhentos 

e trinta e nove) servidores. Foram oferecidos ainda, 41 (quarenta e um) cursos In Company e Externos 

onde participaram 6.188 (seis mil, cento e oitenta e oito) servidores.

Para o atual PDC estão previstos 183 (cento e oitenta e três) cursos internos , totalizando 6.405 (seis 

mil, quatrocentos e cinco) vagas, ou seja, aumentamos em 36,86% as vagas em 2019.

Os resultados esperados com a implementação do PDC são:

•  Desenvolvimento, capacitação e qualificação da força de trabalho da PMF, em nível 

pessoal, geral, gerencial e específico, conforme a política estabelecida; 

•  Transparência e clareza quanto às ações de capacitação; 

•  Extensão da capacitação a todos os servidores na formação contínua; 

•  Maior número de órgãos atendidos nas demandas de capacitação; 

•  Elevação dos níveis de qualidade e eficiência dos serviços prestados à comunidade; 

•  Aumento da produtividade; 

•  Melhoria do clima organizacional.

O planejamento das ações de capacitação dos servidores visa preencher as lacunas existentes entre 

as competências individuais e as expectativas do planejamento institucional, nas áreas técnica, 

administrativa e comportamental. Nesta perspectiva a Célula de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos buscou identificar as competências requeridas para o desenvolvimento das atividades 

inerentes às áreas de negócios corporativos da PMF. 

A captação de demandas de treinamento que basearam esse PDC teve como subsídio os dados 

oriundos da consulta conduzida com 756 coordenadores e gerentes participantes das Áreas de 

Negócios Corporativos de Gestão de Pessoas, Planejamento, Financeiro, Compras, Jurídico, Tecnologia 

da Informação, Patrimônio e Modernização em dezembro/2018 por meio de questionário digital. 

Cabe ressaltar ainda que foi avaliada a oferta e procura pelas ações de capacitação e os dados das 

08.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
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avaliações de reação e impacto dos cursos oferecidos no PDC 2018.

O instrumental utilizado na consulta, permitiu que fossem identificadas as competências 

comportamentais (Quadro1) e técnicas, sendo possível mapear e elaborar um “ ranking ” das 

principais temáticas a serem abordadas nos eventos de capacitação.

Quadro 1 - Competências comportamentais mais apontadas no LNC – Levantamento de Necessidades de Capacitação

TEMA PERDENTUAL
Resolução de problemas e tomada de decisão 66,4%

Inteligência emocional das relações de trabalho 56,2%
Criatividade e Inovação 50,6%

Gestão de Conflitos 49,4%
Ética no Serviço Público 36,6%

Gestão Estratégica do tempo 35,8%
Excelência no atendimento ao cliente interno 35,1%

Desenvolvimento de equipes de alto desempenho 35,1%
Liderança e delegação 34,7%

Condução de reuniões eficazes 27,5%

O Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) será aplicado anualmente, com o propósito 

de obter um diagnóstico preciso das necessidades de treinamento, detectando carências, para 

um melhor desempenho futuro, e, instrumentalizando os gestores dos órgãos municipais para a 

elaboração de um plano que contemple o desenvolvimento de competências da equipe, servindo 

como referência para o PDC anual.

8.1 DESCRIÇÃO DAS ÁREAS TEMÁTICAS
Para o desenvolvimento do PDC de 2019, o servidor poderá adquirir as competências necessárias ao 

desenvolvimento de suas atividades no órgão, por meio de ações organizadas de forma a atender 

três níveis de competências: Gerais, Gerenciais e  Específicas

Linhas de atuação:
1.1 - Ambientação
1.2 - Formação Básica
1.3 - FormaçãoProfissional
1.4 - Acolhimento no Serviço

         Público

Linhas de atuação:
2.1. Liderança estratégica
2.2. Liderança Tática
2.3. Liderança Operacional

Linhas de atuação:
3.1. Saúde
3.2. Educação
3.3. Segurança
3.4. Esporte e Lazer
3.5. Turismo
3.6. Cidadania e Direitos 
Humanos

Desenvolvimento de Desenvolvimento de Desenvolvimento de
Competências Gerais Competências Gerenciais Competências Específicas

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

EIXOSEIXOS
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COMPETÊNCIAS GERAIS

Programa Ambientação para Novos Servidores da PMF

Destinado a servidores recém-ingressantes, visa proporcionar a formação da cidadania 

corporativa, pelo compartilhamento e pela sensibilização para o cumprimento da missão, 

da visão de futuro, da prática de valores e o do fortalecimento da cultura, bem como das 

informações acerca das políticas e das normas do órgão público, alinhando as expectativas do 

servidor com os valores organizacionais. A meta é capacitar 100% dos novos servidores.

Programa Formação Básica

A Formação Básica visa promover a educação continuada em ambiente interno para que a mesma 

tenha uma base curricular mínima como ponto de partida para o desenvolvimento de formações 

presentes e futuras, a ocupar o espaço de formação em conhecimentos que devam pautar a 

atuação dos servidores municipais. É a concepção derivada do Plano de Capacitação possibilitando 

a formação em áreas básicas e necessárias que devem estar presentes no serviço público.

Programa Formação Profissional 

É uma iniciativa da SEPOG por ser um órgão estratégico e corporativo, composto de 09 (nove) 

Coordenadorias interagindo com os diversos órgãos da PMF. É um programa que contempla cursos 

nas seguintes áreas: Planejamento e Orçamento, Gestão de Pessoas, Modernização Administrativa, 

Jurídica, Aquisições Corporativas, Patrimônio e Tecnologia da Informação.

Programa Acolhimento no Serviço Público

No Programa Acolhimento  no  Serviço  Público  estão  incluídas  as  ações  de  capacitação  voltadas 

ao desenvolvimento dos servidores e empregados públicos municipais  que  desempenham  atividades  

de  atendimento,  especificamente  nas  áreas  de  saúde,  educação,  segurança,  trânsito e áreas  da   

administração   pública,   tendo   como   objetivo   disseminar   entre   os   participantes,  o modelo 

de gestão voltado para o acolhimento ao cidadão, oferecendo um conjunto de instrumentos para 

apoio e melhoria do trabalho diários, capacitando os servidores para um atendimento que exceda as 

expectativas dos cidadãos.

Na 1ª fase do Programa em 2018 foram capacitados 855 servidores da saúde na Secretaria Regional 

- V, buscando humanizar o atendimento à população, baseado na metodologia do “aprendizado 

cooperativo.

Em 2019 este Programa terá continuidade com a expansão para uma nova  abordagem..

O Programa Acolhimento no Serviço Público está estruturado em duas grandes etapas:

1)Capacitação de servidores municipais com foco no servidor-acolhedor e no seu papel      

coletivo de melhorar a política de atendimento e acolhimento nos serviços públicos 

2) Formação dos servidores com foco na gestão do programa de acolhimento visando a   

preparação dessas equipes para a implantação da gestão do acolhimento, para o efetivo 

monitoramento e melhoria continua junto aos cidadãos que recebem os serviços nestas 

unidades de atendimento.

 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS
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COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

Programa Liderança Estratégica

São os gestores que concentram e dirigem os esforços para o alcance dos objetivos estabelecidos. 

Precisamos tratar este grupo de líderes de forma especial e diferenciada, promovendo o seu

desenvolvimento de maneira sistemática e progressiva, de modo que estejam sempre prontos para 

enfrentar os desafios existentes na jornada rumo a excelência na Gestão Pública.

Esse programa objetiva desenvolver uma cultura de capacitação adequada à realidade da nova 

Gestão Pública, de forma a transformá-los em gestores empreendedores, com visão inovadora, 

capazes de perceber o mundo ao redor, de promover e liderar as mudanças necessárias para o 

desenvolvimento e a inclusão social.

 

Programa Liderança Tática e Liderança Operacional

Visa a preparação do servidor e empregado público municipal para o desenvolvimento da 

atividade de gestão, que deverá se constituir em pré-requisito para o exercício de funções de 

coordenação, supervisão, assessoramento e direção.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Capacitar os servidores e empregados públicos municipais aperfeiçoando-os para o desempenho 

de suas atividades nos órgãos. Apesar de ser competência de cada órgão desenvolver as ações 

de capacitação das áreas específicas a SEPOG, através da COGESP e do IMPARH, oferecem total 

apoio na elaboração do plano e na execução dos cursos.

8.2 DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Conforme a Lei 10.248/2014 art 5, competirá à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SEPOG):

• Coordenar a elaboração e acompanhar a execução do programa plurianual de desenvolvimento 

e capacitação dos servidores e empregados públicos da administração pública municipal direta 

e indireta e seus respectivos recortes anuais;

• Implementar o sistema de gestão por competência;

• Promover o desenvolvimento das competências gerais e gerenciais do servidor e empregado 

público;

• Orientar e acompanhar as ações voltadas ao desenvolvimento das competências setoriais 

específicas, promovidas pelos órgãos e entidades;

• Avaliar e acompanhar permanentemente a efetividade das ações de desenvolvimento e 

capacitação do servidor e empregado público, a observância das diretrizes da política e o 

controle de gastos com capacitação;

• Promover a disseminação da política de desenvolvimento e capacitação do servidor e empregado 
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público;

• Disciplinar os instrumentos da política de desenvolvimento e capacitação dos servidores 

e empregados públicos.Caberá aos demais órgãos e entidades da administração pública 

municipal.

Caberá aos demais órgãos e entidades da administração pública municipal:

• Identificar as demandas de ações de desenvolvimento para elaboração dos programas 

plurianual e anual de desenvolvimento e capacitação;

• Promover e coordenar a execução das ações voltadas ao desenvolvimento das competências 

setoriais específicas necessárias ao alcance dos objetivos setoriais, observadas a política e 

as diretrizes citadas nesta Lei;

• Apresentar à SEPOG os relatórios de execução e avaliação de resultado e efetividade das 

ações de desenvolvimento das competências setoriais específicas.

