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EMENDA Nº. _______ 
 
 

Acrescenta-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei 
Complementar 50/2013, renumerando-se os demais: 

 
Art. ... Fica alterado a alínea c, d do inciso II, bem como incluída a 

alínea e no inciso II do artigo 27 da Lei Complementar nº 453, de 8 de dezembro de 
2011, passando a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 27 
... 
 
II –  

... 

 

c) o servidor que obtiver média inferior a 5,00 pontos calculada sobre as duas primeiras 
avaliações, será declarado inapto na avaliação especial de desempenho e exonerado; 
 
d) a nota final deverá ser calculada pela média aritmética das notas das três avaliações às 
quais o servidor foi submetido e, obtendo média inferior a 6,00 pontos, será declarado inapto 
na avaliação especial de desempenho e exonerado. 
 
e) em todas as fases da avaliação especial de desempenho poderá o servidor avaliado 
interpor recurso dirigido à Comissão Especial.” 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 determina, em seu 
Artigo 39, § 1º, ainda que de forma indireta, a exigência de um plano 
de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos, fixado por 
lei, que observe a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 

 
Além de ser uma exigência constitucional, a existência e vigência de 
um plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos 
municipais é medida administrativa necessária, pois traz grandes 
benefícios tanto à Administração Pública, quanto aos seus servidores, 
além da oportunidade de já ter ouvido diversos profissionais de várias 
áreas, houve-se a necessidade desta alteração. 
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