
a

É

,í

ã
I
áI
ããg

i.fl

,ã=á
ffi

E
-

eÂtu:Ene MLã*Jãc§BA§- &E ruAu&mÉ mn MAY&: p§

cÂse "§&Aquleffi ruABueffi

DlspÕe sohre Re-RatÍficação da Fsrtaria nq Ú34/203.7, alterando-se

o sc§; ârt, Sc, mâmtende-se ss dernais inalterados,

A pres§d*mte da eâmara &llu*ieipai de Naaaré da Mata' ff& rs§§

de suas atribuições |egaís e eBT! v!§ta dc estabelee§do ne artigo ã6, parágraf* úm§ao,

lnciso )OffVllt do Regirnen*a lntenns deste Fcder,

CONSIDERÀNDO, que quarrds da eâaberação da Fertaria 34lZ§L7, houwe equívoeo, o

eue se observa na leítura do s*u art. 8§, e assim, em vista da neeessldade de ser

,,et'nficado o ali eonsignade, teve lugar ã preseãlte portaria, razão p§r que,

RE§G§.W§:

Âffi. xe Fon ferça da presente portania, cujo ohSete é a Ré-

,etfficação da psrtaria 3412S3?, § art§§& §e da aludida Fortaria pa§§a a ter a seguínte

Â,Ê, is - As demais disposições e artigos que conrpõem

'refurrda portaria permameçem ima§tcrados.

ArE. 3q- - P*biiqu*-se, Cur*pra-se e Registr*-§e"

Gabinete da Fnesldência, em 05 de dezembrm de 2&17"

- PR§§g#EruTE.

Rrn tlantas Baneto 1338, Centro - Nazaré da Mata - PF CjL55
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câmara M*,*n§*$pas de Naamr6 dm ffi#m*m * pm
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r{I&TA&í4 _§o3412üÍ?.
Define criterios e procedimentos para a Avariação
Especial de Desempenho em Estagio probatório.

A Presidente da Câmara Municipal de Nazaré da Mata, üo usô de suasüüuições legais e tendo em vista o artigo 2v,II, da Lei Orgânicá Municipal c/c ortigo 26, capuÍ., do Regimento Intemo da Câmara Municipal de kaearé da Mata.

f9NSIPEIANDq'- 1 dlslxrsto nn § 4o do art. 41 daConstituição Federal, no s Io doíriso XW do ar' 98 da constituição Estaduar, e no art. 43 da i,ei u" {.tzs. oe zo oeiüo de 1968,

ç{NSIDERÂNDO. a necessidade de estabelecer critérios para a Avaliaçáo Especial& Ihsempenho em Estagio Probatório, como forma de dotar de maior transparência,
GúÉia e eficiência a verificação de aptidão e capacidade para o desempenho dasmiçres inerentes aos cargos públicoi de provimànto efetivo do poder ügrhtiro}hior'pal,

RESOLVE:

Art 13 - Estabeleceq por força da presente Portaria, os procedimentos e"rtc a seÍem observados e cumpridos para Avaliação Especial de'Desempenho emEligb Probatório dos servidores da câmaia Municipai de Nazaré da Mata.

CÂPÍTUT,O I
DA§ DISPOSIÇÕES PRELIMINÁ.R§S

- ÂÍL 2' Os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo,
FÚe§ & quadro de pessoal permanente da Câmara múicipal'de Nazaré da Mata,ho§*litos a estrígio probatório" período durants o qual será verificada aaptidãorofuempenb de suas atribuições, por meio de avariaçeo especifica.

§ l" A AYaIiação Especial de Desempeúo em Estágio Probatório é o instrumentoCf$P e obrigúório de aferição da aptidão do servidãr quanto ao desempeúo dasffDõcs imarcs ao cargo ocupado.

N'
S
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ArL 3". O esÉgio probatório será interrornpido nos casüs de afastamento ou
licenç4 salvo aas hipóteses previstas no art. 91 da t*i u" 6,123" $e 20 de ,iulho dç
1!)6E e em outras legislaç.ões Municipais aplicadas a carreiras especiÍicas.