Ao IMPARH, como escola de governo, caberá a execução das ações de desenvolvimento e capacitação 

constantes no PDC dos servidores e empregados públicos municipais de Fortaleza.

• Identificar as demandas de ações de desenvolvimento para elaboração dos programas anual e 

plurianual de capacitação;

09.ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO

O Plano Anual de Desenvolvimento e Capacitação (PDC) está estruturado em três formas de 

capacitação: 

CAPACITAÇÃO INTERNA: As ações de capacitação que compõem o PDC são planejadas pela 

CEDERH/COGESP/SEPOG e executadas pelo IMPARH, com instrutores internos ou externos. Os 

instrutores selecionados para ministrar os cursos farão parte do Banco de Instrutores, criado e 

coordenado pelo IMPARH.

        Caberá aos instrutores:

  a) elaborar projeto do curso com apoio pedagógico do IMPARH, utilizando o modelo de 

plano de curso oferecido;

  b) controlar a frequência e comunicar à organização do evento desistências e casos de 

abandono de curso;
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COMO PARTICIPAR DOS EVENTOS INTERNOS?

Para participar dos eventos internos, o servidor deverá se manter atualizado quanto às oportunidades 

de capacitação publicadas por meio do portal da PMF, bem como identificar se faz parte do público-

alvo indicado na descrição do evento desejado. Em caso positivo, deverá manifestar seu interesse 

junto à área de RH que dará procedimento à inscrição de forma on-line por meio do sistema de 

capacitação.

CAPACITAÇÃO IN COMPANY: são ações de capacitação realizadas por outras instituições ou empresas 

privadas que atendam aos requisitos para a contratação. Geralmente a demanda surge no órgão 

que solicita o planejamento à CEDERH/COGESP/SEPOG. A CEDERH estrutura o processo do evento 

com base na proposta encaminhada pela empresa e acompanha o trâmite interno até o pagamento. 

CAPACITAÇÃO EXTERNA: eventos de desenvolvimento e capacitação realizados e certificados por 

outra instituição, pública ou privada, em nível nacional ou local, com turma fechada ou aberta. A 

participação do servidor em evento de capacitação externa poderá ser solicitada por iniciativa do 

servidor ou da chefia imediata, observando-se o requisito de ser servidor ou empregado público 

municipal ocupante de cargo efetivo ou de cargo em comissão.

A participação do servidor ou empregado público municipal deverá ser precedida, obrigatoriamente, 

da formalização, em casos de cursos que exijam pagamento de inscrição, através do sistema 

CAPACITAFOR.

9.1 SISTEMA CAPACITAFOR

Sistema de gestão de pessoas para gerenciamento e controle das ações de capacitação voltadas 

à identificação de demandas, perfil dos servidores participantes, custos, períodos de realização de 

eventos, uso dos recursos consignados, dentre outros, possibilitando a análise de indicadores, através 

da emissão de relatórios gerenciais, de modo a subsidiar o acompanhamento e a melhoria contínua 

do PDC.

9.2 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS

A avaliação e o acompanhamento dos resultados do PDC serão realizados a partir dos indicadores e 

metas definidos e monitorados no ciclo anual de capacitação, bem como das informações provenientes 

da avaliação de reação aplicada após a realização de cada evento.

A CEDERH/COGESP utilizará os dados oriundos da avaliação para implementar melhorias em ações 

que necessitem de ajustes dentro do exercício. Ao final do exercício será realizada a compilação 

das avaliações de todos os cursos, que servirá como embasamento para elaboração do PDC do ano 

subsequente.
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Oportunidades de Capacitação na PMF:

O esquema apresenta as diferentes formas de acesso que estão ao alcance dos servidores e dos 

gestores para que todos obtenham a capacitação necessária para o desempenho da suas atividades, 

contribuindo assim para a missão da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Etapas do Processo Anual de Capacitação dos Servidores Públicos Municipais

IMPARH certificará, após o término do curso, somente os servidores que obtiverem, no mínimo 80% 

da carga horária total do curso

1

LEVANTAMENTO E 
NECESSIDADES DE 

CAPACITAÇÃO

2

PLANO ANUAL DE 
CAPACITAÇÃO

3

EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES DE 
CAPACITAÇÃO

4

AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO DE 
CAPACITAÇÃO

5

APERFEIÇOAMENTO
DO PROCESSO DE 

CAPACITAÇÃO

6

RELATÓRIO ANUAL DE 
EXECUÇÃO DO PLANO 

DE CAPACITAÇÃO

10.CERTIFICAÇÃO

Palestras e
Seminários

Aperfeiçoamento 
em Gestão 

Pública

Participação 
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externos
Convênios 

com
Universidades

Cursos 
Internos

Eventos In
Company
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QUADRO - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS PARA 2018 - COMPETÊNCIAS GERAIS

LINHA DE ATUAÇÃO:  AMBIENTAÇÃO

CURSO CARGA HORARIA TURMAS

Ambientação para novos Servidores 8h Demanda

LINHA DE ATUAÇÃO: FORMAÇÃO BÁSICA

CURSO CARGA HORARIA TURMAS

Aperfeiçoamento em Gestão Pública 120h 1
Introdução à Gestão Pública 40h 2

Ética e Cidadania no Serviço Público 20h 2

Excelência no Atendimento ao Cidadão 20h 1

Redação Oficial e regras gramaticais 40h 2

Oficina de Relacionamento Interpessoal no trabalho 20h 2

Capacitação no SPU 12h 1

Políticas Públicas - O que devemos saber? 20h 2

Pacote office: Word e Power Point 20h 2

Excel Básico/ Cálculo 20h 2
Sistemas Corporativos (SGA, SGPAT, GPRFOR, MAPPFOR) 16h 5

LINHA DE ATUAÇÃO:  SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR

CURSO CARGA HORÁRIA TURMAS
Oficina de Preparação para a aposentadoria 16h 2
Seminário Equilíbrio – Promoção de Vida Saudável 4h 1

Seminário Virtudes Vencedoras 4h 1
Educação Financeira e Fiscal para Servidores 20h 4

12.CAPACITAÇÃO PARA O ANO DE 2019

11.ORÇAMENTO

Os recursos que dão suporte às capacitações vêm da contrapartida paga pelas entidades que operam 

empréstimos consignados junto à Prefeitura, previstos no Decreto Nº 13.294, de 14 de janeiro de 

2014 que regulamenta a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos 

e pensionistas da PMF.
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LINHA DE ATUAÇÃO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL

- PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

CURSO CARGA HORÁRIA TURMAS
Gestão Orçamentária e Financeira 20h 2
Orçamento Público Municipal 20h 1

Classficação Orçamentária da Despesa Pública 20h 1
Planejamento Público: um enfoque para elaboração e monitoramento       
de Programas Governamentais

40h 1

Capacitação e Aplicação de Recursos Públicos 20h 1
Plano Fortaleza 2040 20h 6

- GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

CURSO CARGA HORÁRIA TURMAS
Contrução e acompanhamento de Indicadores 20h 1
Mapeamento, Desenho e Redesenho de Processos 20h 1
Gestão de Projetos com Foco em Metodologia Ágeis 20h 1
Governança Pública 20h 1
Gestão de Mudança e Melhoria Contínua no Serviço Público 20h 1
Parceria Público Privada - Benefícios e Desafios 20h 1
Gerenciamento de Processos 20h 1
Análise e Melhoria de Processos - BPM e outras Ferramentas 20h 1
Introdução à Gestão para Resultados 20h 1
Gestão Estratégica com foco na Administração Pública 20h 1
Metodologia de Gerenciamento  de Projetos da SEPOG 20h 1
Noções de Planejamento estratégico para o setor Público 20h 2
Balanced Scorecard - Ferramenta de apoio à estratégia 20h 1

- AQUISIÇÃO CORPORATIVA

CURSO CARGA HORÁRIA TURMAS
Gestão de Compras no Serviço Público e E-Compras 40h 1
Elaboração de Editais e Termo de Referência 20h 2
Licitações e Contratos Públicos 40h 2
Contratação Direta sem Licitação 20h 1
Contratações Públicas Sustentáveis 20h 1
Gestão de Contratos e Convênios 40h 2

- GESTÃO DE LOGÍSTICA, ARQUIVO E PATRIMÔNIO

CURSO CARGA HORÁRIA TURMAS
Gestão de Almoxarifado e Patrimônio – Legislação e Prática 40h 1
Gestão e Avaliação de Bens Movéis e Imóveis 20h 1
Gestão Estratégica de Materiais e Estoques 20h 1
Fundamentos da Gestão da Logística 20h 1
Gestão da Documentação e Informação 20h 1
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- GESTÃO DE PESSOAS

CURSO CARGA HORÁRIA TURMAS
Formação em Gestão de Pessoas no Âmbito Municipal 40h 1
E-social na Administração Pública 20h 2
Formação de Instrutores Internos 40h 2
Inteligência Emocional nas relações de trabalho e gestão de conflitos 20h 1
Gestão Estratégica do Tempo 20h 1
Comunicação não violenta: Como estreitar ou restaurar relações? Como 
transformar conflitos em Conexões?

