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LEI No 3.695/2009 

ALTERA E ACRESCEI\TA ARTLCOS NA 
SUBSE{..'ÃO IV DA SEÇÃO I DO CAPiTULO 
I DO TÍTULO lll DA LI•] Vll!NlCIPAl. N" 
1.983/9() QUE DISPÕE SOBRE O 
ESTATt:To DOS SER\'IDORES P(JBLICOS 
DO MU~ICÍPIO DE ClJAÇUÍ. 

O Prckito Municipal de Guaçuí, Estado do l·:spírito Santo. nu uso d~: suas atribui<;ik" 
kgais. lú saber que a Câmani Municipal APROVOU e L'k S/\NC!ON;\ :1 sL::gui11k Lei: 

Art. 1"- Os artigos 28 e 29 da Lei IV!ulli,·ip<:l 11" 1.9X3Í90 pass.1 a h.:r a ~c!•.uintL· 

At·t. 28 - Ao entnu· em excn:íeio, o st·n·idor llOlliCado para cargo. de 
provimento efetivo em virtudL· dL· concurso pllhlico, fic:trá :.;ujcíto a 
estágio probatório pelo período dt 03 (três) anos, durante o qual a 
aptidão e capacidade serão objetos dt andi:11;ã(J para o desemJH'nlw do 
cargo, observados os seguintes faw,·es: 

I -assiduidade; 
11 -disciplina; 
111- éapacidmlc de iniciativa; 
IV- produtividade; 
V- t·csf>onsahilidade. 

Pan1gntfo único. Como condi<;:'io par:1 uquisiç:io li:! estabilid:Hk, (· 
obrigatória u avaliução especial anual de descmpL·ubo, (HJI" Conli,.;s~lo 

instituída par a essa fina !idade. 

At·t. 29. O Chl'fc imL•diato do ser\'i(Lll· em t:'.túgio pntl>a;óri(J infornJarú 
a seu respeito, rcse1·vadamente, 60 (sessenta 1 di~h a11h's do término do 
período, a comissão de avalia,·fto, ~.~om rel:t~'àll do prctnchinu.•nt(l dos 
requisitos mencionados no artigo HlltL•rior L' outros ,te acordo t·om a 
natureza c complexidade de cada L"argo. 
§ 1"- De posse da infonnação. a comissão dt· antliação cmitirú parecer 
concluindo a favor ou contra a cunfirnuu;ão do o.;cnidor ent estúgio. 
§ 2" - Se o parecer for contrúrio ú pcnnaul'·ucia do servidor, lhe ..;crú 
dado conhecimento deste, para tfeito de apresenta,·iio de defesa estrit;t, 
no prazo de 10 (dez) dias. 
§ 3" - A comissão de avalia(,·iio eacaminharú parecer c a tléfesa ú 
~tutol"idadc municipal compctenl<:, qut· dcdt!ir:·t sobre a CXIHlct·ação ou a 
manutenção do servidor. 

l'nll'" Juãu Acacin h o·, O I - CF: I' 2951>0-000 - Td.: ( U .ü) 28 3~;3: ~l'ç:::- I·:s. 
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§ 4" - Se u autoridade considerar acouselhávd a exoneração do 
servidor, ser-lhe-ú encaminhado o n.'spt·clin> ato; <.'aso contrúrio fica 
automaticamente ratificado o alo de nomca~·i1o. 
§ 5"- A apuração dos requisitos mt•llcionados no ~~rtigo anterior, deverú 
processar-se de modo que a exonenu;fw, se houver, possa se1· feita antes 
de findo o pcr·íodo do estágio pn>hatól'io. 

~ Art. 2"- A subseção IV da Sc<;ão I do C:tpí!ulo I dn Titulo 111 da Lei Municipal 1r' 
l.t>X3/LJO. p~1ss~1 a vi!lorar acrescida dos se!luintes arti!..'O!:--. 29-/\. 29-H. 29-C. 29-U L' 29-L: 

~ ~ ~ 

TÍTULO lll 

DO PROVIMENTO E DA V ACk'~CIA 

CAÍTlJLO I 

DO PRO\'lMENTO 

SE('.\0 í 

DA NO lVI EA(Ao 

SUBSEÇ;\.0 IV 

DO ESTÁGIO Pi{OBATÚRIO 

Art. 29-A - O servidor, nonu·ado em virtudt· de concurso público e 
empossado em cargo efetivo, adquiriní estabilidade no cargo ao 
completar 03 (três) anos de efetivo exercício. 

Ar·t. 29-B- O ser·vidor público t•stúvcl sú pcnlt-rú o car~o: 
I- em virtude de sentença judil'ial transitada c111 julgad<;; 
11 - mediante processo admini-;tratiYo em qut• lhe s~ja assegurada 
ampla defesa; 
lll- mediante procedimento dl' U\':llia1,·iio ptriúdica de d<.'sempcnho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa; 

Art. 29-C - Dunwte o período do estúgio probatório, o servidor niio 
podcn\ ser desigruHio para eXl'ITt'r cargo diverso d~Hiuele para o qual 
foi nomeado em virtude de corH:u rso público. 

Art. 29-D - O servidor em esl{q~io probatúrio não poderú ser· cedido 
panl outm ente da Administnu;ão Pírhlica, M·ja ela Municipal, Estadual 
ou Federal. 
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Art. 29-E - Fica autorizado ao Chefe do Poder Ext'l'Utivo Municipal 
•·cgulamentar o Estúgio Probatúrío atnl\·és dl' Dcc•·cto. 

Art. 3" - Esta Lei entrará em vigor 11~1 dalu. de '>li<' publica~~~o. revog<~das a-; 
displlsiçt)es em contrário. 

GuaçuL I 5 de dezembro de 2009. 
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MATI~ !\IA!UNIIO 
Pn>ct -~, Muuicípio 
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