
 

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 003/2021 – GP/CMP 

 

         Considerando a Lei Municipal nº 978/19 que instituiu o Plano de Cargos de 

Carreiras dos Servidores da Câmara Municipal de Paragominas. 

Considerando a necessidade de regulamentar o procedimento de avaliação de 

desempenho para fins de promoção, progressão e ascensão funcional dos servidores da 

Câmara Municipal. 

A Presidente desta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais.  

 

RESOLVE:  

Art. 1º. Instituir o procedimento de avaliação de desempenho, para fins de balização da 

atuação do servidor público efetivo da Câmara Municipal de Paragominas. 

Art. 2º. A avaliação de desempenho funcional ao qual trata a presente Resolução se encontra 

prevista na Lei Municipal nº 978/19, o PCCR dos Servidores da Câmara Municipal, passando 

a ser regulamentada pelo teor do presente normativo. 

Art. 3º. A avaliação de desempenho será realizada pela Comissão de Avaliação de 

Desempenho, que será composta por 3 (três) integrantes: 

I) 1 (um) Representante do Departamento dos Recursos Humanos;  

II) 1 (um) Servidor Efetivo e; 

III) Controlador(a) Interno; 

 

Art. 4º. A avaliação de desempenho funcional é o processo destinado a aferir o grau em que o 

servidor executa os requisitos e comportamentos atinentes ao seu cargo, mediante a 

comparação com padrões preeestabelecidos. 

Art. 5º. A Avaliação de desempenho funcional visa: 

a) Estimular os servidores a melhorar cada vez mais o seu desempenho; 

b) Observância a necessidade de eventual treinamento; 

c) Servir como instrumento básico de medida e critérios para: 

I) Promoções funcionais; 

II) Progressão e Ascensão Funcional por Mérito ou Antiguidade; 



 

 
 

 

Art. 6º. A Avaliação de desempenho será procedida por meio de auto-avaliação feita pelo 

próprio servidor, ao lado da avaliação feita pela Comissão de Avaliação de Desempenho. 

Art. 7º. A eficiência do servidor relativa ao período aquisitivo de 3 (três) anos, será alferida 

em graus, através dos seguintes fatores: 

I) Qualidade de trabalho; 

II) Quantidade de trabalho; 

III) Esforço/interesse pelo trabalho; 

IV)  Assiduidade/Pontualidade; 

V) Cumprimento das normas da Câmara Municipal; 

VI)  Cooperação; 

VII) Relacionamento Interpressoal (colegas, superiores e subordinados); 

Paragráfo Único: Além destes, os servidores ocupantes de cargos de direção e chefia serão 

avaliados em: 

I) Organização Pessoal; 

II) Capacidade de resolver problemas; 

Art. 8º. A avaliação de desempenho do servidor deve ser o resultado de observações 

constante por parte da Comissão de Avaliação, que procurará focalizar os aspectos positivos e 

negativos do desempenho na ocasião de registrá-lo. 

Art. 9º. A cada triênio completado pelo servidor, será levado a efeito a Avaliação de 

desempenho, dentro da sistemática estabelecida neste regulamento. 

§1º A avaliação se completa através da efetivação das seguintes etapas: 

I) Preenchimeno do formulário de auto-avaliação pelo próprio servidor; 

II) Prenchimento do formulário de avaliação de desempenho funcional pela Comissão de 

Avaliação de Desempenho. 

III) Reunião do superior com o avaliado para discutirem o desempenho do subordinado 

visando à concordância e estímulo do avaliado. 



 

 
 

 

Art. 10. O processo de realização de Avaliação de desempenho funcional, será coordenada 

pelo Representante do Departamento dos Recursos Humanos com participação direta da 

Secretaria Geral e do Controle Interno, competindo aquela: 

I) Emitir e encaminhar os formulários de avaliação de desempenho dos servidores. 

II) Proceder a sistematização dos resultados de cada funcionário, remetendo as relações 

com os aprovados a Presidência da Câmara. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Paragominas/PA, em 15 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

TATIANE HELENA SOARES COELHO 
Presidente da Câmara Municipal de Paragominas/PA 
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