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DECRETO Nº 2.147 DE 27 DEZEMBRO DE 2018 

 
Regulamenta a avaliação dos servidores públicos municipais em 

estágio probatório, revoga o Decreto nº 1.758/2013 e dá outras 

providências. 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Monte Alegre do Sul, 

usando de suas atribuições legais, e considerando as disposições do art. 41 §4º da Constituição Federal, do 

art. 76 da Lei Orgânica do Município e o artigo 45 da Lei Complementar Municipal nº 03, de 15 de dezembro 

de 2017, DECRETA: 

 

Art. 1º O presente Decreto regulamenta a avaliação dos empregados públicos municipais efetivos em estágio 

probatório, determinando os fatores a serem aplicados para a verificação do desempenho. 

 

Art. 2º A avaliação de desempenho no estágio probatório será realizada através do Boletim de Avaliação 

constante do Anexo que integra este Decreto, mediante a aplicação dos fatores nele indicados, que compõem 

os nove (09) fatores suficientes para a aferição da capacidade para a aquisição da estabilidade em cargo 

público. 

 

Art. 3º Será aprovado no estágio probatório, o empregado público que obtiver no somatório dos fatores a 

pontuação igual ou superior a cinqüenta (50) pontos. 

§1º - Na avaliação de desempenho, será aplicado dentro de cada fator o mínimo de um (1) 

até o máximo de dez (10) pontos inteiros, podendo ser utilizada uma casa decimal, seguindo-se a ordem 

crescente de pontuação, de acordo com o julgo de merecimento do avaliador. 

§2º - O somatório dos pontos obtidos na forma do parágrafo anterior, será acrescida de dez 

(10) pontos, pela ausência de penalidades nos assentos funcionais do avaliando, durante o período de estágio 

probatório; 

 

Art. 4º A avaliação de desempenho do servidor público municipal será realizada pela Comissão de Recursos 

Humanos da Municipalidade e pelo Diretor do Departamento no qual o avaliando estiver lotado. 

 

Art. 5º Somente poderá ser avaliado, o servidor público municipal que estiver em efetivo exercício, no emprego 

de provimento efetivo para o qual tenha sido aprovado em concurso público. 

§1º - O empregado público municipal que tenha sido aprovado em concurso público e 

devidamente empossado, se estiver ocupando cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e 

exoneração, será avaliado pelo Chefe do Poder Executivo. 

§2º - Não será avaliado o empregado público municipal, licenciado mediante as previsões 

legais pertinentes, enquanto perdurar a licença, sendo descontado do seu período de estágio probatório, 
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devendo compensar com número igual de dias de trabalho, até a efetiva 

compensação dos períodos de licenças. 

 

Art. 6º Ao Departamento de Administração e Governo cabe a adoção das seguintes providências necessárias 

à realização da avaliação de desempenho dos servidores: 

I – encaminhar aos Departamentos Municipais e ao Gabinete do Prefeito, devidamente 

preenchido, o Boletim de Avaliação individualizado para cada empregado público municipal efetivo, com 

indicação de ausência ou não de penalidades, na forma do Anexo que integra este Decreto; 

II – adotar as medidas cabíveis para que os Boletins de Avaliação sejam devolvidos dentro 

do prazo estabelecido, com o necessário preenchimento dos campos; 

III - convocar os avaliadores para prestarem esclarecimentos e determinar a realização de 

nova avaliação, caso seja constatado erro, dúvida, distorção ou obscuridade na avaliação ou no preenchimento 

do Boletim de Avaliação; 

IV – adotar todas as providências correlatas visando o esforço conjunto com os demais 

órgãos municipais, para a conclusão dos trabalhos determinados neste Decreto, no prazo legal; 

 

Art. 7º Compete à Comissão de Recursos Humanos conjuntamente com o Diretor de Departamento onde o 

servidor estiver lotado: 

I – atribuir ao avaliando a pontuação compatível com o desempenho demonstrado em cada 

fator, assinalando-a por extenso no Boletim de Avaliação; 

II – proceder a avaliação com objetividade, limitando-se à observação e à análise do 

desempenho do avaliando, eliminando a influência de efeitos emocionais e conceitos pessoais durante este 

processo; 

III – apurar a pontuação auferida pelo avaliando, registrando-a nos campos relativos ao 

“somatório dos fatores” e “totalização” do Boletim de Avaliação; 

IV – cientificar o avaliando no prazo de dois (2) dias úteis sobre a pontuação auferida, e do 

seu direito ao pedido de reconsideração que poderá ser apresentado no prazo de cinco (5) dias úteis; 

V – decidir as reconsiderações em dez (10) dias úteis; 

VI – encaminhar os Boletins de Avaliação ao Departamento de Administração e Finanças, 

dentro do prazo de quinze (15) dias úteis contados da data de recebimento. 

 

Art. 8º Em qualquer caso, o avaliando terá direito a interpor recurso em segunda instância junto ao Chefe do 

Poder Executivo. 