20h 1

Como criar um programa de qualidade de vida no trabalho 40h 1
Resolução de Probelams e Tomada de Decisão 20h 2
Comunicação Eficaz e a Intersetorialidade 20h 1

Planejamento e dimensionamento da força de trabalho 20h 1
Cerimonial. Protocolo e Organização de Eventos 20h 1
Gestão e Controle da Folha de Pagamento 20h 3
Mindfulness - Atenção Plena 20h 1

- ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CURSO CARGA HORARIA TURMAS
Prestação de Contas e Suprimento de Fundos 20h 1
Retenções e recolhimentos de encargos sociais e tributos federais, esta-
duais e municipais

20h 2

Lei de Responsabilidade Fiscal 20h 1
Processos de despesa Pública: Formalização, Instrução, Acompanhamento 
e Liquidação

20h 1

Matemática Financeira com uso no Excel 20h 1
Fundamentos e Legislação da Contabilidade Pública 20h 1

- JURÍDICO

CURSO CARGA HORARIA TURMAS
Direito Administrativo na Gestão Pública - Teoria e Prática 40h 2
Alterações e aditivos aos contratos administrativos 20h 2
Processo Administrativo de Pessoal e Sindicância 20h 1
Técnica Legislativa para elaboração de portarias e resoluções 20h 1
Direito Público e Licitação 20h 1
Prevenção do Assedio Moral 20h 2

- INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CURSO CARGA HORARIA TURMAS
Introdução ao Design Thinking 20h 1
Gestão para a inovação e para o conhecimento 20h 1
Apresentação de alto impacto no Power Point 20h 1
Power BI com Excel 20h 1
Criatividade e fluência digital 20h 1
Governança de TI 20h 1
Metodologias ágeis no serviço público 20h 1
O uso de mídias sociais na comunicação institucional 20h 1
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Excel intermediário 16h 2
Excel Avançado 16h 2
Segurança da Informação 20h 1

AUDITORIA E CONTROLE

CURSO CARGA HORARIA TURMAS
Formação em Acolhimento ao Cidadão 20h 1
Controle Interno na Administração Pública 20h 2
Ouvidoria e Transparência no Serviço Público 20h 2
Compliance: Fundamentos e Práticas 20h 1
Prevenção e Resolução de Conflitos de Interesses 20h 1

LINHA DE ATUAÇÃO: PROGRAMA ACOLHIMENTO

CURSO CARGA HORARIA TURMAS
Formação em Acolhimento ao Cidadão 20h 40

LINHA DE ATUAÇÃO: LIDERANÇA E GESTÃO

CURSO CARGA HORARIA TURMAS
Desenvolvimento Gerencial para Líderes na Gestão Pública 120h 1
Autoconhecimento para líderes 20h 1
Feedback nas relações verticais e horizontais 20h 1
Desenvolvimento de equipes de alto desempenho 20h 1
Papel do gerente na gestão do desempenho da equipe 20h 1
Chefia e Liderança – Construindo Equipes Eficazes 20h 1
Liderança : Desenvolvendo competencias 40h 1

QUADRO - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EXTERNA E IN COMPANY PREVISTAS PARA 2019
Obs.: As ações In Company podem ser ampliadas de acordo com a demanda solicitada e aprovada

Prevenção e Combate ao Assédio Moral
Legislação Trabalhista e Práticas do Departamento Pessoal
Mapeamento e Melhoria de Processos com foco em BPM
Gestão do Patrimônio público: Enfoque na Depreciação, Amortização e Exaustão
Gerenciamento de Projetos da SEPOG na prática
IDEA -  Software de análise de dados
Básico de convênios para gestores publicos municipais
Future Leaders – GPTW
Programa de certificação Profissional em Concessões e PPPs da APMG International (CP³P)

Power BI Básico 
Power BI Avançado
Modelo de Gestão de Competências para Acolhimento – Metodologias PGPC e PROATENDE 
3° Congresso Brasileiro de Boas Práticas em Contratos e Compras Públicas
Gestão do Patrimônio Imobiliário na Administração Pública -  com ênfase em regularização de Bens recebi-
dos em doação
Gestão da Comunicação das Midias Sociais e Assessoria de Imprensa na Administração Pública
APG COMPACTO – Programa Gestão Avançada



ANEXOS
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Regulamentaaconsignaçãoemfolhadepagamento
dosservidorespúblicosativos, inativosepensionis
tas da Administração Pública Direta e Indireta do
PoderExecutivoMunicipal.


