
 

 

RESOLUÇÃO Nº 0163/2021 – CPAD 

 

Dispõe sobre o Regulamento do Procedimento de 

Avaliação Permanente dos Servidores Públicos 

Municipais de Turvelândia – GO. 

 

CONSIDERANDO: 

1. O Artigo 20 e respectivos incisos da Lei Municipal nº 010/2017, de 11/04/2017, que prevê: 

Art. 20 – O Chefe do Poder Executivo nomeará a Comissão Permanente de Avaliação de 
Desempenho com as seguintes atribuições: 
I – Elaborar o instrumento para a avaliação de desempenho individual dos servidores dos 
setores administrativos, financeiro e operacional, com a aprovação do Secretário 
Municipal de Administração; 
II – Apreciar e desenvolver métodos de avaliação, promovendo seu aperfeiçoamento e 
melhoria; 
III – Avaliar e julgar todas as reclamações apresentadas pelos servidores, propondo 
medidas necessárias para retificações, alterações e novas implementações; 
IV – Preparar e encaminhar os resultados das avaliações de desempenho ao Secretário 
Municipal de Administração; 
V – Estabelecer os regulamentos posteriores, para efetivar a instrumentalização da 
avaliação de desempenho, mantendo-as atualizada. 
Art. 21 – A Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho deverá responder 
diretamente ao Secretário Municipal de Administração, sem prejuízo de reapreciação em 
grau de recurso de seus atos pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Turvelândia. 

2. O Decreto nº 0239/2020, de 02/03/2020, que nomeia e constitui a Composição Atual da 

Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho do Município de Turvelândia – GO; 

3. A decisão do Pleno, da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho do Município de 

Turvelândia – GO, em reunião extraordinária do dia 28/09/2021. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica aprovado o documento MANUAL DE REGULAMENTAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA, ESTADO DE GOIÁS, 

composto, na sua impressão original de 39 (trinta e nove) páginas, incluindo os anexos, como Instrumento 

Normativo do procedimento de Avaliação Funcional, dos Servidores Públicos Municipais, em todas as 

suas instâncias e níveis de contratação, conforme Municipal e demais normativos abrangentes ao tema. 

Parágrafo Único – o documento MANUAL DE REGULAMENTAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA, ESTADO DE GOIÁS, anexo a esta 

Resolução, é adotado como sua parte integrante, para todos os fins de direito. 

Art. 2º - Conforme previsão Legal, Lei Municipal nº 010/2017, de 11/04/2017, em seu Inciso I, do Artigo 

20, deverá a Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho do Município de Turvelândia “Elaborar o 

instrumento para a avaliação de desempenho individual dos servidores dos setores administrativos, 

financeiro e operacional, com a aprovação do Secretário Municipal de Administração”. 



 

 

§ 1º - Submete-se a presente resolução e seu anexo, o MANUAL DE REGULAMENTAÇÃO PARA A 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA, 

ESTADO DE GOIÁS, à homologação da Secretaria Municipal de Administração. 

§ 2º - Uma vez homologada a presente Resolução e seu Anexo, fica determinado a vigência dos 

documentos aqui referenciados. 

Art. 3º - Para implantação e vigência da presente resolução, todos os órgãos diretivos e Secretarias 

Municipais, do Município de Turvelândia – GO, deverão encaminhar servidores responsáveis, 

preferencialmente vinculados ao Sistema de Recursos Humanos, ou Controladores e Gerentes de 

Recursos Humanos, para capacitação, sobre o relevante tema Avaliação Funcional. 

§ 1º - A participação dos representantes dos órgãos municipais, na capacitação destacada no caput deste 

artigo será obrigatória, dentro do horário de trabalho, e de efetiva participação. 

§ 2º - Fica a cargo da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, a multiplicação das informações 

e ministrar a capacitação citada. 

§ 3º - A capacitação será realizada em um único período e encontro, em uma única data, a ser definida, 

em convocação de ofício, da Secretaria Municipal de Administração de Turvelândia – GO. 

Art. 4º - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos resolutivos 

vinculados ao documento de homologação, conforme § 1º, do Artigo 2º acima. 

 Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração, para análise, devida deliberação e efetiva 

homologação do documento, ao qual se dará ampla divulgação e ciência aos servidores públicos do 

Município de Turvelândia. 

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, aos 28 dias do mês de setembro do 

ano de 2021. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DESEMEPENHO FUNCIONAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNIDA 

Carlos Roberto de Miranda -PRESIDENTE 
Eder Arantes Oliveira-SECRETÁRIO 

Andreia Alves Rezende Barbosa -Membro 
Joelma Lubarino da Silva Rezende -Membro 

 

Autorização a emissão/assinatura da presente resolução pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho 

Funcional da Prefeitura Municipal de Turvelândia, conforme 

Reunião Plenária de 28 de setembro de 2021, com ATA PRÓPRIA, 

devidamente lavrada e tornada pública. 


