Decreto n° 0849/2017-GPMB
FAMEP – ANO VIII N° 1775 – PARÁ 14/07/2019

“Dispõe sobre o alcance da
estabilidade pelo servidor público
municipal, regulamenta o estágio
probatório
e
adota
outras
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 23, inciso III da Lei Orgânica do Município, e de acordo com
a Lei Complementar nº 002/94, e Lei Complementar nº 006/2002, no uso das
atribuições legais conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 21 do Regime Jurídico Único, alterado pela
Lei Complementar nº 006/2002, no qual o servidor habilitado em concurso público e
empossado em cargo efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar
03 (três) anos de efetivo exercício;
CONSIDERANDO que para alcançar essa estabilidade o servidor deverá ser
aprovado no estágio probatório;
CONSIDERANDO que o mesmo Regime Jurídico, em seu art. 20, determina que os
procedimentos inerentes a avaliação de desempenho do estágio probatório,
somente poderão ser aplicados nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
data de nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo;
CONSIDERANDO que existe a real necessidade de registrar na ficha funcional do
servidor, o momento do alcance da sua estabilidade no serviço público;
CONSIDERANDO que muitos servidores do quadro de provimento efetivo já estão
no serviço público municipal por período igual ou superior a 3 (três) anos, sem que
conste em seus registros funcionais nenhum ato administrativo que verse sobre a
estabilidade alcançada;
CONSIDERANDO que os servidores na situação acima tratada e que não
participaram de nenhum procedimento de avaliação, não podem, após, transcorrido
o lapso temporal de 24 meses, serem submetidos a avaliação de desempenho para
alcance da estabilidade, devendo ser “baixados” termos individuais de homologação
de estágio probatório, sem prejuízo algum a esses servidores;
CONSIDERANDO que existe servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo,
que em função da data de suas nomeações, ainda estão inseridos no período de 24

meses em que podem ser submetidos a avaliação de desempenho do estágio
probatório;
CONSIDERANDO que em conformidade com o § 1°, do art. 20, do Regime Jurídico
em comento, o procedimento, o procedimento de avaliação de desempenho do
servidor deverá ser conduzido a apreciação da autoridade competente, 04 (quatro)
meses antes do prazo previsto para a conclusão dessa avaliação probatória, ou
seja, no 20° (vigésimo) mês de efetivo exercício, para as apreciações do Gabinete e
sua homologação pelo Prefeito.
D E C R E T A:
Art. 1° - Para alcançar a estabilidade no serviço público, o servidor nomeado para o
cargo de provimento efetivo, a partir da data de sua nomeação, deverá transpor as
seguintes etapas:
I – Avaliação de Desempenho do estágio probatório;
II – Apreciação do resultado dessa avaliação e sua homologação pelo Prefeito
Municipal;
III – Período de observação;
IV – Adjudicação da estabilidade;

Art. 2° - A avaliação de desempenho do estágio probatório será aplicada
individualmente a cada servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, por
meio de 03 avaliações divididas entre os 6°, 12°, 18° mês.
§1°. Na avaliação de desempenho serão considerados os seguintes fatores:
I- Assiduidade;
II- Disciplina;
III- Capacidade de iniciativa;
IV- Responsabilidade; e
V- Produtividade.
§ 2° A avaliação de que trata o caput deste artigo, será conduzida pela Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório, contemplando as áreas assim constituídas:
a) Secretário Municipal de Administração, que a presidirá;
b) Um Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
c) Um Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento
Cultural;