ÂrL 4" Os envolvidos na Avaliação Especial de Desempenho em Estágio
Prúatorio são:

f Â lí^-^ n;.^+^- ;^ t-A---^.I - aL lvlç§íl ljtrçl(rt uír \-4[iúlrae

II - a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório;

Itr - a chefia mediata dou imediata do servidor avaliado, e

IV-oservidoravaliado.

§ 1" Os envolvidos na Avaliação Especial de Desempnha em Estágio Probatório
& servidor são respoasáveis pela veracidade das informações prestadas, sob pena de
responsabilidade adrninistrativa, civil e criminal.

§ 2'Na hipótese de o servidor, ouma rlôsma etapa, exsrcer suas atividades em
mais de uma unidade administrativa, a avaliação serârcahzadapela chefia atual.

Ârt. 5". Á. Mesa Diretor da Câmara Municipal sera responsável pelas orientações
mie talaÍirrac À Âr,qlianãn Fcnoniql .Ia f\eoom^o-h^ o* Eotáain Drn}.otÁ-in
69rúlJ rv!4tr l.s * r lr4rr*yQL. LJPVwT*i Uv UwJWliiPUirau úiij LJqlÊtiu i iírvliairiiv.

CAPfTULCI II
DO§ CRrTnnrOS DE AVALIÂÇÃO

Âú-e A Avaliação Especial de Desempenho em Estágic Prabatório obedecerá
ru princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
€ficâci4 contraditório e ampla defesa, devendo aferir a aptidão pâra o exercicio do
ceÍgo observando os seguintes critérios:

I - idoneidade moral: refere-se à integridade, a sinceridade, a discrição e a ética do
stidor, rnsprrando contiança aos demars e t"azendo uso dos rocursos e estrufura púb[ca
& forma correb,

tr - assiduidade: refere-se ao cornpareciin*nto regular e a pennanência do servidor
m tabalho, üunca faltando de fonna injustificada;

Itr - disciplina: refere-se ao comportamento do servidor ns que se refere ao
qrimento das aormas e procedimentos determinados pela Instituição, o respeito aos
&ttres e direitos dos servidores públicos e colegas de trabalho e a presteza paÍa coÍll o
s.r srperior hienfoqüco, desde que não contrárias à lei; e

b Dmtas garreb, 13!18 - Fone: {81} 3633-1533 - CEp 558CI0-000 - Nazaré da Mata - PE
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IV - eficiê*cia: re&re-se aa melhçr crnprego dos recursos e *reios, raci*nalizando
o tempo na execução cias tareÍàs e observanele as priorirÍa<Íes para â lnstituição.

Parágrafo únies. Para a Avaliação Especial de Desempeúo em Estágio
Probatório, devern ser cbservados, além dos criterios previstos Íro ccípuÍ,àqueies
estabelecidos em leis específicas, que dispoúam sobre çarrsiras dos servidoies p,rbli"o,__._:-:_miiiriüipâiS.

Art. 7j A tabeia de pontuaçâo, para avaliação tÍos servidüres em estágioú orobatório, a ser atritrruída em cada critério, deve ser regulamentada por prirtaria*da
- Mesa Diretora da CâmaraMunicipal.

CÂPITUI,O ffI
}A COMI§§ÃCI DE AYÁLIAÇÃCI E§PECIÀL rr§ »§§EryTFENIIO EpI

ASTÁGIO PROBAT'ÓRICI

Art" 8o. A Presidência da Câmara Municipai deverá instituir Comissão de
Âl'aliação Especial de Desempeúo em Estrâgic Frobatório, composta por, no mínimo,
0*1 (três ) servidores púbtricos em exerciçio no respectivo órgão, dos-quais 02 (dois)
serào titulare§, sendo pelc menos 01 (um) deles ocupante de-cargo efeiivo e gl'(umi
suplente, Çom a finalidade de impleruentar a Avaliação Especial-de Desernpenho em
Estigic Probatório.

§ 1' Não será concedida qualquer parcela remuneratória pela participação na
Comissào prevista neste artigo

§ 2" A Ccmissão de Avaiiação EspeciaX de Desempenho em Estágio Frobatóris,
I}r +r:ercicic da. sua ++mptêu+ie, decidirá pela mei+ria absCIluta de seus mernbr+s.

