
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis
"Construindo cada vez ma/s Cidadania"

ADM. 2001 - 2004 '

LEI N° 40/2004

ALTERA A LEI N° 55/2003 - REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS,

Paulo Roberto Carvalho, Prefeito Municipal de São Francisco de Assis,
Estado do Rio Grande do Sul.

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art 1° • Os parágrafos 2°, 3°, 4° e 5° do artigo 21 e o art 22 da Lei
55/2003 passam a vigorar com as seguintes redacões:

"Art. 21- .

§ 2a- A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma
corresponderá um competente boletim, sendo que cada servidor será avaliado no efetivo
exercício do cargo para o qual foi nomeado.

§ 3° - Somente os afastamentos decorrentes do gozo de férias legais
não prejudicam a avaliação do trimestre.

§ 4° - Quando os afastamentos, no período considerado, forem
superiores a trinta dias, a avaliação do estagio probatório flcará suspensa até o retorno
do servidor ao exercício de suas atribuições, retomando~se a contagem do tempo
anterior para efeito do trimestre,

§ 5* - Três meses antes de findo o período de estágio probatório, a
avaliação do desempenho do servidorf realizada de acordo com o que dispuser a lei ou
regulamento, será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da
continuidade de apuração dos quesitos enumerados nos incisos l a VI do "caput" deste
artigo.

'entes

Art. 2° - Esta Lei entra
disposições em contrário.

GABINETE DO PRÉ

Art 22 - Nos casos de cometimento de falta disciplinar,
inclusive durante o primeiro e o úitimy trimestre, o estagiário terá a sua
responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar,
observado as normas estatutárias, indept
estagio probatório pela Comissão Especial j

Registre-,
Data Sui

da continuidade da apuração do

vigor na data de sua publicação, revogada as

\TO MUNICIPAL, em 5 de rtwio de 2004.

Paulo R<*tòto-&irvalho
Prefeito/Municipal

Rosa Maria da Silva Ramos
Secretária Municipal da Administração
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