
Prefeitura Sanciona Sistema de Avaliação de Desempenho 
do funcionalismo público

Alunos aprendem sobre a história da ferrovia por meio de 
passeio em trem metropolitano
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A Prefeitura sancionou, na semana passada, a Lei Comple-
mentar nº 74 que cria o Sistema de Avaliação de Desempe-
nho Funcional dos servidores efetivos da administração mu-
nicipal. De acordo com a Secretaria de Administração, a lei 
contribuirá para uma melhor análise de desempenho do ser-
vidor municipal durante o seu efetivo exercício. Além disso, a 
avaliação apontará a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, 
identificará a capacidade e o potencial de trabalho dos servi-
dores e estimulará o desenvolvimento dos profissionais. 

A nova lei estipula critérios técnicos objetivos para a evo-
lução profissional de cada servidor efetivo da Prefeitura. Até 
então, a empresa pública tinha um sistema de evolução fun-
cional que muitas vezes não correspondia à real atuação do 
funcionário. Não havia uma base teórica para a avaliação, o 
que criava dificuldades para a aprovação de um servidor para 

Na última semana, os alunos do 5° ano, do CEMEB Macha-
do de Assis, participaram de uma verdadeira aventura, propor-
cionada pelo Programa de Responsabilidade Socioambiental 
- Educação Patrimonial da Linha 8 – Diamante, que foi reali-
zado com os alunos do município pela Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) em parceria com a Prefeitura.  

De acordo com a coordenação da escola, a ação aconte-
ceu em duas etapas. No primeiro dia, a turma recebeu a visita 
de uma equipe de especialistas que apresentou a história da 
linha ferroviária e promoveu um diálogo sobre temas como 
arqueologia, preservação ambiental e respeito ao patrimônio 
público.

A segunda etapa foi marcada por um passeio divertido que 
proporcionou aos alunos um contato direto com o trem e sua 
história. A excursão aconteceu na manhã da última sexta-fei-
ra (21), quando a turma embarcou no primeiro vagão da linha 
8, partindo de Itapevi com destino à estação Júlio Prestes. Du-
rante o percurso, as crianças observaram as paisagens e se 
divertiram com uma peça teatral apresentada por colabora-
dores do programa que, por meio da encenação, conscientiza-
ram a turma sobre problemas como acúmulo de lixo, escassez 
da água, desmatamento e também a importância do assento 
preferencial. 

Ao chegar à estação final, os alunos foram recebidos por 
outro grupo da CPTM e continuaram o passeio em direção ao 
Trem Cultural dos Imigrantes – Maria Fumaça (Brás/Mooca), 
da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). A 
coordenadora da escola, que acompanhou a turma, conta que 

a ascensão de nível, ou mesmo para a sua avaliação de estágio 
probatório. 

Faltas abonadas
Na última terça-feira (18), a Câmara Municipal aprovou a 

Lei Complementar 75/2014, que altera a Lei 223, do Estatuto 
dos Funcionários Públicos. Com a sanção da Prefeitura, fica 
estabelecido que os servidores concursados terão direito a até 
seis faltas abonadas por ano – não excedendo uma por mês – 
por motivo relevante. 

Tanto a Lei de Avaliação quanto a Lei Complementar po-
dem ser encontradas integralmente, na edição 271, do Diário 
Oficial. Além disso, os servidores que apresentam dúvidas so-
bre a nova legislação podem enviar questões à Secretaria de 
Administração pelo site www.itapevi.sp.gov.br, no ícone “Es-
paço do Servidor Público”. 

as crianças tiveram oportunidade de desfrutar de um agradá-
vel passeio a bordo de uma Maria Fumaça, podendo, ao longo 
da viagem, observar trens da época de 1975, ouvir mais de-
talhes sobre a história da ferrovia e participar de diferentes 
dinâmicas.


