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DECRETO Nº 1.867 DE 12 DE JANEIRO DE 2022. 

  

 

“DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 

MUNICIPAL Nº 008, DE 02 DE MAIO DE 2012, QUE 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ESTAGIO PROBATÓRIO NO 

MUNICÍPIO DE MIRACATU E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 

45.191.331-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.475.338-27, domiciliado e residente no Município de 

Miracatu, Estado de São Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais; e 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 008, de 02 de maio de 2012 que “dispõe sobre o 

Sistema de Avaliação de Desempenho para Servidores em Estágio Probatório e dá outras providencias”;  

 

CONSIDERANDO que o Estágio Probatório é o processo que visa a aferir se o servidor recém concursado 

possui aptidão e capacidade suficientes para o desempenho do efetivo;  

 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de garantir a eficiência nos serviços públicos, exigindo resultados 

positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da população miracatuense; e 

por fim;  

 

CONSIDERANDO o que preceitua o Art. 41º da Constituição da República Federativa do Brasil; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica regulamentado o procedimento das fases documentais de Avaliação Especial de Desempenho do 

servidor público em estágio probatório, integrante do Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do 

Poder Executivo Municipal de Miracatu, nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação 

em concurso público, mediante a aferição de sua aptidão e capacidade para o exercício das atribuições 

inerentes ao seu respectivo cargo público. 

 

Art. 2º O procedimento instituído por este Decreto obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência, contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.  

 

Art. 3º A aprovação do servidor público na Avaliação Especial de Desempenho, realizada durante o período 

do estágio probatório, constitui condição para a aquisição de estabilidade no cargo público de provimento 

efetivo que ocupar. 
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Art. 4º A Avaliação Especial de Desempenho será realizada pela Comissão de Avaliação Especial de 

Desempenho, nomeada pelo Prefeito Municipal, através de Portaria, pautada nos exames e documentos 

destinados pelo Setor de Recursos Humanos, Chefia Mediata e Imediata.  

 

§ 1º. Sempre que houver exoneração ou alteração de um Diretor Municipal, chefia mediata ou imediata, a 

Comissão de Avaliação Especial de Desempenho dará conhecimento das avaliações, concluídas ou não, 

visando dar prosseguimento dessas.  

 

§ 2º. A Comissão escolherá dentre os membros que a integram um Relator responsável pela ata e um 

Presidente responsável pela organização dos trabalhos, que deverão ser renovados após 12 (doze) meses, 

admitida a recondução subsequente para a mesma função.  

 

§ 3°. O acompanhamento da Comissão será realizado conforme cronograma instituído pela mesma e nos 

termos da Lei Complementar n° 008 de 02 de maio de 2012, como deste Decreto. 

 

 

Art. 5º O processo de Avaliação Especial de Desempenho do servidor em estagio probatório será 

formalizado e instruído inicialmente com o envio, pelo Setor de Recursos Humanos à Comissão de 

Avaliação, dos seguintes documentos devidamente preenchidos:  

 

I - Portaria de Nomeação;  

 

II - Atestado Médico Admissional;  

 

III - Termo de Ciência e Notificação (Anexo I).  

 

Parágrafo único – Os documentos indicados nos incisos I e II poderão ser cópias desde que fidedignas e, 

juntamente, com o indicado no inciso lII deste artigo, deverão ser encaminhados até 30 (trinta) dias do 

ingresso do servidor. 

 

Art. 6º O acompanhamento e aplicação se dará conforme cronograma instituído pela Comissão de Avaliação 

de Desempenho, nos termos da Lei Complementar nº 008 de 02 de maio de 2012 e deste decreto.  

 

§ 1º - O fator Assiduidade deverá ser respondido pelo Setor de Recursos Humanos, responsável pela análise e 

controle de assiduidade que enviará à comissão IMPRETERIVELMENTE em até 5 (cinco) dias após cada 

período de avaliação conforme anexo II.  
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§ 2º - O fator Disciplina e Capacidade de Iniciativa deverá ser respondido pelo superior imediato do servidor 

avaliado com ciência do Diretor do respectivo Departamento.  

 

§ 3º - O fator Saúde, Capacidade Física e Mental encontra-se prejudicado em razão de o Município não 

possuir profissional habilitado e, exigir-se-á cópia do atestado médico admissional até que sejam sanados os 

motivos que o prejudicam. 

 

Art. 7º Após a conclusão de cada período de avaliação, o servidor deverá ser notificado pela Comissão de 

Avaliação Especial de Desempenho, em até 15 (quinze) dias contados do término do período de 

preenchimento do Termo de Avaliação Especial de Desempenho. 

 

 

Art. 8º Após o Parecer Final da Comissão de Avaliação, compete ao Setor de Recursos Humanos do 

Departamento Municipal de Administração:  

 

I – Fazer homologar e publicar a declaração de estabilidade se APTO ou dar início ao processo de 

exoneração do servidor avaliado, se INAPTO, garantindo o contraditório e a ampla defesa;  

 

II– Organizar e arquivar a documentação referente ao procedimento avaliatório;  

 

III – Consolidar os resultados das avaliações no final do triênio;  

 

IV – Promover os registros funcionais. 