-'{rL 9' G rnembrc da Ccmissão de Àvaliação Especial de Desempen}ro erc
L<tag:io Probatório não poderá atuar na avaliação de servidor que:

I - seja seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou çolateral, até
o urreerro grau;

II - participe csmo perito, testemunha ou representafite, ou, ainda, no caso de tais
*irq*rões ocorrerem quÍltlto ao cônjuge, c*:rpanheiro, parenÍe au afim ate g terceirc
"fF'D;:

T - T..l* com ele o$ com o respectivo cônjuge ou companheiro, litigando
--lril*-ral ou a&nini strati vamente: ou

[\'- seja seu subordinado imediato ou mediato.

Le lHftas Berrffi, 1338 - Fone: {81} 3633-1533 - cÊp s5g00-000 - Nazaré dâ Mata - pE
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carÍrulo rv
DAs comrar.ÊNcrÂs rrAs pARTEs

.{rt. 10. São competências:

I - da Mesa Üiretora a Câmara: estabeiecer diretrizes gerais sobre o procedimentc
ca A','aliaçãc Especial de Deseínpenh* em Estágic Frobatcrá;

II - do presidente da Câmara:

e
a) garantir a r*alização do processo de avaliação de desempenho em seu órgão; e

b) publicar, §m meio oficial, a composição da Comissão Administrativa
Permanente;

III - da Comissão de Avaliação Espeeial de Desempenho em Estagio probatório:

a) anaiisar a avaiiação realizadapeia chefia imediata tlo servirÍor avaiiado;

b) apreciar e decidir sobre os rscursôs imptrados pelo servidor;

c) decidir sobre a estabilidade ou exoneração do servidor, ao final do período do
eseigio probaÍório;

IV - da chefia imediata e/ou mediata, na ausência ou impossibilidade da chefia
imediata:

a) avaliar o servidor no desernpeúo de
csiplado;

suas aÍribuições, dentro do prazo

bl manter o servidor ciente, no transcursc dc processo avaliatório, dos resr"rltados.
rciuros ou negativas, decorrÊntes de seu desempenho funçiona!:

-'- - da ijnídade de Recurs*s Hurrianos ri* ór'gãc* ou *ntidade: impi*iireiriar e
úrulgar as etapas da Avaliação Especial de ü*sempenho em Estagio piobatória aa
ámt'lto do órgão ou entidade.

C,4Pí"UL{} V
f}o PEGCES§C} T}§ AvALIêÇÃC}

-{rt ll- Â Araliação Especial de Desempenho em Estagic Probatório ocorrerá
:rn i *: i fes r etapas- sendo:

te omür BüÍeb, Lt3s - Fone: {91} 3633-1s33 - cEp 5ss00-ü00 - Nazaré da Mata - pt
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I - primeira etapa, a çontar do 1o (primeiro) ao término do l2o (decimo segundo)

mês de efetivo exercício;

II - segunda etapa, a ccntar do 13" (decimo terceiro) ao término da 24o (vigesimo
quarto) rnês de efetivo exercício; e

III - terceira etapa, a contar da 25" (vigesimo prirneiro) ao término 36" (trigesimo
^^,-+^\ *À^ .J^ ^í]-ri.,,* ^.,^-^I^:^^)ç,Àtt , rllÇ§ LlC; çrtrtr vt çÀçIq/Irvru.

Parágrafo único. A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio

Probatório submeterá o resulta.do da avaliação do serr,'idor às providências neçessárias

ao final de selr 32' {trigesimo segundo) mês de efetivo exerçiçio, sem prejuizo da

continuidade rle apuração dos eritérios enumerados no art. 5o.