d) Um Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
e) Um Representante da Procuradoria Geral do Município; e
f) Um Assessor Jurídico da Administração.
§ 3°. A avaliação de desempenho consistirá em 02(duas) fases:
I – Preenchimento pela Chefia imediata do servidor, do Boletim de Avaliação
Funcional (BAF) – ANEXO I – deste Decreto, que deverá ser efetivado e concluído
ao longo do 18° (Décimo Oitavo) mês de efetivo exercício do servidor;
II – Análise do BAF pela Comissão de Avaliação da área competente, que deverá
ser efetivada e concluída ao longo do 20° (Vigésimo) mês de efetivo exercício do
servidor, culminando com a emissão de Parecer Técnico, favorável ou não a
aprovação, o qual será conduzido ao gabinete do Prefeito;
Art. 3°. Findo o 20° (vigésimo) mês de efetivo exercício e tendo a competente
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório emitiu seu parecer técnico, o processo
seguirá ao Gabinete do Prefeito Municipal;
Parágrafo Único: O Prefeito terá 04(quatro) meses da data de recebimento do
processo, para apreciá-lo e homologar o seu resultado, com a emissão do termo de
avaliação de estágio probatório, conforme modelo – ANEXO II – Deste Decreto;
Art. 4°. Da conclusão da avaliação, no 24° (Vigésimo Quarto) mês de efetivo
exercício do servidor ao 36° (Trigésimo Sexto) mês, se dará a etapa de observação.
§ 1°. Nessa etapa, o servidor que tenha sido aprovado na avaliação de
desempenho, deverá cumprir com suas obrigações previstas no Regime Jurídico
Único e ao final do 36° (Trigésimo Sexto) mês de efetivo exercício, não tendo
infringido essas obrigações, terá adjudicada pelo Prefeito Municipal a sua
estabilidade no serviço público, através da Portaria de Adjudicação de Estabilidade,
conforme modelo – ANEXO III – deste Decreto.
§ 2°. Caso o servidor aprovado na avaliação de desempenho do estágio probatório,
infrinja na fase de observação, quaisquer das obrigações que lhe são previstas no
Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, responderá a inquérito
administrativo disciplinar e sofrerá as penas devidas, conforme apuração do caso
concreto.
§ 3°. O servidor que não tenha sido aprovado na avaliação de desempenho terá sua
situação reavaliada pela competente Comissão de Avaliação do Estágio Probatório
ao final do período de observação, ocasião em que deverá ser emitido um segundo
parecer técnico:
I – mantendo o parecer desfavorável a aprovação do servidor; ou
II – reformando seu posicionamento anterior, quando observada a seria mudança de
postura do servidor e cumprimento de suas obrigações regimentais.

§ 4°. Através de Portaria, conforme modelo - ANEXO IV – será exonerado o
servidor-estagiário que tenha recebido 2 (dois) pareceres desfavoráveis a sua
permanência do serviço público municipal, emitidos pela competente comissão de
avaliação de estágio probatório e referendados pelo Prefeito Municipal.
Art. 5°. Fica estabelecida a pontuação máxima de 100 (Cem) pontos para cada
instrumento de avaliação, conforme item da avaliação, que constitui o Anexo I, deste
Decreto.
Parágrafo Único – É condição para posterior confirmação no serviço público
municipal, a obtenção de no mínimo 51 pontos pelo servidor estagiário do conceito
Regular de aproveitamento.
Art. 6°. O Estágio probatório ficara suspenso nos casos de:
a) Exercício de função ou cargo de governo ou administração por nomeação ou
designação de Presidente da República, de Governador de Estado, de
Presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário ou de Prefeito Municipal;
b) Exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal;
c) Exercício de presidência de entidade representativa de todas as classes de
cargos que congregue, no mínimo, cinquenta por cento de funcionários do
quadro de cargo de provimento efetivo;
d) Afastamento para cumprir missão ou estudo em outros pontos do território
nacional ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido
expressamente autorizado pelo órgão de lotação do servidor-estagiário e pelo
Prefeito, sem prejuízo de retribuição;
e) Convocações para representações desportivas de caráter nacional, desde
que autorizado pelo órgão de lotação do servidor-estagiário;
f) Prestação de serviço militar;
g) Licença para tratar de pessoa da família;
h) Licença para tratamento de saúde;
i) Licença para concorrer a mandato eletivo federal, estadual ou municipal;
j) Prisão decorrente de condenação criminal;
k) Cedência para órgãos estranhos ao município.
Art. 7°. Ao servidor-estagiário não serão concedidas licenças para acompanhar
cônjuge e licença para tratar de interesses particulares.
Art. 8°. Será exonerado, independentemente de avaliação de desempenho, o
servidor estagiário que, no período de seu estágio probatório, apresentar
quaisquer das seguintes situações:

I – incorrer em mais de 30(trinta) faltas, não justificadas e consecutivas, ou mais
de 60 (sessenta) faltas, não justificadas e interpoladas, durante um ano;
II – sofrer sentença penal irrecorrível e que gere impedimentos legais para o
exercício do cargo.
Art. 9°. O servidor público municipal do quadro de provimento efetivo, que pelo
decurso dos prazos constantes neste decreto, não possa mais ser alcançado
pela avaliação de desempenho do estágio probatório nos moldes ora prevista,
terá sua estabilidade adjudicada, nos termos do modelo de Portaria – ANEXO V.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 12 DE JUNHO DE
2017.