 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Miracatu 12 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 

 

Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Superv. de Serv. Legislativo  

 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no site www.miracatu.sp.gov.br 
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ANEXO I – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO  

TERMO DE NOTIFICAÇÃO  AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO  

 

Em virtude da nomeação por Portaria nº____ de __/___/__, publicado no D.O. de __/__/__, para prover o 

cargo efetivo de _______________________, com posse em __/__/__ e exercício em __/__/__, do Sr.(a) 

____________________________________________________, portador do RG 

____________________, lotado no Departamento Municipal de ______________________, deste 

Município encontra-se em Estágio Probatório, pelo período de 36 meses de efetivo exercício, durante o qual 

está condicionado à avaliação especial de desempenho, para fins de ser considerado estável, nos termos do 

artigo 41 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Complementar nº 008 de 02/05/2012, que 

dispõe, conforme segue:  

Art. 2º O estágio probatório é o período de (três) anos de efetivo exercício do servidor nomeado em virtude de 

concurso público, durante o qual o servidor é avaliado, sendo aprovada ou não a conveniência da sua confirmação no cargo, nos 

termos desta Lei Complementar.  

Art. 5º Serão considerados em estagio probatório, para fins de aplicação da presente Lei Complementar, todos 

os servidores nomeados em concurso público, dentro de um período anterior de 03 (três) anos, a contar da entrada em exercício no 

seu cargo de origem, após sua nomeação em caráter efetivo e a data de entrada em vigência da presente lei.  

Paragrafo Único – A aquisição da estabilidade dar-se-á após cumpridos 03 (três) anos de efetivo exercício e se 

considerando apto o servidor, observados os requisitos dispostos nesta lei.  

Art. 11º O estagio probatório é composto de 4 (quatro) períodos, totalizando um prazo de avaliação de 32 

(trinta e dois) meses dentro dos 36 (trinta e seis) meses de estagio, contados a partir do primeiro dia de exercício, sem os quais, o 

servidor não adquire a estabilidade.  

Paragrafo Único – Cada período será independente, podendo haver exoneração ou demissão do servidor, se 

assim for a conclusão da avaliação, em qualquer um dos períodos, assegurado ao servidor o direito ao contraditório e ampla defesa, 

cujo processo deverá se encerrar no prazo de 30 (trinta) dias.  

Assim, notifique-se o ingressante supracitado de que esses e outros procedimentos e 

parâmetros sobre a referida Avaliação Especial de Desempenho para Servidores em Estagio Probatório no 

âmbito da Administração Pública Municipal de Miracatu encontra-se abrangida pela regulamentação legal, 

conforme leis já citadas podendo ser consultada no site institucional.  

Miracatu, ____/ ____/ 20___.  

 

Ciência: __________________________ RG _________________  
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(assinatura do ingressante) ___________________________________  

 

(carimbo e assinatura do superior imediato) 

____________________________________  

____________________________________ 

(carimbo e assinatura do responsável do RH)  
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO DE ASSIDUIDADE  

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO OBJETIVO:  

Avaliar o servidor público submetido a estágio probatório, conforme dispõe a Lei Complementar n° 008 de 

02 de maio de 2012, a fim de confirmá-lo ou não no cargo para o qual fora nomeado, observando os 

seguintes fatores: ASSIDUIDADE, DISCIPLINA, CAPACIDADE DE INICIATIVA, SAÚDE E 

CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL.  

PERÍODO: _______  

PERÍODO ______/______/______ a ______/______/______  

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO 

NOME    

RG  CPF  

PRONTUÁRIO Nº  DATA NOMEAÇÃO  

CARGO  DATA EXERCÍCIO  

DEPARTAMENTO   SETOR  

ENDEREÇO    

 

FATORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SEUS CONCEITOS  

Fator: ASSIDUIDADE  

Conceito: Tem por finalidade verificar a frequência do servidor ao local de trabalho e o cumprimento da 

carga horária estabelecida.  

 

Fator: DISCIPLINA Conceito: Procura mediar o grau de cumprimento dos deveres e obrigações inerentes às 

tarefas desenvolvidas pelo servidor. Visa analisar o relacionamento do servidor com colegas, chefes e o 

público em geral. Cumprimento das tarefas, permanência no posto de trabalho.  

 

Fator: CAPACIDADE DE INICIATIVA Conceito: Disposição para agir ou solucionar problemas, por si ou 

recorrendo a outros agentes e para sugerir melhorias nos processos de trabalho da unidade administrativa que 

atua.  

Fator: SAÚDE E CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL Conceito: Acompanhamento da saúde e capacidade 

física e mental dos servidores será realizado através do Departamento de Saúde que além do exame pré-
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admissional onde se dará à efetiva investigação clínica, sendo firmada pelo servidor a declaração de doenças 

pré-existente, realizará os exames periódicos nos meses em que for avaliado, visando oferecer à 

Administração condições de análise da adequação para o exercício das funções. 

 

Fator: ASSIDUIDADE ASSIDUIDADE: 

Art. 15 – A assiduidade é fator de caráter objetivo para avaliação do estágio probatório, a ser constatada 

através dos assentamentos da Seção de Recursos Humanos, valendo um total de 05 (cinco) pontos. Art. 16 – 

Será considerado assíduo, somando 05 (cinco) pontos, o servidor que tiver no máximo 03 (três) faltas dentro 

de cada período de avaliação, excluídas as faltas por motivo de saúde, devidamente comprovadas, e incluídas 

as faltas justificadas e as injustificadas. § 1º Terá uma redução de pontuação, o servidor que tiver, nas 

mesmas condições, de 04 (quatro) a 10 (dez) faltas, sendo certo que esta redução corresponderá a 0,15 

(quinze décimos) de pontos para cada falta de superar o limite estabelecido no caput. § 2º - Deixará de 

computar pontos por assiduidade o servidor que ultrapassar o limite de 11 (onze) faltas, nas condições 

previstas no caput.  

ASSIDUIDADE PESO/FATOR 

Faltas Justificadas  

Faltas Injustificadas  

Redução  

TOTAL:  

 

Motivo Redução: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

____________________________________ 

Responsável RH 
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