
LEI COMPLEMENTAR Nº 120, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE O PERÍODO DE
ESTÁGIO PROBATÓRIO DO SERVIDOR
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CRICIÚMA, DAS AUTARQUIAS E
FUNDAÇÕES PÚBLICAS POR ELE
MANTIDAS E INSTITUÍDAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, Faço saber a todos os habitantes deste Município,
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso
público, obterão estabilidade no serviço público municipal depois de cumprido três anos de
efetivo exercício e desde que tenham sido aprovados no estágio probatório, nos termos da
presente Lei.

§ 1º Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito ao estágio probatório, pelo período
estabelecido no caput deste artigo, durante o qual, sua aptidão e capacidade serão objeto de
avaliação para o desempenho do cargo, condição esta obrigatória para a aquisição da
estabilidade, observados os seguintes requisitos:

I - Qualidade do Trabalho;

II - Responsabilidade;

III - Iniciativa;

IV - Relacionamento Interpessoal;

V - Cooperação;

VI - Criatividade;

VII - Zelo pelos Recursos Financeiros e Materiais;

VIII - Pontualidade e Assiduidade.

Art. 1º
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§ 2º Na hipótese de cumulação legal de cargos públicos, o servidor cumprirá estágios
probatórios independentes e terá seu desempenho avaliado em cada um dos cargos.

§ 3º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável,
reconduzido à situação anterior.

§ 4º Para que seja garantida a recondução ao cargo anterior, o ato de exoneração do
cargo de origem deverá constar "exoneração, a pedido, para ocupar novo cargo público".

CAPÍTULO II
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 A avaliação de desempenho do estágio probatório será realizada anualmente,
perfazendo um total de 03 (três) avaliações, tendo como início a data da posse.

§ 1º O servidor em estágio probatório será avaliado pela chefia imediata, observando a
sistemática definida pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Servidores
Públicos Municipais de Criciúma, tendo por objetivo aferir a aptidão dos servidores para o
desempenho do cargo, observados os fatores estabelecidos na presente Lei.

§ 2º Na ausência da autoridade hierárquica indicada neste artigo, a avaliação será
realizada pelo Secretário Municipal da pasta a que o servidor estiver vinculado.

§ 3º Sendo o servidor lotado em mais de um local de trabalho, tendo assim, mais de uma
chefia imediata, a avaliação será realizada pelas chefias em separado, por todos os setores
pelo qual o servidor estagiar, fazendo-se uma média das avaliações.

 Se houver decorrido o triênio previsto para o Estágio Probatório e a avaliação não tiver
sido feita, por motivos alheios à vontade do servidor, este será considerado estável, sendo sua
chefia imediata advertida pela Comissão, constando-se o ocorrido nos respectivos registros
funcionais.

 O processo de avaliação será executado por Comissão composta por 05 (cinco)
servidores públicos municipais efetivos, sendo 04 (quatro) indicados pelo Poder Executivo e
01 (um) indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e, respectivamente, 05
(cinco) suplentes, nomeados especialmente para esse fim, compondo, assim, a Comissão de
Avaliação do Estágio Probatório dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma.

§ 1º O Presidente da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório será escolhido pelo
Prefeito Municipal dentre os cinco integrantes da comissão, devendo o secretário ser indicado
pelos seus pares.

§ 2º As deliberações da comissão dependerão da aprovação da maioria absoluta de seus
membros;

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
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§ 3º As atribuições e a competência da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório são
as seguintes:

I - definir os procedimentos a serem adotados em todas as etapas da avaliação, através
de Resolução da Comissão, observando o disposto na legislação em vigor e nas normas
previstas no presente instrumento, bem como nas normas que possam vir a ser estabelecidas;

II - proceder o levantamento e realizar o acompanhamento dos servidores em estágio
probatório, por categoria funcional, matrícula, data da nomeação e lotação;

III - acompanhar e fazer cumprir os prazos estabelecidos, conjuntamente com as chefias
das unidades;

IV - orientar para que todos os documentos sejam preenchidos corretamente e sem
rasuras;

V - nos casos de excepcionalidade, discutir e negociar a conceituação, fundamentada nas
manifestações do servidor e/ou nas considerações finais da chefia imediata, observando os
seguintes critérios:

a) quando a chefia imediata, em seu parecer conclusivo, fundamentar as suas
considerações e as mesmas servirem para tomada de decisão da Comissão;

b) quando o servidor alcançar em sua média das avaliações um valor numérico aquém do
estabelecido na Escala de Pontuação;

c) apresentar os resultados da avaliação e, se necessário, propor a exoneração do
servidor.

