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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 o inciso I, bem como as alíneas a, b, c, f, g, h do 

artigo 27 da Lei Complementar nº 453, de 8 de dezembro de 2011, passando a ter a 
seguinte redação: 

 
“Art. 27 
... 
 
I – é um processo realizado a cada 12 (doze) meses desde o ingresso até o 
terceiro ano do servidor na Administração Municipal, considerando que:  
 

a) a primeira avaliação ocorrerá ao final do período de 12 (doze) meses, contados da posse; 

b) a segunda avaliação ocorrerá ao final do período de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
posse; 

c) a terceira avaliação ocorrerá anteriormente ao final do período de 36 (trinta e seis) meses, 
contados da posse; 

 

f) a Comissão Especial será composta de servidores com estabilidade adquirida, ocupantes de 
cargo de provimento efetivo, com no mínimo grau de escolaridade de nível superior em seu 
cargo de origem, sendo garantida a representação de 50% dos membros indicados pelo 
SINDSERV.  
 
g) Compete à Comissão Especial, entre outras atribuições, apreciar e julgar os recursos dos 
servidores quando da aplicação da avaliação especial de desempenho, instituída por esta Lei 
Complementar. Determinar a abertura de processo disciplinar administrativo para apuração de 
eventuais irregularidades cometidas por avaliados e avaliadores durante o processo de 
avaliação. As demais atribuições e a formação da comissão serão regulamentadas por decreto 
no prazo máximo de 03 (três) meses.  
 
h) os recursos interpostos por servidores poderão ser solicitados pelo SINDSERV obedecendo 
ao que dispõe a Lei Federal 12.527 de 2011, que regula o acesso a informações.” 
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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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