 OPREFEITOMUNICIPALDEFORTALEZA,nousodasatribuiçõesquelheconfereoart.83,incisoVIdaLeiOrgânica
domunicípiodeFortaleza,eCONSIDERANDOodispostonoart.9º,daLeinº10.132,de28denovembrode2013.CONSIDERANDO
anecessidadederegulamentarasconsignaçõesemfolhadepagamentodosservidorespúblicosmunicipais.CONSIDERANDO,ain
da,anecessidadededartransparênciaeefetividadeaoprocessodeconsignaçãoemfolhadepagamento,estabelecendoumregra
mentoqueofereçamaiorcontroledasaverbaçõesrealizadas.DECRETA:CAPÍTULOIDISPOSIÇÕESGERAIS:Art.1ºArealização
deconsignaçõesnafolhadepagamentodosservidorespúblicosativoseinativosdaAdministraçãoDireta,AutárquicaeFundacional
doMunicípiodeFortaleza,edeseuspensionistas,regerseápelasnormasdesteDecreto,conformeaLeinº10.132/2013.Parágrafo
único.O disposto nesteDecreto aplicase aos empregados das empresas públicas e sociedades de economiamista inseridas no
SistemadeFolhadePagamentogeridopelaSecretariaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestãoSEPOG.Art.2º.Paraos
finsdesteDecreto,considerase:ICONSIGNADO:servidorpúblicomunicipalintegrantedaadministraçãopúblicadiretaouindireta
doMunicípiodeFortaleza,ativo,aposentadooupensionista,quetenhaestabelecidocomoconsignatáriorelaçãojurídicaqueautorize
odescontoda consignaçãoem folhadepagamento. II CONSIGNATÁRIA:pessoa físicaou jurídicadedireitopúblicoouprivado
destinatária dos créditos resultantes das consignações compulsóriaou facultativa, emdecorrência de relação jurídica estabelecida
comoconsignado.IIICONSIGNANTE:órgãoouentidadedaadministraçãopúblicamunicipaldiretaouindiretaqueefetuaosdes
contosemfavordaconsignatária.Art.3º.Asconsignaçõesemfolhadepagamentosãoclassificadasemobrigatóriasefacultativas.§
1ºConsignaçãoobrigatóriaéodescontoincidentesobrearemuneração,proventooupensão,efetuadoporforçadeLeioudecisão
judicial,compreendendo:Icontribuiçãoprevidenciária.IIpensãoalimentíciafixadanaformadaLei.III impostosobrearendae
proventosdequalquernatureza. IVreposiçãoe indenizaçãoaoerário.Vcumprimentodedecisão judicial.VIoutrosdescontos
instituídosporLei.§2ºConsignaçãofacultativaéodescontoincidentesobrearemuneração,proventooupensãoefetuadomediante
aautorizaçãoformaldoconsignado,compreendendo:Ipagamentodeplanosesegurosprivadosdeassistênciaàsaúde.IIcontri
buiçõesparaprevidênciacomplementar.III–contribuiçõesasindicatoseassociações.IVpagamentodeseguros.Vfinanciamento
dacasaprópria,e.VIempréstimoseminstituiçõesfinanceirasautorizadaspeloBancoCentraldoBrasil.§3ºNãopoderãoautorizar
asconsignaçõesfacultativasosservidoresqueocupem,exclusivamente,cargosemcomissão,delivrenomeaçãoeexoneração,bem
comooscontratadosportempodeterminado.CAPÍTULOIIDAMARGEMCONSIGNÁVEL:Art.4ºAefetivaçãodasconsignações
facultativasficacondicionadaàexistênciademargemconsignável.Art.5ºConsiderasemargemconsignávelopercentualmáximo
daremuneraçãomensal líquidadoservidorquepoderásercomprometidaparaasconsignaçõesfacultativas.Parágrafoúnico.Para
efeitodesteDecretoconsideraseremuneraçãomensallíquidaoresultadodasubtraçãodosdescontosobrigatóriosnasomadoven
cimentodocargooudosaláriodoempregadoacrescidodasvantagenspecuniáriaspermanentes.Art.6ºAsomamensaldosdes
contosfacultativosdecadaservidoremfolhadepagamento,nãopoderáexcedera30%(trintaporcento)da remuneração líquida.
Parágrafoúnico.Paraofinanciamentodacasaprópria,olimitedequetrataocaputdesteartigoteráumadicionalde10%(dezpor
cento),aserutilizadoexclusivamenteparaestefim.Art.7ºOcontroledamargemconsignávelserárealizadopelaSecretariaMunici
paldePlanejamento,OrçamentoeGestão–SEPOG,queofaráatravésdesistemaespecífico.Art.8ºEmnenhumahipóteseocál
culodamargemincidirásobrequalquervantagempecuniáriatransitória,taiscomo:Idiárias.IIajudadecusto.IIIsaláriofamília.IV
13ªremuneração.Vadicionaldeférias.VIadicionalpelaprestaçãodeserviçoextraordinário.VIIadicionalnoturno.VIIIadicio
naldeinsalubridade,depericulosidadeoudeatividadespenosas.IXqualqueroutroauxílioouadicionalestabelecidoporLeieque
tenhacaráterindenizatório.Xvantagenspecuniáriasdecorrentesdoexercíciodocargocomissionadooudedesignaçõesparacom
porcomissões.XI–GratificaçãoporTrabalhoTécnico,RelevanteouCientífico.XIIosvalorespagosatítulodediferençasevanta
gens.Art.9ºAsparcelasremuneratóriasdenaturezavariável,desdequenãotenhamcarátereventual,serãoconsideradasparafins
deestabelecimentodamargem,pelamédiados06(seis)mesesanterioresaocálculo.Art.10Nahipótesedovalorrelativoàmar
gemconsignáveldoservidorsofrerreduçãodevidoàperdadealgumavantagempecuniáriaoumajoraçãodeconsignaçãoobrigatória,
ovalortotaldasconsignaçõesfacultativasdeveráserreadequadocomofimderespeitaramargemconsignável.Art.11Paraocum
primentodoprocedimentoprevistonoartigoanteriordeveráserobservadaaseguinteordemdeprioridade, independentementeda
ordemcronológicaemquetiveremsidoautorizadas:Icontribuiçõesasindicatoseassociações.IIpagamentodeplanoseseguros
privadosdeassistênciaàsaúde.IIIpagamentodeseguros.IVfinanciamentodacasaprópria.Vcontribuiçõesparaprevidência
complementar;VIempréstimoseminstituiçõesfinanceirasautorizadaspeloBancoCentral.§1ºNocasodehaverduasoumais
consignaçõesnamesmaordemdeprioridade,odescontodeveráobservaroseguinte:Ipermaneceaconsignaçãomaisantigano
sistema,sendoexcluídaamaisrecente,cabendo,entretanto,descontosparciais,parasatisfaçãodeoutrosdébitos,desdequehaja
margemdisponívelparatanto.IIcasotenhaamesmadata,permaneceaquelaempresaouentidadecredenciadanosistemacom
maiorantecedência.§2ºUmavezqueoservidorvolteatermargemdisponível,asconsignaçõesretiradasvoltarãoaserincluídas
nafolhadepagamento,observadaaordemdeprioridadeestabelecidanesteartigo.Art.12Emcasodeexclusãodeconsignação
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facultativaporinsuficiênciademargemouapedidodoservidor,ouaindanoscasosdesuspensãooucancelamentodaconsignação,
caberáaoconsignadoestabeleceraformadeadimplementodasobrigaçõesassumidasdiretamentecoma instituiçãoconsignatária
credora.Art.13Casoalgumaconsignaçãosejadiminuída,majorada,suspensaouexcluídaporordemjudicial,deveráserobservado
oseguinteprocedimento:I–Comexceçãodahipótesedemajoração,amargemconsignávelpermanecerácomprometidaconforme
osvaloresoriginaisdaconsignação,salvoquandosetratardedecisão judicial transitadaemjulgadoouquandoadecisãodispuser
expressamentedemodocontrário.II–Emcasodemajoraçãodovalordaconsignaçãoqueextrapoleamargemconsignável,deveser
observadoomesmoprocedimentoprevistonoartigo11desteDecreto.Art.14Ainclusãodaconsignaçãodeveráobservarocrono
gramadeprocessamentodafolhadepagamento,devendoserinformadaatéodia10(dez)decadamês.Parágrafoúnico.Asconsig
naçõesinformadasapósodia10(dez)somentecomeçarãoaseraverbadasapartirdomêssubsequenteaodasolicitação.CAPÍTU
LO III  DOCREDENCIAMENTODASCONSIGNATÁRIAS:Art. 15.As consignações facultativas dependem, alémda autorização
expressadoservidor,docredenciamentodasrespectivasconsignatáriasjuntoàSecretariaMunicipaldePlanejamento,Orçamentoe
GestãoSEPOG.Art.16Paraefeitodasconsignaçõesfacultativas,somentepoderãosercredenciadascomoentidadesconsignatá
rias:Iinstituiçãomantenedoraouadministradoradeplanosdesaúde.IIórgãoouentidadedePrevidênciaComplementar.IIIenti
dadessindicaiseassociações representativasdosservidorespúblicosmunicipais. IV sociedadesseguradorasedecapitalização,
queoperemcomplanosdeseguros.VagentesfinanceiroscredenciadospeloBancoCentraldoBrasilparafinanciamentosdacasa
própria.VIinstituiçõesfinanceirasecooperativasdecréditoautorizadaspeloBancoCentraldoBrasil.Art.17.Sãorequisitosbásicos
exigidosparafinsdecredenciamento:Iregistro,arquivamentoouinscriçãonaJuntaComercial,noRegistroCivildasPessoasJurídi
casoupelarepartiçãocompetente,doatoconstitutivo,estatutooucontratosocialemvigor,bemcomodaatadeeleiçãoeposseda
diretoriaedotempodeinvestiduradosrepresentanteslegaisdapessoajurídica.IIinscriçãonoCadastroNacionaldaPessoaJurídi
ca–CNPJ. III certidãonegativadedébitosfiscais: federal,estadualemunicipal; IVcertidõesnegativasdedébitosdoINSS.V
certificadoderegularidadedoFundodeGarantiaporTempodeServiço–FGTS.VIcópiaautenticadadoRGedoCPFdorepresen
tantelegaldaentidadeconsignatária;VIIautorizaçãodefuncionamentodoBancoCentraldoBrasil,quandosetratardeCooperativa
constituídadeacordocomaLeiFederalnº5.764/71.VIIIautorizaçãodefuncionamentoexpedidapeloBancoCentraldoBrasil,cons
tandodescriçãodascarteirasautorizadas,quandosetratardeinstituiçãobancáriaoufinanceira;IXcertificadoderegularizaçãoou
autorizaçãodefuncionamentoexpedidopeloMinistériodaPrevidênciaeAssistênciaSocial,porintermédiodaSecretariadePrevidên
ciaComplementarSPC,relativamenteàsentidadesfechadasdeprevidênciacomplementar.Xcertificadoderegularizaçãoouauto
rizaçãodefuncionamentoexpedidopeloMinistériodaFazenda,por intermédiodaSuperintendênciadeSegurosPrivadosSUSEP,
quandosetratardesociedadeseguradoraouentidadeabertadeprevidênciacomplementar.Parágrafoúnico.FicaaSecretariaMuni
cipaldePlanejamento,OrçamentoeGestãoSEPOGautorizadaaexpediratosexigindonovosdocumentos,semprequenecessário.
Art.18Ocredenciamentodasconsignatáriasdarseádaseguinteforma:I–Paraasconsignatáriasdeempréstimosconsignados,a
SecretariaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestão–SEPOGdivulgará,periodicamente,operíododerecebimentodesolici
taçõesdecredenciamento,observandoosrequisitosprevistosnesteDecreto,bemcomoestabelecendooutrosrequisitosquesefize
remnecessário.II–Paraasdemaisentidades,ocredenciamentosedarámedianteaprotocolizaçãoderequerimentojuntoàSecreta
riaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestão–SEPOG,acompanhadodadocumentaçãoelencadanoart.17desteDecreto.§
1ºOcredenciamentosomenteefetivarseáapósaanálisedadocumentaçãoapresentadajuntoàSecretariaMunicipaldePlaneja
mento,OrçamentoeGestão–SEPOG.§2ºNocasoprevistodoincisoIdesteartigo,ocredenciamentoseráformalizadopormeiode
Termopróprio,cujoextratodeveráserpublicadonoDiárioOficialdoMunicípio,nos termosdoparágrafoúnicodoart.61daLeinº
8.666/93.§3ºOcredenciamentoterávalidadededoisanos,podendoserprorrogado,excepcionalmente,acritériodaAdministração.
§4ºAinstituiçãofinanceiradetentoradecontratoparaprestaçãodeserviçosbancáriosparaoMunicípiodeFortaleza,equepossua
autorizaçãoexpressanoreferidoinstrumentoparaoferecerempréstimosconsignadosaosservidorespúblicosmunicipais,ficadispen
sadadoprocedimentoprevistonestecapítuloduranteoperíododevigênciadorespectivocontrato.Art.19Nomomentodocreden
ciamento,asconsignatáriasdeverãoinformarcontaespecíficaparaorepassedosvaloresaverbadosnocontrachequedosservidores.
Art.20OatodecredenciamentodasconsignatáriaséconsideradoatodiscricionáriodoMunicípiodeFortaleza,cujaemissãoéatri
buiçãodaSecretariaMunicipal dePlanejamento,OrçamentoeGestão SEPOGenãoconfiguraacordo, formal ou tácito, entreo
MunicípiodeFortalezaeoconsignatáriocredenciado,sendoaSEPOG,apenasintermediáriaegestoradoprocessodeconsignação
dedescontoemfolhadepagamento.CAPÍTULOIVDASREGRASESPECÍFICASAOSEMPRÉSTIMOSCONSIGNADOS:Art.21
A operacionalização dos empréstimos consignados darseá mediante sistema informatizado a ser disponibilizado pela Secretaria
MunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestão–SEPOG.Parágrafoúnico.CompeteàSEPOGfornecersenhasdeacessoparaos