VI - definir a participação "in loco" dos membros da Comissão, quando houver
necessidade, em decorrência da constatação de distorções nas avaliações, visando
reconhecer a verdade e garantir à chefia imediata expor os fatos e ao avaliado apresentar a
defesa;

VII - apresentar os resultados da avaliação à chefia imediata.

§ 4º As atribuições e a competência das chefias imediatas são as seguintes:

I - responder pela avaliação de desempenho do estágio probatório do servidor que esteja
lotado em sua unidade, mediante o cumprimento dos objetivos, normas e procedimentos
definidos;

II - responder ao formulário de avaliação, reconhecendo a resposta que melhor defina o
desempenho do servidor no item avaliado;

III - avaliar o servidor, considerando os seguintes aspectos:

a) cada indivíduo é diferente do outro, evitando comparações;
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b) o desempenho do avaliado deverá ser considerado em relação às orientações e
oportunidades que recebeu.

IV - ser justo e imparcial;

V - avaliar o servidor, tendo clara a necessidade de:

a) evitar deixar-se influenciar por fatores externos como: simpatias, antipatias, pessoas,
opiniões;

b) julgar cada fator separadamente, sem levar em conta a impressão geral que tem sobre
o servidor.

VI - estar ciente do objetivo principal da avaliação de desempenho e de sua
responsabilidade pessoal;

VII - oportunizar aumento de produtividade e de eficiência, orientando individualmente o
servidor quando necessário;

VIII - convocar o servidor a ser avaliado, conforme agenda previamente estabelecida pela
Comissão, para apresentar-se em data e horário agendados;

IX - dar ciência dos resultados da avaliação ao servidor avaliado da sua unidade.

Seção I
DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 Os fatores da avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório serão
aferidos em instrumento próprio e individual, a ser preenchido pela chefia imediata, na falta
deste pelo Secretário da pasta, conforme formulários aprovados por Resolução, pela
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Servidores Públicos Municipais de
Criciúma.

Seção II
DOS PARÂMETROS DE AFERIÇÃO 

 A aferição será realizada através da análise e avaliação dos fatores estabelecidos
nesta Lei, adotando-se os indicadores anexos a cada instrumento de avaliação, variando
conforme a tabela de pontuação a ser regulamentado por Decreto.

§ 1º A tabela de pontuação e pesos fará parte do instrumento de avaliação, atribuindo-se
valor de acordo com a pontuação atribuída nas questões contidas no formulário.

§ 2º O servidor avaliado tomará ciência do resultado de sua avaliação perante a
Comissão de Avaliação do Estágio Probatório, datando e assinando o respectivo documento,

Art. 5º

Art. 6º
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antes da publicação.

§ 3º Verificando-se a recusa do servidor avaliado em atestar a ciência dos resultados,
será esta suprida pela assinatura de duas (02) testemunhas, que o farão na presença do
servidor.

§ 4º O servidor insatisfeito com os resultados de sua avaliação, no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis a contar da ciência, poderá manifestar-se por escrito à Comissão, podendo
encaminhar a sua auto-avaliação.

§ 5º Cada quesito terá o seguinte Peso:

a) Qualidade do Trabalho: peso 3,0
b) Responsabilidade: peso 1,0
c) Iniciativa: peso 1,0
d) Relacionamento Interpessoal: peso 1,0
e) Cooperação: peso 1,0
f) Criatividade: peso 1,0
g) Zelo pelos Recursos Financeiros e Materiais: peso 1,0
h) Pontualidade e assiduidade: peso 1,0

Seção III
DO RESULTADO FINAL 

 A Comissão emitirá na Ficha de Acompanhamento da Avaliação, com base na Ficha
de Avaliação de Desempenho Funcional de Servidor em Estágio Probatório, a nota final do
servidor, sendo o resultado obtido através da média aritmética simples das notas.

