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LEI MUNICIPAL Nº 147/98, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998 

   

   

Altera a redação dos artigos que indica da 

Lei Municipal n° 059/93 e dá outras 

providências.  

  

LUIZ RAUL GOULART DA SILVA, Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, 

FAZ SABER, no uso de suas atribuições legais, que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

ARTIGO 1° - A redação do artigo 20 da Lei Municipal n° 059/93, passará a 

vigorar com a seguinte redação:  

"Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 

efetivo ficará sujeito a estágio probatório de trinta e seis (36) meses, 

durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de 

avaliação por Comissão Especial designada para este fim, com vista à 

aquisição de estabilidade, observados os seguintes quesitos:  

I - assiduidade;  

II - pontualidade;  

III - disciplina;  

IV - eficiência;  

V - responsabilidade;  

VI - relacionamento.  

Parágrafo Primeiro - É condição para a aquisição da estabilidade, a 

avaliação do desempenho no estágio probatório por Comissão Especial, nos 

termos deste artigo, sendo que esta Comissão Especial, designada para esse 

fim, terá sua atuação fiscalizada pelo Poder legislativo Municipal.  

Parágrafo Segundo - A avaliação será realizada por trimestre e a 

cada uma corresponderá um competente boletim".  

ARTIGO 2° - A redação do artigo 21 da Lei n° 059/93, passará a vigorar com a 

seguinte redação:  

"O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de 

provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço ao completar 36 (trinta 

e seis) meses de efetivo exercício e após aprovado pela Comissão Especial de 

Avaliação do Estágio, nos termos do artigo 20 desta Lei".  

ARTIGO 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE NOVEMBRO DE 1998. 

 

   

LUIZ RAUL GOULART DA SILVA  

PREFEITO MUNICIPAL  

 