usuáriosdosistemadeconsignações.Art.22Asconsignatáriasdeverãomanteroscontratosfirmadoscomosservidoresmunicipais,
emmeiodigital,peloprazomínimode05(cinco)anos,acontardadatadotérminodaconsignação.Parágrafoúnico.Aempresadeve
ráfornecercópiadoscontratosfirmados,quandosolicitadopeloconsignadooupelaSEPOG,noprazomáximode10(dez)dias.Art.
23Asconsignaçõesdecorrentesdosempréstimosficamlimitadasa72(setentaeduas)parcelasmensais.Art.24Asrenegociações
doscontratosdeempréstimosserãorealizadasatravésdecampopróprionosistema,oportunidadeemqueolimitedeparcelasdefi
nidonoartigoanteriornãopoderáultrapassara96(centoevinte)parcelas.Art.25Nocasodeempréstimosfinanceiros,oconsigna
táriopagaráaquantiaequivalenteR$2,00(doisreais)porlinha impressanocontrachequedecadaconsignado,paracoberturado
custodoprocessamentodosdadosreferenteàsaverbaçõesefetuadasnafolhadepagamentodosservidores.§1ºOsvalorespre
vistosnesteartigoserãoapuradosmensalmentepelaSecretariaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestãoSEPOGerecolhi
dos pelaSecretariaMunicipal deFinanças  SEFIN,mediantedesconto incidente sobreos valoresbrutosa serem repassados ou
creditadosmensalmenteàsentidadesconsignatárias.§2ºOvalordequetrataocaputdesteartigopoderáserreajustadoporPortaria
do titulardaSecretariaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestão–SEPOG.§3º Ovalordeque trataocaputdeveráser
revertidoemaçõesdecapacitaçãodosservidorespúblicosmunicipais.Art.26Osvaloresreferentesaosempréstimosconcedidos
deverãoserdepositadosemcontadetitularidadedoservidor.Art.27 Ficavedadaaofertadeprodutoseserviços financeirosem
órgãoseentidadesdaAdministraçãoPúblicaMunicipal,salvoquandohouverautorizaçãoexpressadaSEPOG.Art.28Oconsignatá
rioestabelecidoemoutroMunicípiodeverámanterfilialnoMunicípiodeFortaleza,procurador(es)legalmenteestabelecido(s)eende
reçofixo,paraserviçodeatendimentopessoalaoconsignado,possibilitandonãosóacontrataçãodaconsignação,mastambéma
prestaçãodeinformaçõesecancelamentodeconsignação.CAPÍTULOVDACOMPRADEDÍVIDAArt.29Oservidorinteressado
emrenegociarseuempréstimocomconsignatáriadiversadaquelacomaqual temcontrato,deveráprocuraraconsignatáriacoma
qualtemcontratoeelegero(s)ajuste(s)aser(em)renegociado(s),porintermédiodoSistema,oqualaconsignatáriapossuiacesso.
Art.30Aconsignatáriasubstituídadevefornecer,ematé02(dois)diasúteis,contadosapartirdodiaseguinteàsolicitaçãodoservi
dor,osaldodevedordo(s)contrato(s)objeto(s) denegociaçãoparaquitaçãoantecipada,calculadonostermosdaregulamentação
expedidapeloBancoCentral,vedadaacobrançadetaxadeliquidaçãoantecipada.§1ºNoscasosemqueaconsignatáriasubstitu
ídainformarvalormaior,emvirtudededescompassoentreodescontorealizadonaremuneraçãodoservidoreorepassedosrecur
sos,caberáaelaressarciraoservidorovalorcobradoamaior,noprazomáximode04(quatro)diasúteisapósacomunicaçãodo
fato.§2ºAconsignatáriasubstituídaquecriarqualquerembaraçoparaa liquidaçãodocontratopoderá teroseucredenciamento
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canceladopelaSEPOG.§3ºSeráentendidocomoembaraço:INãoinformaçãodosaldodevedor.IIOnãofornecimentodoboleto
paraliquidaçãodocontrato.Art.31Aconsignatáriacompradoradeveráfazeraquitaçãoantecipadaematé02(dois)diasúteis,con
tadosapartirdodiaseguinteàsolicitaçãodoservidor,devendo,ainda,anexarnosistemadeconsignaçõesocomprovantedequita
çãodo(s)contrato(s),bemcomo informaronovocontratonegociado.Parágrafoúnico.Aoperaçãosomenteseráaverbadaapósa
aprovaçãopelaSecretariaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestãoSEPOG.CAPÍTULOVIDASHIPÓTESESDECANCE
LAMENTODODESCONTO:Art.32.Aconsignaçãofacultativapodesercanceladaoususpensa:IdeofíciopelaAdministração,em
observânciaaointeressepúblicoouàconveniênciaadministrativa,ouainda,emdecorrênciadesançãoadministrativa.IIporordem
judicial.IIIporforçadeLei.IIIporvícioinsanávelnoprocessodecredenciamento.IVapedidodoconsignado,que,nocasode
compromissopecuniárioassumidoeusufruído,deveráseracompanhadodaanuênciadaentidadeconsignatária.Vapedidoformal
daconsignatária.§1ºNoscasosprevistosnosincisosII,IVeV,opedidodecancelamentodeconsignaçãofacultativaseráatendido
conformecronogramadeprocessamentodefolhadepagamento,devendoserinformadasatéodia10(dez)decadamês,parainclu
sãonomêsdasolicitação.§2ºOpedidodecancelamentodeconsignaçãoencaminhadoapósodia10(dez)somenteefetivarseá
nomêssubsequenteaodasolicitação.Art.33.Semprejuízododispostonoartigoanterior,aconsignaçãofacultativapoderásercan
celadaoususpensa:I–pornecessidadedeadequaçãoanormaslegaissobremetodologiadecálculoeusodamargemconsignável.
IIdesrespeito,porpartedaentidadeconsignatária,deregrasestabelecidasquantoaousodecódigodeconsignaçãoconcedido.III
–perdadascondiçõesqueensejaramocredenciamentodaentidadeconsignatária.CAPÍTULOVIIDARESPONSABILIZAÇÃO:Art.
34Aconsignatáriaqueagiremprejuízodoservidoroupensionista,ouquevenhaatransgredirasnormasestabelecidasemLeiou
nesteDecreto,observadoocontraditório,sujeitarseáàsseguintesmedidaspunitivas:I–advertência.II–multadeaté10%(dezpor
cento)sobreovalormensalconsignado. II  suspensão temporáriadocredenciamentoporaté01 (um)ano. III cancelamentodo
credenciamentoedesativaçãoda rubricadestinadaàconsignatáriaenvolvida. §1º A suspensão temporária implicanaperdado
direitodaconsignatáriadeefetuarnovasconsignaçõespeloperíodoestipuladonadecisãoadministrativaquevieraaplicarapenali
dade.§2º Ocancelamentodocredenciamento implicanadesativaçãoda rubricadestinadaàconsignatária, impossibilitandoade
realizarnovasconsignaçõesedeaverbarasconsignaçõesjárealizadas.§3º.Ocancelamentodocredenciamentonãoeximeocon
signadodasobrigaçõesassumidasperanteaentidadeconsignatária,cabendolheestabeleceraformadeadimplementodasobriga
çõesassumidasdiretamentecomainstituiçãoconsignatáriacredora.§4ºConfiguradadenúnciagravedeirregularidade,aSEPOG
poderásuspenderpreventivamenteasconsignaçõesporperíodonãosuperiora90(noventa)dias.Art.35Efetivadoocancelamento
docredenciamentodaconsignatária,somentepodeserrequeridonovocredenciamentoapósoprazodedois(02)anos,contadosa
partirdadatadadecisãodedescredenciamento.Art.36Aaplicaçãodaspenalidadesprevistasnoart.34desteDecretodeveráser
precedidadaaberturadeprocessoadministrativo,comofimdeapurarosfatos imputadosàconsignatária.§1ºAbertooprocesso
administrativo,aconsignatáriadeverásernotificadaparaapresentardefesanoprazode10(dez)diasúteis.§2ºOprocessoserá
julgadoporumacomissãoinstituídaespecificamenteparaestefim,porportariadoTitulardaSecretariaMunicipaldePlanejamento,
OrçamentoeGestão–SEPOG.§3ºDadecisãodacomissão,caberárecurso,semefeitosuspensivo,noprazode15(quinze)dias,
contadosdaciênciadadecisão,àProcuradoriaGeraldoMunicípioPGM,queojulgaráemúnicaeúltimainstância.§4ºOrecurso
administrativodeveráserprotocolizadojuntoàSecretáriaMunicipaldePlanejamento,OrçamentoeGestão,contendoaidentificação
doprocessoadministrativo,quedeveráremeterosautosàProcuradoriaGeraldoMunicípioparajulgamentodorecurso.§5ºAdeci
sãodacomissão,ou,quandoforocaso,daProcuradoriaGeraldoMunicípio,serápublicadanoDiárioOficialdoMunicípio.Art.37A
divulgaçãodedadosrelativosaservidoroupensionista, inclusivequantoao limitedosvaloresdemargemesaldoconsignável,so
mentepoderáserrealizadamediantesuaautorização.§1ºAutilizaçãoouadivulgação irregulardedadosrelativosaservidorou
pensionistaimplicaráresponsabilizaçãodoagentequeatenharealizadooupermitido,ouquetenhadeixadodetomarasprovidências
legaisparasuasuspensãoouimpedimento.§2ºApuradaaresponsabilidadedoagentepúblicoehavendoprovidênciaasertomada
foradoâmbitodoPoderaoqualestiverelevinculado,serádadaciênciadosfatosaosórgãoscompetentes,paraasmedidascabíveis.
Art.38Odispostonestecapítulonãoseaplicaquandoasuspensãoouocancelamentodocredenciamentosederporinteresseda
Administração,quepoderáfazêlonousodoseujuízodeconveniênciaeoportunidade,mediantecomunicaçãopréviade30(trinta)
dias.CAPÍTULOVIII DASDISPOSIÇÕESFINAISETRANSITÓRIAS:Art.39 CompeteàSecretariaMunicipaldePlanejamento,
OrçamentoeGestão–SEPOGaoperacionalizaçãodasconsignações,deacordocomaLeinº10.132/2013ecomopresenteDecre
to.Art.40ASEPOGrealizarátreinamento,relativoaousodosistemadecontroledemargem,comasinstituiçõesfinanceirascreden
ciadas.Art.41AconsignaçãoemfolhadepagamentonãoimplicaemresponsabilidadedoMunicípiopordívida,inadimplência,desis
tênciaoupendênciadequalquernaturezaassumidaspeloconsignadoperanteoconsignatário.§1ºOMunicípionãointegraqual
querrelaçãodeconsumooriginada,diretaouindiretamente,entreconsignatárioeconsignado,limitandoseaprocessarosdescontos
solicitadospeloconsignatárioeautorizadospeloconsignado.§2ºOpedidodecredenciamentodeconsignatárioeaautorizaçãode
descontopeloconsignadoimplicamemplenoconhecimentoeaceitaçãodasdisposiçõescontidasnesteDecreto.§3ºAignorância
do consignatário sobre os vícios de qualidade ou inadequação dos produtos e serviços prestados, diretamente ou por terceiros,
sejamestespessoas físicasou jurídicas, nãooeximede responsabilidade. §4º AConsignatáriadeverá se resguardarde todas
asgarantiaspossíveis,eximindooMunicípiodequalquerresponsabilidadeporperdasouprejuízosdecorrentesdaquebradevínculo
doservidorcomaAdministraçãoMunicipal.§5ºAAdministraçãoMunicipalnãoresponderápelaconsignaçãonoscasosdeperda
de cargo ou função e de insuficiência de limite damargem consignável.Art. 42 A SecretariaMunicipal de Planejamento, Orça
mentoeGestão–SEPOGpoderáexpediratosnormativoscomplementaresnecessáriosaofielcumprimentodesteDecreto,definin
doasrotinaseprocedimentosquedeverãoserobservados.Art.43OscasosomissosserãoresolvidospelaSecretariaMunicipalde
Planejamento,OrçamentoeGestão–SEPOG.Art.44 Asconsignatáriasatualmentecredenciadasdeverãoseguiroprocedimento
instituído neste capítulo, especificamente: I – As instituições financeiras que possuam interesse em continuar  realizando novas
consignaçõesdeverãosubmeterseaocredenciamentoperiódicorealizadopelaSEPOG.II–Asdemaisconsignatáriasdeverãoaten
der ao recadastramento a ser realizado pela SEPOG, devendo observar as regras definidas no capítulo III deste Decreto. § 1º 
AsinstituiçõesfinanceirasquenãosesubmeteremaocredenciamentorealizadopelaSEPOGnãopoderãorealizarnovasoperações
(consignações, renegociaçõese comprasdedívidas), sendolhesgarantidasomenteapercepçãodos valores referentesàsconsi
gnaçõesjárealizadas,observadoosprazosestabelecidosnoscontratosjáfirmados.§2ºAsdemaisconsignatáriasquenãoatende
remaorecadastramentoematé30diasapósoencerramentodoprazoestipuladoemPortariaemitidapelaSEPOG,terãoasconsig
nações canceladas. Art. 45  A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG fica autorizada
a suspender temporariamenteasconsignaçõesrealizadasnafolhadepagamentosdosservidores,comafinalidadederealizaras
adequaçõesnecessáriasaosnovosprocedimentosereordenaroprocessodeconsignações.Art.46EsteDecretoentraemvigorna
datade suapublicação.Art.47 Revogamseasdisposiçõesemcontrário,emespecial oDecretonº 12.934, de16demarçode
2012.PAÇODAPREFEITURAMUNICIPALDEFORTALEZA, aos 14 de janeiro de2014. 
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LNC - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE
CAPACITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