Parágrafo Único - A média Final será obtida aplicando-se a seguinte fórmula:

MFinal =    MP1 + MP2 + MP3
           ---------------
                 3

Onde:

MFinal - Média Final do Estágio Probatório
MP1 - Primeira nota obtida no primeiro ano;
MP2 - Segunda nota obtida no segundo ano;
MP3 - Terceira nota obtida no terceiro ano;

 Serão considerados os seguintes conceitos para obtenção da aprovação:

I - PÉSSIMO - o servidor que obtiver a média igual ou inferior a 3,9 ;

Art. 7º

Art. 8º
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II - REGULAR - o servidor que obtiver média de 4,0 (quatro vírgula zero) a 6,9 (seis
vírgula nove);

III - BOM - o servidor que obtiver média de 7,0 (sete vírgula zero) a 8,9 (oito vírgula
nove);

IV - ÓTIMO - o servidor que obtiver média de 9,00 (nove vírgula zero) a 10 (dez).

§ 1º Será, considerado aprovado no estágio probatório o servidor que obtiver no mínimo
nota igual ou superior a nota 7,0 (sete) na média das três avaliações.

§ 2º O servidor que não obtiver nota 7,0 (sete) na Média Final será submetido ao
processo de exoneração.

 Verificado e apontado o não atendimento pelo servidor dos fatores fixados para o
estágio probatório, ou ainda, declarada pelo órgão médico-pericial do Município a
incapacidade definitiva deste para o exercício de suas funções, a Comissão de Avaliação do
Estágio Probatório deverá antecipar a avaliação.

Parágrafo Único - Considera-se incapacidade definitiva, aquela doença ou lesão de que o
servidor já era portador antes da posse, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão verificada mediante exame médico-
pericial a cargo do município.

 Na circunstância de o servidor cometer algum ilícito administrativo descrito no
Estatuto do Servidor Público de Criciúma, deverá ser comunicado à Comissão Disciplinar
Permanente para instauração do competente Processo Administrativo Disciplinar, em que seja
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

 A última avaliação de desempenho do servidor será efetuada até 60 (sessenta) dias
antes do término do estágio probatório.

Parágrafo Único - Independentemente da conclusão da avaliação a que se refere este
artigo, a aquisição da estabilidade pelo servidor somente ocorrerá depois de transcorridos os
três anos de efetivo exercício.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO 

 No término dos três anos de estágio probatório será emitido, pela Comissão de
Avaliação do Estágio Probatório, parecer conclusivo, o qual deverá constar: "NÃO APTO:
ENCAMINHAR PARA EXONERAÇÃO", ou se estável, constar "NÃO APTO: RECONDUZIR À
SITUAÇÃO ANTERIOR".

§ 1º Caso o servidor seja considerado "NÃO APTO: ENCAMINHAR PARA

Art. 9º

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.
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EXONERAÇÃO", deverá previamente ser notificado pessoalmente para, comparecer na data,
horário e local, de realização da audiência e oferecer resposta escrita;

§ 2º A intimação será pessoal e deverá conter a data, horário e local, de realização da
audiência.

§ 3º O procedimento administrativo de exoneração será simplificado, garantido o
contraditório e de ampla defesa.

 A audiência com o servidor não será realizada em prazo inferior a 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de intimação, na qual, o servidor, querendo, poderá apresentar defesa
escrita, requerer provas que julgar necessárias, como também se fazer acompanhar de
Procurador devidamente habilitado.

§ 1º O não comparecimento injustificado do servidor intimado à audiência será entendido
como tendo aceitado como verdadeiros os fatos que conduziram à indicação pela sua
exoneração.

§ 2º Havendo prova testemunhal a ser produzida, permitido um total máximo de 03 (três),
o servidor deverá comparecer com as mesmas na audiência;

§ 3º Havendo testemunhas para serem intimadas, deverão ser apresentados, até 3 (três)
dias antes da audiência, o(s) nome(s), local de trabalho e endereço das testemunhas, para
que sejam regularmente intimadas ou poderá o servidor informar que estas comparecerão
independente de intimação, ficando sob sua responsabilidade o comparecimento destas.

§ 4º O Presidente da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Servidores
Públicos Municipais de Criciúma poderá de ofício ou a requerimento da parte determinar as
provas necessárias à instrução do processo.

