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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL D~ SÃO J9SÉQAS MISSÕES
Av. 20 de Março. s/n" . ,

Fone/Fax: (55) 753-1U4U e 115U '
CEP 98.325-000 - SÃO J1

j
OSÉ DAS MISSÕES - RS :'
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'41 dO PrftUo da Prff~, M fccal 4~ 'oost1Lm'
I .Ja .n(J 101 ali a doM di! ,1\0 &4It. lU. ..t-J-.".t..L.:L ' .•....-

2~-4aL Jklmt2...--LgI MUNICIPAL N.º 376/2001.

"DISPÜE SOBRE O CUMPRIlVIENTO DO ESTÁGIO
,PROBATÓRIO DE QUE TRATA O § 4° DO ARTIGO
41 DA CONSlfITInçÁO FEDERAl., COM A
Rlf,DAÇAo DADA })ELA EC :NU. 19-'98, E DÁ

I "
OUTRAS PR01ENCIAS"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO,' Prefeito
Municipal de São José das Missões- RS:

Faço saber no cunprimento ao disposto no 'Artigo 65, Inciso N, da
Lei Orgânica Municipal, que (I Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eusanciono'
e promulgo 3 seguinte.

LEI:

Art. 1.0 • O cumprimento do Estágio Probatório de que' trata o § 4°
do art, 41 (ti Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n". 19, '
clem dejunho de 1998, obedecerá ao disposto nesta Lei.

Art. 2.0 - Aoentrsr em exercício, o servidor, nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatôríopor período de 36 (trinta e seis)
meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade I e desempenho serão obieto da avaliação
por Comissão Especial designada para este fim, com vista à aquisição da. estabilidade.
observados os seguintes quesitos: .

L
]1
VI.
IV.
\!.

Assiduidade:
Pontualidade;
Disciplina;
Eficiência:
Idoneidade Moral

§ 1°. Ê condição para a aquisição da estabilidade a avaliação do'
desempenho no estágio probatório por comissão Especial, nos termos deste artigo..

~ 2°. A avaliaç'.':í o será realizada por trimestre e cadamTI
corresponderá um competente boletim.

Ali. 3.i1 - A avaliação do servidor ocorrerá no efenvo exercício do
cargo para qual foi nomeado.
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. 1" .'':iprejuorcerao a

'~:~I" \)11:/::: b ;\1; ;d:wtllnl(:nlo~; no período considerado, forem
superiores ::l tnnra dias, a aVllli::lç110 do eRtágio ficará Sl1SpenS3 até o retomo do, servidor
às suas atribuições, retomando-se a contagem do tempo anterior para efeito do trimestre,

§ :'>() ()~ critérios de avaliação IestabeJe~idOS neste artigo ,não se
aplicam nos casos específicos de afastamentos motivados por acidente em serviço,
agressão não provocada (;,111 serviço, ou moléstia profissionais, quando a pontuação será
integral.

Art, 4.° - T1'138 meses antes de findo o período de estágio probatório,
a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou
regulamento, será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da
continuidade de apuração dos quesitos enumerados nos incisos I a V do artigo 2°,

§ ]0, EU! todo () processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de
cada boletim de estágio. podendo f,e manifestar Jobl'e os itens avaliados pela (s)
respectiva (8) chefia (8), devendo opor sua assinatura.

~; 2°, U servidor que não preencher algum dos requisitos de estágio
probatótio deverá receba' orientação adequada para que possa corrigir a~' deficiências,

§ 3U
, vcríncando. em qual CWer fase do estágio,' resultado

insatísfatório por três avaliações consecutivas. será processada a exoneração do, servidor,

,~,;4" SenlDt'c ouc 8(: concluir peja exoneracào do estágio. ser-lhe -à
-. t.. I ~ '"- '

assegurada viNl.a do proce~'f'(). pelo pl azo de cinco dias úteis, para apresentar defesa e
indicar as provas que pretende produzir.

§ )C'. A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório
conclusivo, por comissão especialmente designada pelo Prefeito, podendo, também,
serem ríeterminada diligências e ouvidas testemunhas.

§ 6", O servidor nào aprovado no estágio probatório será exonerado
ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado

Art, 5.° - O estagiário, quando convocado, deverá participar dó todo
e qualquer curso específico referente às atividades de seu dargo.

Art. fi}" - Nos casos de cometimento de falta, disciplinar, inclusive
durante o primeiro e o último trimestre, o estagiário terá a sua responsabilidade apurada
através de sindicância 011 processo adrninistranvo disciplinar, observadas as normas
estatutárias. tndependeute (b continuidade da apuração do efjtá,mo probatório pela
comissão Esporial
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Executivo Municipal.
Gera rcgu mnemllda' através de Decreto Lei do

. ' . Art. ~'" Esta Lei entra em \~or na data de sua publicação, tendo
efeito retroativo !i 01. dejaneiro de 2001.

Ari. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETli: DO PREFErrb lVTIJNlCIP AL DE SÃO JOSÉ
DAS lVIISSÕILS, aos 19 de setembro de 2001.

A1\'fA r~~~os SANTO&N1J:TO
Prefeito Municipal

RE:GISTRE-SE E PUHLIQmr.-Slr.:

~~--~
PEDRO SENADIR SOARES DE Lft•.RA
Seco Mun. de Administnlção : '
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