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PROJETO DE LEI Nº. 114/2019 
 
INSTITUI O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
PROBATÓRIO, DISPONDO SOBE O CUMPRIMENTO 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE QUE TRATA O § 4° DO 
ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA EC N° 19/98, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

Art. 1° Conforme determina o art. 22, § 1º, da Lei Municipal nº. 1.005/90, fica instituído o 
Sistema de Avaliação de Estágio Probatório, cujo cumprimento do estágio de que trata o § 4° 
do art. 41 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, 
de 05 de junho de 1998, obedecerá ao disposto nesta Lei. 
 
Art. 2° Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade 
e desempenho serão objetos de procedimento de avaliação conduzida por Comissão Especial 
designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes 
quesitos: 

I – assiduidade; 
II – pontualidade; 
III – disciplina; 
IV – eficiência; 
V – responsabilidade; 
VI – relacionamento. 

 
§ 1º A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório será formada por três servidores 
efetivos e estáveis. 
 
§ 2º A avaliação será realizada através de boletins de desempenho, cada um deles 
abrangendo o período de seis meses de exercício.  
 
§ 3º Três meses de findo o período do Estágio Probatório, será submetida à 
homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor. 

 
Art. 3° A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. 

 
§ 1º Os afastamentos suspendem a avaliação do estágio probatório, em especial: 

I - Exercício em cargo político, cargo em comissão ou função gratificada; 
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II - Licença para tratamento de saúde, inclusive por acidente em serviço ou 
moléstia profissional; 
III - Licença por motivo de doença em pessoa da família; 
IV - Cessão para outro órgão ou entidade, exceto se para o exercício das 
atribuições típicas do seu cargo, ocasião em que a avaliação será realizada pela 
entidade cessionária; 
V - Licença para o serviço militar; 
VI - Licença para concorrer a cargo eletivo; 
VII - Afastamento para exercício de mandato eletivo; 
VIII - Licença para desempenho de mandato classista; 
IX - Disponibilidade, mesmo que remunerada. 

 
§ 2º Cessada a causa suspensiva, a avaliação será retomada, prorrogando-se o período 
de avaliação. 

 
§ 3º Não suspendem a avaliação do estágio probatório: 

I - As concessões indicadas no art. 113 da Lei Municipal nº. 1.005/90; 
II - Gozo de férias; 
III - Licença à gestante, adotante e a paternidade; 
IV - Descanso semanal remunerado; 

 
§ 4º Os afastamentos indicados no art. 116 da Lei Municipal nº 1.005/90, com exceção 
do inciso I do citado artigo e outros afastamentos admitidos por esta lei, são 
considerados como de efetivo exercício para fins de remuneração e vínculo para com 
o serviço público, não sendo considerados para fins de estágio probatório. 

 
Art. 4º Durante o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada boletim de estágio, 
podendo se manifestar sobre os itens avaliados, devendo apor sua assinatura caso concorde, 
e/ou se manifestar no espaço a tal destinado. 

 
Parágrafo único: A chefia imediata auxiliará a Comissão de Avaliação de Estágio 
Probatório, assinando a respectiva avaliação. 

 
Art. 5º O servidor que não preencher algum dos requisitos do estágio probatório deverá 
receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. 
 
Art. 6º Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por três avaliações 
consecutivas, será processada a exoneração do servidor. 
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Art. 7º Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, ser–lhe–á assegurada vista do 
procedimento, pelo prazo de cinco dias úteis, para apresentar defesa e indicar as provas que 
pretenda produzir. 
 

Parágrafo único. A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório 
conclusivo, por comissão especialmente designada pelo Prefeito, podendo, também, 
ser determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 

 
Art. 8º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado, se estável, observado o disposto no artigo 23 e parágrafos, da Lei 
Municipal nº 1.005/90. 
 
Art. 9° O estagiário, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico 
referente às atividades de seu cargo. 
 
Art. 10 Nos casos de cometimento de falta disciplinar, o estagiário terá a sua responsabilidade 
apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, independente da 
continuidade da apuração do estágio probatório. 
 
Art. 11 Demais disposições serão regulamentadas via Decreto. 

 
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se eventuais disposições 
em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.010/2002. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
 
SEBERI/RS, 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 

                                                                         CLEITON BONADIMAN 
                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI Nº 114/2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, 
para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que INSTITUI O 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, DISPONDO SOBE O CUMPRIMENTO DO 
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE QUE TRATA O § 4° DO ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 
COM A REDAÇÃO DADA PELA EC N° 19/98, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

A Lei Municipal nº. 2.010, de 08 de agosto de 2002, regula o estágio 
probatório de servidores públicos municipais. 

 

No entanto, ante o ingresso de novos agentes no serviço público local, 
uma revisão da legislação aplicável foi feita e foram constatadas algumas irregularidades, as 
quais estão em dissonância com os entendimentos dos tribunais superiores acerca do estágio 
probatório, ilustrando-se apenas algumas: 

 

 O afastamento para licença-saúde do servidor, ou por motivo de 
doença em pessoa da família, não pode ser computado como 
período de avaliação; 
 

 O exercício de cargo político, cargo em comissão ou função 
gratificada por servidor não estável suspende o período de 
estágio; 

 

Diversas outras irregularidades foram verificadas no diploma legislativo 
em epígrafe, de modo que a elaboração de uma nova legislação que tratasse da matéria e 
corrigisse as imperfeições então vigentes seria o mecanismo mais adequado, ao invés de 
rechear a legislação antiga de “remendos” e outros ajustes legais. 

 

Portanto, para fins de adequação à legislação local, estadual e federal, 
bem como ao entendimento dos tribunais pátrios, apresenta-se a presente proposta 
legislativa, oportunidade em que manifestamos votos da mais elevada estima e consideração, 
aguardando aprovação por esta Casa Legislativa. 

 
Atenciosamente, 
 

 
CLEITON BONADIMANN 

PREFEITO MUNICIPAL 


