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TRANSPORTES METROPOLITANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria EFCJ - 55, de 10-8-2017
Definindo as metas para o trimestre agosto, setembro e outubro
de 2017 para efeito da avaliação dos resultados e pagamento do
PIP, conforme previsto no Decreto 60.090/2014 e especificadas
na Circular EFCJ 08/2017
Determinando que o Comitê de Recursos Humanos – PIP, criado pela Portaria EFCJ
09/2014, alterado pela Portaria EFCJ 170/2015, para exercer a gestão do processo,
em conformidade com o que determina o artigo 8º, inciso II, alíneas de “a” a “d”, do
Decreto 60.090/2014, realize pelo menos uma reunião mensal de acompanhamento
do cumprimento das metas fixadas;
Determinando que o Grupo Técnico instituído na Portaria EFCJ 170/2015
acompanhe juntamente com o Comitê o cumprimento das metas fixadas,
recomendando e orientando ações decorrentes do desdobramento das respectivas
metas;
Definindo os critérios de pontuação para as metas fixadas para o trimestre agosto,
setembro e outubro, a saber:
4.1 – Neste trimestre cada área contará com 02 grupos de metas:
Grupo 2 – Gestão à Vista e assemelhados: 05 pontos
Grupo 3 – Metas de Produção: 95 pontos
4.2 - Algumas das metas fixadas estão divididas em submetas.
4.3- Como regra geral a nota das submetas será proporcional à exata divisão da
pontuação da meta pela quantidade de suas submetas; havendo algumas exceções
em relação a esta regra.
4.4- Caso a meta e/ou submeta(s) não tenha(m) sido cumprida(s) em sua totalidade
até a data limite, após avaliação de conteúdo por parte do Comitê de Recursos
Humanos junto ao Grupo Técnico e/ou representante da respectiva área, a mesma
poderá receber nota correspondente à proporcionalidade do que foi cumprido em
relação a referida meta.
4.5- Caso a meta e/ou submeta(s) não seja(m) cumprida(s) até à respectiva data
limite, a área e/ou grupo não receberá a nota correspondente à meta e/ou
submeta(s) não cumpridas, não havendo, portanto, a premiação correspondente.
5 - Parâmetros para apuração de receitas visando o pagamento do PIP do trimestre
agosto, setembro e outubro de 2017.
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5.1- Os valores a serem pagos, relativos ao cumprimento das metas do trimestre
agosto, setembro e outubro de 2017, equivalerão a até 70% de 1/3 das receitas
apuradas para fins de pagamento do PIP, nos meses de novembro, dezembro de
2017 e janeiro de 2018, obedecidos os parâmetros e critérios definidos pelo Decreto
60.090/2014, incluindo as incidências e os reflexos legais, salvo modificação
legal/jurídica pertinente.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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