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Ofício APROPENS - nº 017/2018        Porto Alegre, 30 de outubro de 2018. 

 

 

 

Prezado Superintendente Angelo Carneiro 

 

 

Na oportunidade, cumprimentamos vossa senhoria.  

A Apropens, na qualidade de entidade associativa e 

representativa, cumprindo demanda dos associados Técnicos Superiores 

Penitenciários do RS, vem solicitar informações acerca da construção do 

Decreto 54.296 de 25 de outubro de 2018 que regulamenta as promoções e 

acerca dos critérios adotados para a pontuação dos servidores. 

Questionamos acerca dos critérios adotados e suas 

referidas pontuações, pois entendemos que seja necessária a participação das 

entidades representativas para a construção deste regulamento tão importante 

para o Quadro Especial de Servidores Penitenciários.  

Observamos no Decreto que a pontuação designada na 

Avaliação de Desempenho Funcional é bastante alta e contém critérios 

subjetivos que estão atrelados a fatores aleatórios nas relações interpessoais 

e na hierarquia entre os servidores do sistema prisional gaúcho, que é uma 

instituição de administração mista entre civis e militares, composta por cargos 

com entendimentos e responsabilidades diferentes acerca do trabalho. 

De forma similar, nos aspectos do anexo III, página 20 a 21, 

os critérios também estão favorecendo cargos que são constituídos 
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politicamente (Item II) na SUSEPE. Estes critérios possuem maior ou a mesma 

pontuação de cursos de graduação e outros que, de maneira objetiva, agregam 

conhecimento e desenvolvimento ao serviço público.  

Especificamente no item VII, deste anexo, pontua-se 

significativamente o ato de elogio e louvor, questionável do ponto de vista da 

legislação e de seu princípio de impessoalidade e de isonomia na 

administração pública. 

Portanto, solicitamos esclarecimentos acerca do que foi 

abordado neste ofício. 

Desde já agradecemos a atenção. 

 

                                                                                                                     
Luciane Engel 

Presidente da APROPENS 
 
 
 
 
 
 

Aos cuidados de 

ANGELO LARGER CARNEIRO 

Superintendente dos Serviços Penitenciários do RS 

Porto Alegre- RS 
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