§ 5º Nos casos de abandono do cargo durante o estágio probatório, será comunicado à
Comissão Processual Disciplinar permanente para apurar a irregularidade.

 O servidor poderá acompanhar todos os atos realizados no processo e intervir,
através de seu procurador legalmente constituído para este fim, na coleta de provas e
diligências que se realizarem para as quais serão previamente intimados.

 No relatório, a Comissão deverá apreciar o cumprimento ou descumprimento dos
quesitos do estágio probatório, as irregularidades verificadas, as provas colhidas e as razões
de defesa, recomendando, ao final, justificadamente, a exoneração ou não do servidor, ou
ainda a sua recondução ao cargo anterior, se estável no serviço público municipal.

 Concluída a instrução, a Comissão formalizará relatório conclusivo no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, encaminhando-o ao Prefeito Municipal, para homologação.

 Como medida cautelar, o Prefeito Municipal, sempre que julgar necessário, poderá

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.
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ordenar o afastamento preventivo do servidor do exercício do cargo, pelo prazo de 30 (trinta)
dias.

 A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Servidores Públicos Municipais
de Criciúma aplicará, subsidiariamente, os procedimentos do Processo Disciplinar
Administrativo, regulamentados no Estatuto dos Servidores Públicos para resolver as
situações não reguladas pela presente Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 Ficam vedados durante o período de estágio probatório, os afastamentos para tratar
de interesses particulares.

 Ficará suspensa e prorrogada a contagem de tempo e a avaliação para efeito de
homologação do estágio probatório, nos seguintes casos:

I - licença para tratamento de saúde, salvo decorrente de acidente de trabalho e por
moléstia profissional, resultante do cargo público ocupado;

II - licença por motivo de doença em pessoa da família;

III - licença para repouso à gestante;

IV - afastamento para concorrer a cargo eletivo ou classista;

V - licença para exercer mandato eletivo ou classista;

VI - Instauração do Processo Administrativo Disciplinar - PAD para fins de exoneração
em Estágio Probatório;

VI - licença para serviço militar obrigatório;

XI - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

XII - readaptação funcional;

XIII - quando for nomeado para exercer cargo em comissão, salvo se a função do cargo
seja compatível com o cargo efetivo em que deveria;

§ 1º Compatibilidade para fins desta lei, nos termos do inciso XIII, se trata das atribuições
técnicas e administrativas, estruturadas de acordo com a natureza do trabalho, grau de
complexidade e responsabilidade em áreas afins.

§ 2º A licença de que trata o inciso l não poderá exceder ao prazo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias e a licença de que trata o Inciso II não poderá exceder ao prazo de 90

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.
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(noventa) dias, cabendo avaliação da Junta Médica Oficial do Município.

§ 3º As licenças definidas nos incisos IV e V, não poderão exceder ao prazo estabelecido
pela legislação eleitoral ou mandato classista.

§ 4º O período da licença, de que trata o Inciso VI, será a estabelecida por lei própria do
Serviço Militar e das Forças Armadas e pelo que dispõe o parágrafo único do art. 102 da
LC 012/99.

§ 5º Esgotados os períodos de que dispõe o parágrafo 2º a Comissão Avaliadora deverá
propor a exoneração do servidor, com relatório circunstanciado e parecer conclusivo a ser
encaminhado ao Prefeito Municipal, para homologação.

 Não suspendem o estágio probatório:

I - licença por acidente de trabalho ou moléstia profissional, devidamente atestada pela
Junta Médica Oficial;

II - licenças maternidade, paternidade e adoção.

§ 1º O período da licença, de que trata o Inciso I, será a estabelecida pela Junta Médica
Oficial do Município.

§ 2º As licenças de que dispõem os incisos II e III, não poderão exceder ao prazo
estabelecido em Lei.

 Estarão submetidos a esta Lei, todos os servidores em estágio probatório nomeados
e reintegrados a partir de 01 de Janeiro de 2014.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 24 a 27 da
Lei Complementar nº 012 de 20 de dezembro 1999.

Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de outubro de 2014.

MÁRCIO BÚRIGO
Prefeito Municipal

DALVANIA CARDOSO
Secretária Municipal de Administração

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23

Art. 24.
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