
Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

  

OFÍCIO Nº 228/2020/COGEP/SAA/SE/MS                                        

Brasília, 15 de maio de 2020.
  
À Senhora
Letícia Dias Vieira Campos
Gerente de Pessoal Cedidos e Requisitados
Governo do Distrito Federal
Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN – Parque Rural sem número – Bloco B, Asa Norte
CEP: 70086-900 Brasília/DF

               

Assunto: Suspensão do 10º ciclo da Avaliação de Desempenho (Institucional e
Individual) do Ministério da Saúde.

 

Senhora Gerente,

1. É fato notório a responsabilidade deste Ministério da Saúde em
relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, decretada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Em âmbito nacional, por intermédio da
Portaria nº 188, de 3 fevereiro de 2020, foi decretado o estado de Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), pelo Sr. Ministro de Estado
da Saúde. Com efeito, a fim de disciplinar as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do Covid-
19, foi publicada a Lei nº 13.979/2020.

2. Frente a esse cenário, as secretarias e unidades deste órgão, dentro
da abrangência e especificidade de suas competências, têm se dedicado em
garantir o cumprimento das medidas necessárias ao enfrentamento da referida
pandemia, bem como a continuidade da prestação de serviços essenciais à
implementação e à execução das demais políticas públicas de saúde. Além
disso, o processo de avaliação de desempenho que foi implantado no Ministério
da Saúde, em 2011, atendendo ao Decreto nº 7.133, de 19 de março de
2010, tem como objetivo geral aferir o alcance das metas de desempenho
institucional e o resultado das avaliações de desempenho individual, que
atualmente abrange cerca de 50 mil servidores, sendo que destes,
aproximadamente 27 mil estão cedidos a outros órgãos.

3. Considerando o exposto, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
– COGEP/SAA/SE/MS e o Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS –
DEMAS/SE/MS, unidades responsáveis pela AD, informam que o 10º ciclo da
Avaliação de Desempenho (Institucional e Individual) estão suspensos
enquanto perdurar a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) decorrente do Covid-19.
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4. A Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas -
CODEP/COGEP/SAA/SE/MS estará à disposição para os esclarecimentos que se
fizerem necessários, por meio do endereço
eletrônico ad.duvidas.cogep2@saude.gov.br.

Atenciosamente,

 

ADEMIR LAPA
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Ademir Lapa, Coordenador(a)-
Geral de Gestão de Pessoas, em 15/05/2020, às 11:27, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0014857510 e o código CRC 1E39DD14.

Referência: Processo nº 25000.024524/2020-79 SEI nº 0014857510
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