
Prefeitura Municipal de São João Del Rei
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE

DECRETO Nº 4.005, de  12 de maio  de 2009.

“Nomeia  Comitê  de  Avaliação  de  Desempenho  dos 
Servidores  concursados  em  2007  para  dar 
continuidade  ao  processo  de  avaliação  e,  dá  outras 
providências”.

 
Considerando que ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo estará sujeito ao Estágio Probatório pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses; 

Considerando  ser  o  Estágio  probatório  objeto  de  avaliação  da  aptidão  e 
capacidade dos novos servidores, requisitos fundamentais para ocupar o cargo para o 
qual foi nomeado;

Considerando  a  assiduidade  e  pontualidade,  disciplina,  iniciativa, 
produtividade,  conhecimento  técnico  e  eficiência,  responsabilidade,  respeito  e 
compromisso para com a instituição, também requisitos fundamentais,  e, finalmente, 
por ser uma exigência constitucional.

O Prefeito Municipal de São João del Rei, no uso das suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 67, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município embasado nas Leis de 
nº 2.786, de 14/01/92, Lei 4.070, de 27/11/06 e Emenda Constitucional nº 19, que deu 
nova redação ao art.  41, da Constituição Federal,

DECRETA:
 

Art. 1º - Fica nomeado o comitê de Avaliação de Desempenho dos Servidores 
concursados em 2007, composta pelos seguintes representantes:

- Representante  da  Superintendência  de  Gestão  Administrativa  (servidora 
efetiva) – Maria Sônia de Castro - Presidente do Comitê;

- Representante  da  Superintendência  de  Recursos  Humanos  (servidor  não 
efetivo  em  cargo  de  confiança) –  Marcelo  Sidney  Portela  de  Lima  -  Vice-
Presidente do Comitê;

- Representante da Superintendência de Recursos Humanos (servidora efetiva) – 
Ana Lúcia Dias de Sousa – Membro Administrativo Operacional ;

- Representante  da  Superintendência  de  Gestão  Administrativa  (servidora 
efetiva) - Suely dos Passos Muller – Membro;



Prefeitura Municipal de São João Del Rei
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE

- Representante da Coordenadoria de Folha de Pagamento (servidor efetivo) – 
Walter Augusto Vieira de Almeida – Membro;

- Representante do Serviço de Recursos Humanos (servidor efetivo) – Geovan 
Sangiorgio da Silva – Membro Administrativo Operacional

- Representante  do  Serviço  de  Recursos  Humanos  (servidora  efetiva) –  Leila 
Elisabeth de Oliveira Rodrigues – Membro Administrativo Operacional

- Psicólogo  efetivo  do  Quadro  de  Pessoal  da  Prefeitura  Municipal  (servidora 
efetiva) – Soraya Alves Pereira - Membro.

- 03 Servidores efetivos – Paulo Antônio de Carvalho (Representante da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos), Fernando Luiz Teixeira (Representante da 
Secretaria Municipal de Educação) e Maria do Carmo Resende (Representante da 
Secretaria Municipal de Saúde) - Membros.

Art. 2º - O comitê, nomeado pelo Executivo Municipal, ficará encarregado de 
receber  os  recursos  consolidados  por  cada  secretaria  dando andamento  aos 
procedimentos que se fizerem necessário; e responsabilidade das ações, fazendo jus ao 
recebimento de 40% (quarenta por cento) de gratificação sob o vencimento base por 
mês,  enquanto  durar  esta  designação,  através  deste  decreto,  exceto  para  servidores 
ocupantes de Cargos Comissionados e os que já recebem esta gratificação.

Parágrafo  Único –  Para  o  cumprimento  deste  artigo  deverão  se  formar 
subcomissões  compostas  por  03  (três)  servidores  efetivos  em  cada  secretaria  e  se 
possível que sua escolaridade seja igual ou superior ao do Servidor avaliado.      

Art. 3º - Este decreto entra em vigor a partir de 01 de junho de 2009.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 
deste Decreto pertencer, que o cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nele se 
contém.

Prefeitura Municipal de São João del-Rei,  12 de maio de 2009.

NIVALDO JOSÉ DE ANDRADE
Prefeito Municipal
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