ANTONIO CARLOS VILAÇA
Prefeito Municipal de Barcarena
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ANEXO I
BOLETOM DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL – BAF

VINCULAÇÃO: ____/____/____

TEMPO DE ESTÁGIO: ________

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO
NOME:
CARGO:
LOTAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR
NOME:
CARGO:
LOTAÇÃO:
RECOMENDAÇÕES AO AVALIADOR
1. A avaliação que não corresponde ao real desempenho funcional pode
prejudicar o bom servidor e premiar o desidioso.
2. O servidor deve tomar ciência de sua avaliação visando à melhoria de seu
desempenho, não devendo, entretanto, o avaliador, em razão disso, deixar-se
influenciar ao avaliá-lo.
3. Cada comportamento deve ser analisado, levando-se em consideração o
desempenho do servidor, exclusivamente no espaço de tempo acima
estipulado, devendo, o avaliador, basear-se em fatos reais ocorridos no
período e não em impressões pessoais.
4. Nesta avaliação são considerados os seguintes fatores:
A – ASSIDUIDADE
B – DISCIPLINA

C – CAPACIDADE DE INICIATIVA
D – RESPONSABILIDADE
F – PRODUTIVIDADE

5. Para cada fator, há uma lista de comportamentos esperados do avaliado, os
quais deverão ser pontuados, dentro de uma escala que varia de 1 a 5,
conforme o caso:
(1) Muito raramente / Muito Pouco
(2) Raramente / Pouco
(3) Às vezes / Razoalmente
(4) Freqüentemente / Muito
(5) Muito freqüentemente / Profundamente
6. A tarefa do avaliador consiste em informar em que grau os comportamentos
correspondem ao desempenho do servidor que está sendo avaliado.
7. A pontuação máxima é de 100 pontos e o aproveitamento será:
De 90 a 100 pontos

EXCELENTE

De 71 a 89 pontos

BOM

De 51 a 70 pontos

REGULAR

Inferior a 50 pontos

INSUFICIENTE

8. Todas as folhas devem ser rubricadas, na margem inferior direita, pelo
avaliador.
9. O prazo para encaminhamento do formulário de Avaliação de Desempenho
do servidor em estágio probatório deverá ser enviado à Secretaria de
Administração é de 15 (quinze) dias contados a partir da data de recebimento.

FATORES
ASSIDUIDADE:

COMPORTAMENTO
Cumpre o horário de trabalho

Refere-se

ao

cumprimento do horário de trabalho e
à constância no comparecimento

As eventuais chegadas com atraso ou
saídas antecipadas realizam-se dentro
dos limites de tolerância estabelecidos
Ausenta-se do local de trabalho
somente com o conhecimento e
autorização da Chefia imediata

TOTAL - ASSIDUIDADE:

Justifica
trabalho

suas

eventuais

faltas

ao

Segue cuidadosamente as normas de
trabalho que lhes foram transmitidas.
DISCIPLINA:
urbanidade,

caracteriza-se
tratamento

por
cortês,

obediência às ordens legais e demais
obrigações.

Observa a hierarquia do Órgão e a
postura funcional.
Cumpre com
recebidas

presteza

as

ordens

TOTAL – DISCIPLINA:

Conhece as suas atribuições e não se
nega a executá-las.

INICIATIVA: definida como sendo a

Mostra
interesse
em
obter
os
conhecimentos necessários para a
execução de suas atividades

capacidade

de

desenvolver

as

atividades atribuídas com interesse,
liderança,

controle

emocional,

dinamismo e solução de problemas
que se apresentem.
TOTAL – INICIATIVA:

Mostra prontidão para aplicar os
conhecimentos
que
lhe
foram
transmitidos, na execução de suas
atribuições.
Mostra boa vontade em auxiliar os
demais servidores quando estes estão
com grande quantidade de tarefas a
serem cumpridas.
Demonstra realização de seu próprio
potencial,
auto-desenvolvimento
e
criatividade nas atividades que executa.