 

Art. 9º Concluídos os trabalhos relativos à avaliação constante deste Decreto, as questões omissas, bem como 

as dúvidas suscitadas serão dirimidas administrativamente pelo Departamento de Administração e Governo, 

em conjunto com a Procuradoria Jurídica desta Municipalidade e a Comissão de Recursos Humanos da 

Municipalidade. 
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Art. 10 A avaliação de desempenho prevista neste Decreto será realizada semestralmente até a conclusão do 

período de estágio probatório de três (3) anos. 

Parágrafo Único - Aos servidores públicos municipais integrantes dos quadros permanente 

e transitório que se encontram em exercício e com período de estágio probatório em andamento, será aplicada 

a primeira avaliação de desempenho até o dia 31 de janeiro de 2.019, observado o prazo de três (3) anos do 

estágio probatório. 

 

Art. 11 Após a vigência deste Decreto, os Diretores de Departamento darão ciência aos servidores 

respectivamente lotados e que estejam em período de estágio probatório, sobre os termos do presente ato, 

deixando à disposição de todos para que possam consultar ou tirar cópias. 

  

Art. 12 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em 

especial o Decreto nº 1.756 de 02 de agosto de 2013. 

 
 
 
 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado em 27 de dezembro de 2018 
 
 
 
 

                                                     Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
                                                    Diretora de Administração e Governo 
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Anexo Integrante ao Decreto nº 2.147/2018 
         
         

BOLETIM DE AVALIAÇÃO 
         

                  

Identificação Funcional do Avaliando 

           

       Prontuário n.º ____________ 

           

Nome do Servidor: _______________________________________________________________ 

           

CPF º _______________________________________ RG nº _____________________________ 

           

Cargo: ______________________________________ Lotação: __________________________ 

           

Portaria de Nomeação: _______________________ Data da Nomeação: _________________ 

           

Data da Posse: ______________________________      

           

Tempo Estágio Probatório: ____________________      

           

Data do Vencimento do Estágio Probatório: _________________________________________ 

           

Penalidades Administradas  (       ) Sim - (       ) Não     

           

                  

Esta Seção de Recursos Humanos DECLARA que as informações acima prestadas estão de acordo com aquelas 
constantes no Prontuário Funcional do avaliando. 

         

Em ____/____/____       

         

         

    

  Assinatura e identificação do responsável pelas informações 
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Fatores de Avaliação 
 

 
 

FATOR I Pontos
Conhecimento do Serviço: considerar o grau de conhecimento das rotinas e objetivos e 
procedimentos demonstrados pelo avaliando -atribuições do cargo. 

 

Pontuação por extenso : ______________________ 
 

 

 
 

FATOR II Pontos
Qualidade do serviço: considerar o cuidado com o qual o avaliando desenvolve suas 
atividades, tendo em vista a qualidade requerida. 

 

Pontuação por extenso : ______________________ 
 

 

 
 

FATOR III Pontos
Produtividade no serviço: considerar a atenção com a qual o avaliando desenvolve suas 
atividades, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

Pontuação por extenso : ______________________ 
 

 

 
 

FATOR IV Pontos
Cumprimento do dever e responsabilidade: avaliar a dedicação, o cuidado e o valor que 
o avaliando atribui às atividades sob sua responsabilidade. 

 

Pontuação por extenso : ______________________ 
 

 

 
 

FATOR V Pontos
Capacidade de iniciativa: considerar o desembaraço do avaliando para solucionar 
imprevisões que surjam no desempenho dos serviços.  

 

Pontuação por extenso : ______________________ 
 

FATOR VI Pontos
Interesse pelo serviço: considerar a intensidade e o envolvimento demonstrado pelo 
avaliando no desenvolvimento de suas atividades. 

 

Pontuação por extenso: ______________________ 
 

 

 
 

FATOR VII Pontos
Assiduidade e pontualidade: considerar a freqüência do avaliando e o cumprimento do 
horário de serviço. 

 

Pontuação por extenso : ______________________ 
 

 

 
FATOR VIII Pontos

Cooperação e integração: considerar a disponibilidade em cooperar com os colegas no 
serviço, objetivando resultados satisfatórios. 

 

Pontuação por extenso: ______________________ 
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FATOR IX Pontos
Disciplina: considerar a ordem necessária na realização das tarefas, a manutenção da 
seqüência de execução, objetivando os resultados. 
 

 

Pontuação por extenso : ______________________ 
 

 

 
 

 
Somatório dos Pontos Obtidos nos Fatores: ....................................     ______ 
Pontuação por extenso : __________________________________________________ 
 

 
 

 
Ausência de Penalidades – Acréscimo de pontos: ..........................     ______ 
Pontuação por extenso : _________________________________________________ 
 

 
 

 
 SERVIDOR APROVADO (   )                -                 SERVIDOR REPROVADO (   ) 
 

 
 

 
CIÊNCIA DO SERVIDOR EM : ____/____/____ 
 
_____________________________________ 
assinatura do servidor 

 
 

 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM : ____/____/____ 
 
Resultado :________________________ 
 

 
 
 
 
Monte Alegre do Sul, ____/____/_____. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Assinatura e identificação dos avaliadores 

 