Art. 12. Fara o processo de ,{valiação Especial de Desempenho em Estágio

Probatório será observado o seguinte trârnite:

I - ató 20 {vinte} dias depois do tennino de cada etapa, a çhefia imediata do

servidor avaiiado the dará ciência do resultado da sua avaliação;

II - no ato em que tomar ciência de sua avaliaçáo, o servidor deverá registrar,

manual ou eletronicaínsote, o fato;

rrr ^^^^ Á^ ^ ^.,-l;^J^+ ^^+^ê arrras+c '{.,--*+^ ^ *'-!^)'' '{^ ';"iit - ÍiO CaSO Ce O avallAüOr cSIAr AUSCníg giirailie O periOOO üe CieíiCiâ, O

Presidente da Câmara convocará o servidor avaliado para tomar coúeçimento do

resútado e dar ciência, manual ou eletroniÇaütente, na avaliação realizada;

IV - até 10 (dez) dias corridos após a çiência do resultado, o servidor podení

iÍru1ror reeurso ju.nto à Comissão de Avaliação Espeeial de l)esempenho em Está.gio

Prrobmório; e

V - a Comissãc de Avaliação Especial de Desempenho em Estagio Probatório
mlisanâ e proferira decisão quanto âo rÇÇurso, fio prazo de 30 (trinta) dias contados de

saredimento, confirmando ou alterando o resultado de cada etapa da avaliação.

§ I'A nâo observância dos prâzos fixados nos incisos I e IV acanetarâ abertura

& pocedimento administrativo disciplinar para epuração de falta ftrncional.

§ I Na hipotese de o servidor não registrar a ciência da avaliação, nos tennos do

É àryela avaliação.

:-");^';<Aa,rê:o 1338-Fone:(81)3633-1533-CiP55800-000-NazaredaMata-P:
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d* servidor pleitear a produção de provas através do recurso
no inciso IY, a C*rnissão deverá converter o jnlgameÍlto em

§3"
inteqposto,
diligência.

N* caso
previst*

§ 4o Para o procÊssü de Avaliação Especial de Desempenho em Estági*
Probatório serãel â.{i*tados formulários p&iicados mediante Fortaria da Presidência da
Câmara Mmicipal.

,ârí. 1§ - Se:"á tr;rsirierad* upíu c s*rviri,*r' qu* ubtiver xu final *xs ü3iírêsi
etapas da Áv:lliação §speciatr de Desempe*hc em stágio Fr*batóri*n nc mínim*,
8S% {oitenta por e*nto} da pontuaçâo grrat máxima e ?ü% (setenta por cento} da
paxtuação gertl em cada requisito.

§ l. - A paxtu*çâo {inal será calctllxd* atr*vés da média aritmética rlas notas
obtid*s nas 03(três) etni)âs c* -.t-,",s!isçãc Especis! de Desempenhc em Esfági*
Prstratóri*"

§ 2. - ü servid*r qu* não atingir o percentua§ estabeleeido neste artigo serr{
considerado inapto ac firn da pra*esss de Àvaliaçâa de Sesemprnha em sstági*
Probatório.

Art. 14. O servidor que, ao final do Estágio Probatório, for considerado iuapto na
Àraliação Especial de Desempenho em Estiágio Probatóriç, p*r Rão atingir o percentual
minimo estabelecido n* art. i3, será notificado pela Comissão Especial de AvaliaÇão
paÍa, tro prazo máximo de 1Ü (dez) dias, apresentar recursú e exetser o contraditória e a
,mpla defesa.

Ârt. 15. O disposto n*s arts. 13 e 14 não exclui a hipótese de aplicação de
penalidade ao servidor que, durante o estágio probatório, cometa falta funcional,
aprada por meio de processo administrativo disciplinar.

irt. ió. Ü prooesso iie Âvaiiação Especiai rie üesemperúo om Estígio
Probatôrio, com base n*s critérios do art. 6o, deverá ser realizado, em caso de
exoneração do servidcr, dentro de prazo que permita sua conclusã* antes do término do
penodo de estagio probatório, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e
cnminal.

SEÇÃCI I
I}A EST"EtsXÍ"TSAI}E

Art 17. A aguisição de estabilidade fica c*ndi*ionada à ccnçlusão, pelo serv'idor.
da Araliação Especial de Desempenho ern Estágio Probatório. na condiçãa de apto, e ao
cumpimento dos 3 {três) anos de efetivo exercício, nãc sendo necessária a publicação
ena meio oficial.