NO PREENCHIMENTO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO SOLICITAMOS INSERIR SOMENTE SIGLAS 
REFERENTES AO ÓRGÃO E UNIDADE ADMINISTRATIVA.NÃO UTILIZAR NOMES PRÓPRIOS.

1. ÓRGÃO:

2. UNIDADE ADMINISTRATIVA (coordenadoria e
gerência)

3. TELEFONE/E-MAIL:

APRESENTAÇÃO

O LNC FOI ELABORADO PARA CONHECER MELHOR AS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DA SUA 
EQUIPE.  
PROPOMOS QUE VOCÊ REFLITA JUNTAMENTE COM A EQUIPE SOBRE OS PRINCIPAIS 
CONHECIMENTOS E HABILIDADES QUE SÃO REQUISITOS PARA O BOM DESEMPENHO E 
RESULTADOS DA SUA ÁREA. 
 
O FORMULÁRIO A SEGUIR CONTEMPLA TEMÁTICAS ATITUDINAIS E TÉCNICAS COM A SEGUINTE 
DESCRIÇÃO: 
 
I. TEMÁTICAS ATITUDINAIS - FOCADAS NAS  HABILIDADES COMPORTAMENTAIS RELACIONADAS 
ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS , QUE GARANTEM RESULTADOS MAIS EFETIVOS E UM BOM 
AMBIENTE DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                                     
II. TEMÁTICAS TÉCNICAS - ABORDAM CONHECIMENTOS E HABILIDADES NECESSÁRIOS PARA 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, QUE PODEM SER ADQUIRIDOS OU ATUALIZADOS, E GERAM 
MELHORES RESULTADOS. 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
ESCOLHA ENTRE AS OPÇÕES APRESENTADAS AS 5 QUE CONSIDERA AS MAIS PRIORITÁRIAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUA EQUIPE. NOTE QUE DEIXAMOS ESPAÇO ABAIXO PARA 
INSERIR SUGESTÕES DE OUTROS TEMAS  DE INTERESSE.

4. Temáticas atitudinais
Check all that apply.

 Comunicação não violenta

 Inteligência emocional nas relações de trabalho

 Administração de conflitos

 Administração do tempo

 Criatividade e inovação

 Desenvolvimento de equipes de alto desempenho

 Resolução de problemas e tomada de decisão

 Ética no serviço público

 Feedback

 Autoconhecimento para lideranças

 Oratória e recursos para apresentações

 Condução de reuniões eficazes

 Excelência no atendimento ao cliente interno e externo

 Liderança e Delegação

 Técnicas de Negociação

 Marketing pessoal e de relacionamento

5. Utilize este espaço para sugestões de temas:
 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
ESCOLHA ENTRE AS OPÇÕES DE TEMAS APRESENTADOS, AQUELES RELACIONADOS ÀS 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DA SUA EQUIPE DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                
PARA AVALIAR CADA ITEM VOCÊ PRECISA INDICAR NAS COLUNAS, A OPÇÃO MAIS ADEQUADA AO 
:     
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1) GRAU DE UTILIZAÇÃO DO TEMA PROPOSTO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SUA 
EQUIPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2) GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE O TEMA, QUE VOCÊ CONSIDERA QUE A EQUIPE POSSUI.   
 
NOTE QUE DEIXAMOS ESPAÇO ABAIXO PARA INSERIR SUGESTÕES DE OUTROS TEMAS  DE 
INTERESSE.   
 
OBSERVAÇÃO : UTILIZE A BARRA DE ROLAGEM PARA MARCAR AS RESPOSTAS

Temáticas Técnicas

6. GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUÊNCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

GESTÃO DE RISCOS
CONSTRUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
DE INDICADORES
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
ELABORAÇÃO E
AVALIAÇÃO DE
PROJETOS
MAPEAMENTO,
DESENHO E
REDESENHO DE
PROCESSOS
GESTÃO DA
QUALIDADE NO
SERVIÇO PUBLICO
GESTÃO DE
MELHORIA
CONTÍNUA
PLANEJAMENTO E
EXECUÇÃO
ESTRATÉGICA

7. Utilize este espaço para sugestões de temas:
 

 

 

 

 

8. ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUENCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

ORÇAMENTO
PÚBLICO MUNICIPAL
LEI DA
RESPONSABILIDADE
FISCAL E DESPESA
PÚBLICA
CAPTAÇÃO E
APLICAÇÃO DE
RECURSOS
PLANEJAMENTO E
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
CONTABILIDADE
APLICADA AO
SETOR PÚBLICO

9. Utilize este espaço para sugestões de temas:
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10. AQUISIÇÃO CORPORATIVA
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUENCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

GESTÃO DE
COMPRAS
CONTRATAÇÃO
DIRETA SEM
LICITAÇÃO
ELABORAÇÃO
DE EDITAIS E
TERMOS DE
REFERENCIA
LICITAÇÕES E
CONTRATOS

11. Utilize este espaço para sugestões de temas:
 

 

 

 

 

12. GESTÃO DE PESSOAS
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUENCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

LEGISLAÇÃO DE
PESSOAL
e-SOCIAL NA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
PREVENÇÃO DO
ASSÉDIO MORAL
DESENVOLVIMENTO
DE EQUIPES DE
ALTA
PERFORMANCE
FORMAÇÃO DE
INSTRUTORES
INTERNOS
GESTÃO E
CONTROLE DA
FOLHA DE
PAGAMENTO
PROMOÇÃO DA
SAÚDE E
QUALIDADE DE
VIDA NO TRABALHO
EDUCAÇÃO
FINANCEIRA PARA
SERVIDORES

13. Utilize este espaço para sugestões de temas:
 

 

 

 

 

14. LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUENCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

GESTÃO E
AVALIAÇÃO DE
BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS
PÚBLICOS
GESTÃO DE
ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO -
LEGISLAÇÃO E
PRÁTICA
GESTÃO
ESTRATÉGICA
DE ESTOQUES
E MATERIAIS
PLANEJAMENTO
LOGÍSTICO
LEGISLAÇÃO:
LOGÍSTICA DE
SUPRIMENTOS
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15. Utilize este espaço para sugestões de temas:
 

 

 

 

 

16. JURÍDICO
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUENCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

DIREITO
ADMINISTRATIVO
SINDICÂNCIA DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
REGIME
DISCIPLINAR DO
SERVIDOR
MUNICIPAL-
TEORIA E
PRÁTICA
TÉCNICA
LEGISLATIVA

17. Utilize este espaço para sugestões de temas:
 

 

 

 

 

18. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUENCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

GESTÃO
INTEGRADA DE
CONVÊNIOS E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PRESTAÇÃO DE
CONTAS JUNTO
AOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
SUPRIMENTO
DE FUNDOS
FORMAÇÃO DE
ORDENADORES
DE DESPESAS
CONTABILIDADE
APLICADA AO
SETOR
PÚBLICO

19. Utilize este espaço para sugestões de temas:
 

 

 

 

 

20. AUDITORIA E CONTROLE
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUENCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

AVALIAÇÃO DE
RISCOS NO SETOR
PUBLICO
TÉCNICAS DE
AUDITORIA
RESPONSABILIZAÇÃO
DE AGENTES
PÚBLICOS PERANTE
OS TRIBUNAIS DE
CONTAS
CONTROLE INTERNO
NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
OUVIDORIA E
TRANSPARÊNCIA NO
SERVIÇO PÚBLICO
COMPLIANCE
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Powered by

21. Utilize este espaço para sugestões de temas:
 

 

 

 

 

22. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Check all that apply.

NÃO
USO

USO
POUCO

USO
RAZOAVELMENTE

USO COM
FREQUENCIA

USO
SEMPRE

NÃO
CONHEÇO

CONHEÇO
POUCO

CONHEÇO
RAZOAVELMENTE

CONHEÇO
BEM

CONHEÇO
TOTALMENTE

DESIGN
THINKING
RESOLUÇÃO
CRIATIVA DE
PROBLEMAS
SEGURANÇA NA
INFORMAÇÃO
APRESENTAÇÕES
DE ALTO
IMPACTO NO
POWER POINT
EXCEL
INTERMEDIÁRIO
E AVANÇADO
CRIATIVIDADE E
FLUÊNCIA
DIGITAL
GOVERNANÇA DE
TI
METODOLOGIAS
ÁGEIS NO
SERVIÇO
PÚBLICO
BALANCED
ESCORECARD
(BSC) PARA O
SETOR PUBLICO

23. Utilize este espaço para sugestões de temas:
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SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS 

SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS 

SOLICITANTE 

ÓRGÃO 

GESTOR DO ÓRGÃO 

DATA DA SOLICITAÇÃO Nº PROCESSO/ OFÍCIO 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EVENTO - DEMANDANTE 

TIPO EVENTO CURSO    (   )   PALESTRA    (    )        SEMINÁRIO  (    )    WORKSHOP (    )  
OFICINA  (    )        ENCONTRO (    )        CONGRESSO (    )        

EIXO DE COMPETÊNCIA 

GERAL - Exigíveis a todos os servidores e empregados públicos, nas áreas de 
gestão, planejamento, orçamento e finanças.         

