
     PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

ANEXO I 
(a que se refere o artigo 6º do Decreto nº 6.208/2016)

 

Formulário de Fixação da Meta Estratégica

Local de lotação: 

Secretaria: 

Chefia

Nome:

Cargo:

Equipe

Membros identificados no Anexo I.I

Meta Estratégica

Meta estratégica:

Interesse público visado com 
a meta:

Eficiência que será alcançada 
com o cumprimento da meta:

Data de fixação da meta:

Assinaturas

Chefia: _________________________________________________________________________

Servidor (es): _______________________________________________________________

                       ____________________________________________________________________

                       ____________________________________________________________________

                       ____________________________________________________________________



 

Campo destinado ao DECEDES:

1. Presença do interesse 
público na meta fixada:

Sim

Não

2. Interesse público presente:

3. Finalidade de eficiência no 
serviço prestado na meta 
fixada:

Sim

Não

4. Finalidade de eficiência 
presente:

5. Presença do indicador 
quantitativo na meta fixada 
(somente para as unidades 
que possuírem):

Sim

Não

6. Há consonância com o 
objetivo estratégico da 
respectiva Secretaria:

Sim

Não

7. Identificação do objetivo 
estratégico:

8. Há consonância com o 
planejamento estratégico do 
Município:

Sim

Não

9. Identificação do 
planejamento estratégico:

10. Cumpridos os requisitos e exigências legais, fica registrada no sistema de RH a meta estratégica para a equipe 
identificada nesta avaliação de Desempenho Institucional referente ao período de     _____/_____/__________ a 
_____/_____/__________.

Servidor(es) DECEDES:

Nome: ________________________________________________ Matrícula: ________________

Nome: ________________________________________________ Matrícula: ________________

Uberaba, _____/_____/__________.
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