-- -; l:r:ês Barrerc, t 338 - Fone: (El,) 3633-1533 - cEp 55900-000 - Nazare da Mata - FE
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Parágrafc únic*. O servidor estável flca dispensado de novo estágio probatóric
quaado nomeado para outra cargo, idêntico ao anterior, ern denominação, atribuições,
rmidade institucional e regime jurÍdieo.

snçÃa ru
$Â ExCIr{snaÇÂo

r-*r lO /1 ^^n.)nln, r^-^:J^-^J^ ioaa++ -l-.^-'.^Á^ ^ Jj^-^^+^ -^ C1o Á^..* t1.á.rt. r(,. \r >Lriluui uuit§t{"iürauiJ -riiiipiü úU5UÍVAU(i U UiSpOStü fiO y.,1- (jii afi. tj,
será 

"*ããOo, imediatamente, após â conclusâo da Àvaliação Especial de
Desempenho em Estràgia Frobatório, mediante Portaria da Presidente da Câmara
Municipal de Nazaré dâ Mâta.

Parágraf* r{nie* * Nrl eurso do J:roeessc de exoneraçân â que se refere fi ca!}uÍ, *
desde a sua instauração, será assegurada ao servidor ampla defesa, que poderá ser
exercida pessoalmente ou por intennédio de procurador habilitado, Çom prazo de 10
(dez) dias para a juntada de documentos e apresentação da defesa escrita.

CAFÍT{JLO }I[
DA§ Dr§PO§IÇOES TRÂNSrTÓnraS

Art 19. O servidor que, na data da publicação deste Decreto, estiver em efetivo
exercício há menos de 20 {vinte) mssôs, para fins de cumprimer$o do inciso II do art.
i i, e airrda i-rão'livçr sido sui:rnetido a quaiquei Âvaiiação Espe*iai de üeseinperriro erl
Estágio Probatório, será avaliado pela chefia irnediata, no prâzo de ate 3ü (trinta) dias da
pblicação deste Desrçtc, relativamente ao período de estagio probatório já cumprido.

Ârt 2Ü. O servidor {iue, na data da publicação deste Decretc, estiver em efetivo
er:ercicio por perí+da ig*al ou supericr e 20 {yirr1g} rneses será submetid+ a uma rlaica
€tapa de avaliação a ser realizada pela chetla imediatâ ou rnediata, nos termos do inciso
m&art. 11.

ArL 21. A Avaliação Especial de Desempeúo em Estágio Probatório e ser§
rtspectivos efeitos, relativamente aos servidores de que trata o art. 19 e o art. 20,
úcenarão as norÍnâs cantidas no CapÍfulo Y, exceto quanto à periodicidade das etapas
de araliação.

Ârt 22. 0 processc de Avaliação Especi*lde Desempenho em Estágio Probatório
&t'€rá se utilizsr de formulários impressos, enquanto nãc fcr disponibilizado sistema
elehonrco como insffumento oticral parareaivação da reÍêrida availação.

-trt 23. Não será admitida rcadafição de servidor que, durante o estágio
probatório, apresente limitações de ordem fisica au mental inccmpatíveis com o

tn llmÊs Barre&, 1!xl8 - Fone: {81} 3533-1533 - cEp 558úx}-$o0 - Nazaré da Maa - pÊ
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exerçici* das ativid*cÍes próprias do cargo, exçeto nos casos previstos em legislações
especí{icas do cargo.

cerÍrur,$ lTr
DAS nrsr*srÇôas FrNArs

Ârí ?4. Üs procedimentos necessáriss ao fiel cumprimento desta Portaria serão
^^ç^L-1 ^^)^t^^ ^-J-^ã^ J^ 

^ 
_"^^-^*j^ ,._-jJ:^^ .1^. (,^_^-^ -..^ +,--^l*l*ç}.d.ttrÉuruL,r liui rLÇútírüíiu;açaü üa É\ssüsSüfi4 iüi-iGica ca Lâmarâ, qüt iaiijúiril

resolr,,erá ôs Çâsos cmissos.

Árt" 25" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçãc.

áJ.t _?S Publique-se. Curnpra-se e R.egistre-se.

G*hinete da Presideute da Câmara Municipal de Nazaré da Mata, ern 0t rle
dezemtrro rle 2fi17.

AI{,.&{-iJ&

REGISTRADO A FLS:9ó a

:-: --:-::-< ia'.eto i.338-Fone: (S1)3633-1533-CEp55900.000-Nazareoa.,i:::.::
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