GERENCIAL - Exigíveis a todos os servidores e empregados públicos para o 
exercício de funções de chefia, coordenação, assessoramento e direção. 

ESPECÍFICA - Destinado aos servidores das áreas de atuação específicas dos 
órgãos/ entidade. 

LINHA DE ATUAÇÃO 

CURSO/EVENTO - 

CARGA HORÁRIA HORÁRIO: PERÍODO/DATA: 

LOCAL 

PÚBLICO ALVO 

TIPO CORPORATIVO (   )   TURMA FECHADA (   ) 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

QTD TURMA(S): 

JUSTIFICATIVA 

OBJETIVO GERAL 

LOGÍSTICA SEPOG 

DIVULGAÇÃO   (    )  INSCRIÇÃO  (    )  COFFEE BREAK  (    ) 

COMPUTADOR (    ) DATA SHOW (     ) OUTROS 
(     )_________________________________LOCAÇÃO ESPAÇO (    ) LABORATORIO INFORMATICA (   ) 

INFORMAÇÕES IMPARH 

INSTRUTOR NOME ORIGEM/ 
MATRICULA 

INTERNO/EXTER
NO 

VOLUNTARIO 

TITULAÇÃO CARGA 
HORARIA 

INSTRUTOR 1 



INSTRUTOR 2 

CURRÍCULO 

EMENTA 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA IMPARH 

TIPO ESPECIFICAÇÕES QTD CH/DIA
S 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS DIDÁTICOS 
COMPUTADOR - - - - 

DATA SHOW - - - - 

MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILAS) - - - - 

INSTRUTORIA INTERNO - - - - 

EXTERNO - - - - 

SERVIÇO DE CONSUMO CAFÉ E ÁGUA - - - - 

COFFEBREACK - - - - 

APOIO LOGÍSTICO 
ALUGUEL DE ESPAÇO - - 

RECEPÇÃO - - 

CREDENCIAMENTO - - 

CUSTO TOTAL DO 
PROJETO 

CUSTO CONSIGNADO 

OUTRA(S) DESPESAS 

CUSTO TOTAL 

DE ACORDO  COM A REALIZAÇÃO DO CURSO 

ASSINATURA(S) 

Flora Maria Carneiro Teles 
DIRETORA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES – DIFAP 

      Daniel Costa Santos 
DIRETOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DIAF 

______/______/_______ 

AUTORIZAÇÃO 

ASSINATURA (S) 

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG 
C/ Recurso do Consignado              ______/______/_______ 

              Noeme Milfont Magalhães 
COORD. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS – COGESP/SEPOG 

S/ Recurso do Consignado  ______/______/_______ 

Philipe Theophilo Nottingham 



SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS IN COMPANY 

SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS IN COMPANY (2) 

SOLICITANTE 

ÓRGÃO 

GESTOR DO ÓRGÃO 

DATA DA SOLICITAÇÃO Nº PROCESSO/ OFÍCIO 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EVENTO 

TIPO EVENTO CURSO    (    )   PALESTRA    (    )        SEMINÁRIO  (    )    WORKSHOP (    ) 
OFICINA  (    )        ENCONTRO (    )        CONGRESSO (    )        

TIPO DE COMPETÊNCIA 

GERAL - Exigíveis a todos os servidores e empregados públicos, nas áreas de 
gestão, planejamento, orçamento e finanças.        

GERENCIAL - Exigíveis a todos os servidores e empregados públicos para o 
exercício de funções de chefia, coordenação, assessoramento e direção. 

ESPECÍFICA - Destinado aos servidores das áreas de atuação específicas dos 
órgãos/ entidade. 

CURSO/EVENTO 

CARGA HORÁRIA HORÁRIO: PERÍODO/DATA: 

LOCAL 

PÚBLICO ALVO 

TIPO CORPORATIVO (   )   TURMA FECHADA (   ) 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

QTD TURMA(S): 

JUSTIFICATIVA 

OBJETIVO GERAL 

LOGÍSTICA SEPOG 

DIVULGAÇÃO   (    ) INSCRIÇÃO  (    )  CERTIFICADO (   ) AVALIAÇÃO REAÇÃO (   ) 

COMPUTADOR (    ) DATA SHOW (     ) COFFEE BREAK (    ) 

LOCAÇÃO ESPAÇO (    ) LABORATORIO INFORMATICA (   ) OUTROS 
(     )_________________________________ 



INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO SEPOG 

VALOR TOTAL - 

TIPO DE CONTRATAÇÃO Licitação (   )  Inexigibilidade (   )  Dispensa (   ) 

RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA  

CNPJ 

ENDEREÇO 

TELEFONE 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

ELEMENTO DE DESPESA 

OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

INFORMAÇÕES INSTRUTORIA 

INSTRUTOR NOME CURRÍCULO 

INSTRUTOR 1 

INSTRUTOR 2 

EMENTA 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

TIPO ESPECIFICAÇÕES QTD CH/DIAS VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS DIDÁTICOS 

COMPUTADOR - - - - 

DATA SHOW - - - - 

QUADRO BRANCO C/ 
PINCEL 

- - - - 

FLIPCHART - - - - 

MATERIAL DIDÁTICO 
(APOSTILAS) 

- - - - 

- - - - 

SERVIÇO DE CONSUMO CAFÉ E ÁGUA - - - - 

COFFEBREACK - - - - 

ALUGUEL DE ESPAÇO - - 

INSCRIÇÃO - - 

DIVULGAÇÃO - - 



APOIO LOGÍSTICO 
RECEPÇÃO - - 

CREDENCIAMENTO - - 

CUSTO TOTAL DO 
PROJETO 

CUSTO CONSIGNADO 

OUTRA(S) DESPESAS 

CUSTO TOTAL 

DE ACORDO  COM A REALIZAÇÃO DO CURSO 

ASSINATURA(S) 

Flora Maria Carneiro Teles 
DIRETORA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES – DIFAP 

______/______/_______ 

        Daniel Costa Santos 
DIRETOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DIAF 

______/______/_______ 

AUTORIZAÇÃO 

ASSINATURA (S) 

Philipe Theophilo Nottingham 
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG 

C/ Recurso do Consignado              ______/______/_______ 

        Noeme Milfont Magalhães 
COORD. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS – COGESP/SEPOG 

S/ Recurso do Consignado  ______/______/_______ 



SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 

SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS (3) 

SOLICITANTE 

ÓRGÃO 

GESTOR DO ÓRGÃO 

DATA DA SOLICITAÇÃO Nº PROCESSO/ OFÍCIO: 

DADOS DO SERVIDOR (1) 

NOME 

SERVIDOR EFETIVO (      )  EXCLUSIVO COMISSIONADO (      ) 

FUNÇÃO SIMBOLOGIA CARGO 

MATRÍCULA DATA NASCIMENTO 

RG CPF 

TELEFONE CELULAR 

E-MAIL 

ATIVIDADES DESEMPENHADAS 

DADOS DO SERVIDOR (2) 

NOME 

SERVIDOR EFETIVO (      )  EXCLUSIVO COMISSIONADO (      ) 

FUNÇÃO SIMBOLOGIA CARGO 

MATRÍCULA DATA NASCIMENTO 

RG CPF 

TELEFONE CELULAR 

E-MAIL 

ATIVIDADES DESEMPENHADAS 

DADOS DO SERVIDOR (3) 

NOME 

SERVIDOR EFETIVO (      )  EXCLUSIVO COMISSIONADO (      ) 

FUNÇÃO SIMBOLOGIA CARGO 

MATRÍCULA DATA NASCIMENTO 

RG CPF 

TELEFONE CELULAR 

E-MAIL 

DETALHAMENTO DO CURSO/EVENTO 

TIPO EVENTO CURSO    (       )  PALESTRA  (       )   SEMINÁRIO  (       )   WORKSHOP (      ) 
OFICINA  (       )   ENCONTRO (       )        CONGRESSO (       ) 



TIPO DE COMPETÊNCIA 

GERAL - Exigíveis a todos os servidores e empregados públicos, 
nas áreas de gestão, planejamento, orçamento e finanças.       

GERENCIAL - Exigíveis a todos os servidores e empregados 
públicos para o exercício de funções de chefia, coordenação, 
assessoramento e direção. 

ESPECÍFICA - Destinado aos servidores das áreas de atuação 
específicas dos órgãos/ entidade. 