RESPONSABILIDADE: Refere-se à
seriedade com que desempenha seu
trabalho, bem como ao zelo pelo
material (máquinas, equipamentos e
documentos) manuseado.
TOTAL – RESPONSABILIDADE:

Preocupa-se
em
executar
seus
trabalhos de forma limpa e correta
revendo-os e aperfeiçoando-os.
Assume as conseqüências de suas
próprias atitudes.
Resguarda fatos
Administração

de

interesse

da

Zela pela conservação, limpeza e
segurança de seus instrumentos de
trabalho.
O volume de trabalho produzido é
proporcional à sua complexidade.

PRODUTIVIDADE:

definida

como

sendo a capacidade de desenvolver
as

atividades

com

qualidade,

quantidade e eficiência.
TOTAL – PRODUTIVIDADE:

TOTAL GLOBAL:

Cumpre os compromissos do serviço
dentro dos prazos estabelecidos.
Organiza as atividades de forma
sistemática e executa da mesma
maneira.
Costuma não adiar para outro dia as
atividades que lhe são atribuídas no
horário de trabalho.
DESEMPENHO :

COMENTÁRIOS DO AVALIADOR (se necessário):

Data: ____/____/____
Assinatura:
________________________________________________________________

CIÊNCIA DO SERVIDOR:
De acordo:

SIM NÃO

Data: ____/____/____

ANEXO II

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
O Prefeito Municipal de Barcarena, nos termos do § 1°, do Art. 20°, do Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais e do parágrafo único, do Art. 3°, do
Decreto n° _____/2017, através do presente termo HOMOLOGA o resultado da
avaliação de desempenho de estágio probatório, do servidor-estagiário
_______________________________________, matricula n° ____________,
cargo
_____________________,
lotado
na
_______________________________________, referendado o parecer técnico
da competente Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, para considerar a
sua (APROVAÇÃO ou NÃO APROVAÇÃO) para o exercício do cargo.

Barcarena (PA), Gabinete do Prefeito, em ____ de ___________ de 2017

ANTONIO CARLOS VILAÇA
Prefeito Municipal de Barcarena

ANEXO III

PORTARIA N° ______/2017 – GABINETE DO PREFEITO

“Adjudica a estabilidade a servidor público municipal do quadro de
provimento efetivo, aprovado em estágio probatório.”

O Prefeito Municipal de Barcarena, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO:
1. A aprovação do servidor público municipal no estágio probatório, oriundo do
Concurso Público n° ______________.

RESOLVE:
Art. 1°. Adjudicar a estabilidade no serviço público ao servidor
________________,
nomeado para o cargo __________________, integrante
do quadro de provimento efetivo, matricula n° __________________.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barcarena(Pa), __ de ___________de 2017

ANTONIO CARLOS VILAÇA
Prefeito Municipal de Barcarena

ANEXO IV

PORTARIA N° ____/2017 – GABINETE DO PREFEITO

“Exonera servidor-estagiário em face, da não aprovação no estágio
probatório”

O Prefeito Municipal de Barcarena, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO:
1. Ter o servidor-estagiário recebido 2(dois) pareceres desfavoráveis a sua
permanência do serviço público municipal, emitidos pela competente
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, em conformidade com o Art.
4°, § 3°, I e § 4°, do Decreto n° _____/2017, que trata dessa matéria.

RESOLVE:
Art. 1°. Exonerar o servidor-estagiário ___________________, do cargo de
____________, matricula n°_____, oriundo do Concurso Público n° 001/2015,
em face da sua NÃO APROVAÇÃO no estágio probatório.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barcarena(PA), ____ de ____________de 2017.

ANTONIO CARLOS VILAÇA
Prefeito Municipal de Barcarena

ANEXO V

PORTARIA N° ______/2017 – GABINETE DO PREFEITO

“Adjudica a estabilidade a servidor público municipal do quadro de
provimento efetivo”

O Prefeito Municipal de Barcarena, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO:
1. Que transcorrido o prazo do estágio probatório, o servidor cumpriu com todas
as suas obrigações, previstas no Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Municipais e inexiste até a presente data em seu registro funcional,
quaisquer atos que desabone sua conduta enquanto servidor público.

RESOLVE:
Art. 1°. Adjudicar a estabilidade no serviço público ao servidor _______________,
nomeado para o cargo __________________, integrante do quadro de
provimento efetivo, matricula n° __________________, oriundo do Concurso
Público n° _____.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barcarena(Pa), __ de ___________de 2017

ANTONIO CARLOS VILAÇA
Prefeito Municipal de Barcarena