CURSO/EVENTO 

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 

PERÍODO/DATA 

LOCAL 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

É NECESSÁRIO DIÁRIA? NÃO (       )      SIM (        )      QUANTAS? (  ) 

É NECESSÁRIO PASSAGEM? NÃO (       )      SIM (        )  DATA DA IDA.....: _____/_____/______ 
 DATA RETORNO: _____/_____/______ 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS  - Informações a serem preenchidas pela SEPOG 

VALOR TOTAL 

TIPO DE CONTRATAÇÃO Licitação (     )  Inexigibilidade (      )  Dispensa (       ) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  CNPJ 

ENDEREÇO  TELEFONE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ELEMENTO DE DESPESA 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

CHEFIA IMEDIATA 

NOME 

CARGO E-MAIL 

TELEFONE CELULAR 

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA 
PARTICIPAÇÃO DO(S) SERVIDOR(ES) NO CURSO 
DE CAPACITAÇÃO  

ASSINATURA E CARIMBO _________________________________________ DATA: ____/____ 

AUTORIZAÇÃO SEPOG 

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG 
C/ Recurso do Consignado              ______/______/_______ 

Philipe Theophilo Nottingham 



ANEXO 5

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO APLICADA AOS PARTICIPANTES

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

(  )PALESTRA (  )OFICINA (  )CURSO (  )SEMINÁRIO (  )CONGRESSO 

Caro(a) Participante, este instrumento de avaliação visa contribuir para o aperfeiçoamento dos nossos eventos, desta forma contamos com sua
valiosa colaboração. Solicitamos que utilize a escala abaixo, que varia de 1 a 5 que consta nos níveis: 

 P = Péssimo; R = Regular; B = Bom; MB = Muito Bom e O = Ótimo. Assinale um X no campo que melhor expressa sua opinião: 

ASPECTOS A SEREM AVALIADOS CONCEITO 

INSTRUTORIA – 1 
PÉSSIMO REGULAR BOM MUITO BOM ÓTIMO 

P – 1 R – 2 B – 3 MB – 4 O - 5 

1. DOMINIO DOS CONTEÚDOS 

2. CLAREZA NA APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

3. INTERAÇÃO COM OS PARTICIPANTES. 

4. METODOLOGIA UTILIZADA

CONTEÚDO 
PÉSSIMO REGULAR BOM MUITO BOM ÓTIMO 

P – 1 R – 2 B – 3 MB – 4 O - 5 

1. APLICABILIDADE NA ÁREA DE TRABALHO 

2. CARGA HORÁRIA 

LOCAL DO EVENTO 
PÉSSIMO REGULAR BOM MUITO BOM ÓTIMO 

P – 1 R – 2 B – 3 MB – 4 O - 5 

1. INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO FÍSICO

2. ACESSO AO LOCAL

ASPECTOS GERAIS 
PÉSSIMO REGULAR BOM MUITO BOM ÓTIMO 

P – 1 R – 2 B – 3 MB – 4 O - 5 

1. COMUNICAÇÃO (DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO)

2. MATERIAL DIDÁTICO 

3. RESPEITO AOS HORÁRIOS DE ÍNICIO, TÉRMINO E INTERVALOS. 

SEUS CONHECIMENTOS SOBRE OS ASSUNTOS ABORDADOS 
PÉSSIMO REGULAR BOM MUITO BOM ÓTIMO 

P – 1 R – 2 B – 3 MB – 4 O - 5 

1. ANTES DO CURSO

2. APÓS O CURSO

COMENTÁRIOS/SUGESTÕES 

TÍTULO: 
PERÍODO: DATA: TURNO: CARGA HORÁRIA: TURMA: 
INSTRUTOR: 
RESPONSÁVEL:

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO APLICADA AOS PARTICIPANTES



ANEXO 6

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO APLICADA AO INSTRUTOR

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

(  )PALESTRA (  )OFICINA (  )CURSO (  )SEMINÁRIO (  )CONGRESSO 

Caro(a) Instrutor, este instrumento de avaliação visa contribuir para o aperfeiçoamento dos nossos eventos, desta forma contamos 
com sua valiosa colaboração. Solicitamos que utilize a escala abaixo, que varia de 1 a 5 que consta nos níveis: 

E = Péssimo; D = Regular; C = Bom; B = Muito Bom e A = Ótimo. Assinale um X no campo que melhor expressa sua opinião: 

ASPECTOS A SEREM AVALIADOS CONCEITO 

PARTICIPANTES PÉSSIMO REGULAR BOM MUITO BOM ÓTIMO 

P – 1 R – 2 B – 3 MB – 4 O - 5 

1. PONTUALIDADE

2. PARTICIPAÇÃO 

LOCAL DO EVENTO PÉSSIMO REGULAR BOM MUITO BOM ÓTIMO 

P – 1 R – 2 B – 3 MB – 4 O - 5 

1. INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO FÍSICO

2. ACESSO AO LOCAL

SUPORTE ESCOLA DE GOVERNO - DIFAP PÉSSIMO REGULAR BOM MUITO BOM ÓTIMO 

P – 1 R – 2 B – 3 MB – 4 O - 5 

1. PONTUALIDADE

2. DISPONIBILIDADE

3. APOIO LOGÍSTICO 

COMENTÁRIOS/SUGESTÕES 

TÍTULO: 
PERÍODO: DATA: TURNO: CARGA HORÁRIA: TURMA: 
INSTRUTOR: 
RESPONSÁVEL: 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO APLICADA AO INSTRUTOR



ANEXO 7

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE EVENTOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE EVENTOS  

1.IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

CURSO  (   )     PALESTRA  (   )     SEMINÁRIO  (   )     WORKSHOP (    )        OFICINA  (    )       ENCONTRO (    )     CONGRESSO (    ) 

TIPO DE COMPETÊNCIA: GERAL  (   )     GERENCIAL  (   )     ESPECÍFICA  (   )   

TÍTULO:  
INSTRUTOR (ES): 

INTERNO  (   )     EXTERNO  (   )     VOLUNTÁRIO  (   )   

LOCAL:  PERÍODO:  CH:  

PÚBLICO ALVO:  QUANTIDADE DE TURMAS:  

2. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO REALIZADO

VAGAS  

OFERTADAS: 

INSCRIÇÕES  

REALIZADAS: 

VAGAS  

OCIOSAS: 

INSCRIÇÕES SEM COMPARECIMENTO:  

DESEMPENHO SATISFATÓRIO1: 

Com certificação 

DESEMPENHO NÃO SATISFATÓRIO: 

(Desistentes com justificativa: X + Desistentes sem justificativa: não 
cumpriu 80% da carga horária= X) 

Sem certificação 

QUANTITATIVO DE SERVIDORES 
CAPACITADOS (com certificação) (Por vínculo empregatício) 

EFETIVOS:  
CARGOS COMISSIONADOS: 
TERCERIZADOS: 

OBS1- O Certificado é emitido mediante aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso. 

3.CONSOLIDAÇÃO  DAS AVALIAÇÕES DE REAÇÃO AO EVENTO2 - PARTICIPANTES 

ASPECTOS 
AVALIADOS 

Péssimo Regular Bom Muito Bom Ótimo Total 

QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

1.Instrutoria:

2.Conteúdo 

3.Local do Evento

4. Aspectos
Gerais 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE EVENTOS



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE EVENTOS 
1.IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

CURSO (   )   PALESTRA    (    )        SEMINÁRIO  (    )    WORKSHOP (    )        OFICINA  (    )  
ENCONTRO (    )     CONGRESSO (    )        
TIPO DE COMPETÊNCIA: GERAL (   )    GERENCIAL   (   )   ESPECÍFICA (   ) 

TÍTULO:  

INSTRUTOR (ES): 

INTERNO (   )        EXTERNO  (    )   VOLUNTÁRIO (    ) 

LOCAL: PERÍODO: CH: 

PÚBLICO ALVO: QUANTIDADE DE TURMAS: 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO REALIZADO

VAGAS 
OFERTADAS: 

INSCRIÇÕES 
REALIZADAS: 

VAGAS 
OCIOSAS: 

INSCRIÇÕES SEM 
COMPARECIMENTO: 

DESEMPENHO SATISFATÓRIO1: 
Com certificação 

DESEMPENHO NÃO SATISFATÓRIO:  
(Desistentes com justificativa: X + Desistentes sem 
justificativa: não cumpriu 80% da carga horária= X) 
Sem certificação 

QUANTITATIVO DE SERVIDORES 
CAPACITADOS: (com certificação) 
(Por vínculo empregatício) 

EFETIVOS:  
CARGOS COMISSIONADOS: 
TERCERIZADOS: 

OBS1- O Certificado é emitido mediante aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da carga horária 
total do curso. 

3.CONSOLIDAÇÃO  DAS AVALIAÇÕES DE REAÇÃO AO EVENTO2 - PARTICIPANTES 

ASPECTOS 
AVALIADOS 

Péssimo Regular Bom Muito 
Bom 

Ótimo Total 

QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 
1.Instrutoria: 
2.Conteúdo 
3.Local do 
Evento 
4. Aspectos
Gerais 

OBS2- Média de respondentes/percentual de avaliação=(   )  . Quando o percentual for inferior a 100% indica que 
nem todos os participantes responderam a avaliação ou  não responderam a todos os itens.  



1.Instrutoria: domínio dos conteúdos; clareza na apresentação dos conteúdos; interação com os participantes;
metodologia utilizada. 
2.Conteúdo: aplicabilidade na área de trabalho; carga horária·.
3.Local do Evento: infraestrutura do espaço físico; acesso ao local. 
4.Aspectos gerais: comunicação (Divulgação e inscrição);material didático; respeito aos horários de início, término
e intervalos. 

3. 1 CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE REAÇÃO  QUANTO AO CONHECIMENTO ADQUIRIDO  APÓS O EVENTO

ASPECTOS 
AVALIADOS 

Péssimo Regular Bom Muito 
Bom 

Ótimo Total 

QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

1. Antes do
curso  

2. Após o curso

3.2 AVALIAÇÕES DE REAÇÃO AO EVENTO- INSTRUTOR(ES) 

ASPECTOS AVALIADOS Péssimo 
(P-1) 

Regular 
(R-2) 

Bom 
(B-3) 

Muito Bom 
(MB-4) 

Ótimo 
(O-5) 

PARTICIPANTES 
Pontualidade 
Participação 

LOCAL DO EVENTO 
Infraestrutura do 
evento 
Acesso ao Local 

SUPORTE DA ESCOLA 
DE GOVERNO-DIFAP 

Pontualidade 
Disponibilidade 
Apoio Logístico 

3.3 CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE REAÇÃO AO EVENTO -REGISTRO DOS COMETÁRIOS E SUGESTÕES 

4. CUSTOS DO EVENTO
CUSTO CONSIGNADO 
OUTRAS DESPESAS 
( INSTRUTORIA INTERNA) 
CUSTO TOTAL DO PROJETO 

5. INFORMAÇÕES GERAIS  SOBRE O EVENTO/EG






