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DECRETO Nº   9247/2011 
de 09 de fevereiro de 2011. 

 
(Dispõe sobre o Estágio Probatório dos integrantes do Quadro do Magistério da 

Secretaria Municipal da Educação e dá providências correlatas). 
 

Palmínio Altimari Filho, Prefeito Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e com base no Inciso VIII do artigo 79 da Lei Orgânica do Município 
de Rio Claro e nos artigos 41, 42 e 43 da Lei Complementar nº 024 de 15 de outubro de 
2007, com alterações dadas pelas Leis Complementares nº 044 de 08 de setembro de 2009 
e nº 059 de 16 de dezembro de 2010. 
 

DECRETA: 

Artigo 1º - O integrante do Quadro do Magistério Público Municipal, nomeado para prover 
cargo efetivo, mediante concurso público, somente será considerado estável após um 
período de 36 meses de efetivo exercício no cargo, durante o qual estará condicionado à 
avaliação especial de desempenho. 

§1º - A cada concurso público será instituída uma Comissão Especial de Avaliação, sob a 
Coordenação da Secretaria Municipal da Educação, a quem compete realizar a Avaliação 
Especial de Desempenho. 

§2º - O período de Estágio Probatório será acompanhado pela Comissão Especial de 
Avaliação, pela unidade de recursos humanos da Secretaria Municipal da Educação, bem 
como pela chefia imediata e mediata do Profissional do Magistério efetivo, cabendo-lhes:   

a. propiciar a adaptação do profissional ao ambiente de trabalho; 

b. acompanhar e orientar no que couber, no desempenho das suas atribuições, informando 
ao profissional do magistério seu grau de ajustamento ao cargo e a necessidade de ser 
submetido a um programa de formação continuada; 

c. apresentar relatórios semestrais sobre a atuação do profissional do magistério à Comissão 
Especial de Avaliação. 

Artigo 2º - No período de Estágio Probatório, o integrante do quadro do magistério será 
submetido a avaliações periódicas, de acordo com a classe a qual pertence, por Comissões 
de Avaliação Especial de Desempenho. 

I. As avaliações previstas no artigo 1º deste Decreto serão efetuadas com fundamento 
em instrumentos de informações padronizados e em critérios a serem estabelecidos 
em normas da Secretaria Municipal da Educação. 

II. O resultado insatisfatório obtido nas avaliações especiais acarretará a exoneração do 
respectivo cargo, obedecidos aos procedimentos de que trata o artigo 3º deste 
Decreto. 
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Artigo 3º - A avaliação especial de desempenho obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
contraditório e ampla defesa e deverá observar: 

I. assiduidade; 

II. eficiência; 

III. disciplina; 

IV. cumprimento da legislação; 

V. iniciativa; 

VI. comprometimento com a administração pública; 

VII. produtividade; 

VIII. conduta ética. 

Artigo 4º - O período de Estágio Probatório será contado a partir do 1º dia de exercício no 
cargo, ficando suspensa e prorrogada a contagem de tempo e a avaliação para efeito de 
homologação do Estágio Probatório, nos casos de licenças e afastamentos se superiores a 
trinta dias consecutivos ou quarenta e cinco dias interpolados. 

Parágrafo Único - A atuação em atividades com as mesmas atribuições do cargo de 
provimento efetivo, em local diverso daquele de sua classificação, não acarretará a 
suspensão ou prorrogação de contagem do tempo. 

Artigo 5º - Nas hipóteses de acumulação lícita de cargos, previstas no Inciso XVI do artigo 
37 da Constituição Federal, o disposto no artigo 1º deste Decreto será cumprido em relação 
a cada um dos cargos, separadamente, inclusive no caso de acumulação de cargos de 
mesma denominação, vedado o aproveitamento de prazos ou de pontuações decorrentes de 
períodos de estágio probatório anteriormente avaliados. 

Artigo 6º - Decorridos 30 (trinta) meses de Estágio Probatório, o superior imediato do 
profissional do magistério, sob pena de responsabilidade, terá 30 (trinta) dias para 
apresentar relatório conclusivo sobre a aprovação ou não do servidor no estágio, expresso 
em linguagem clara, precisa e objetiva, nos moldes definidos pela Comissão Especial de 
Avaliação. 

§ 1º - O profissional do magistério  aprovado no Estágio Probatório deverá ser confirmado no 
cargo, mediante ato a ser expedido pela autoridade competente e publicado até o último dia 
do estágio; 

§ 2º - Em caso de reprovação no Estágio Probatório, será proposta a exoneração do 
profissional do magistério; 

§ 3º - Proposta a exoneração, o profissional do quadro do magistério será imediatamente 
cientificado e terá assegurado ampla defesa, que será exercida pessoalmente ou por 
intermédio de procurador habilitado no prazo de 10 dias úteis; 

§ 4º - Findo o prazo de 10 dias úteis a que se refere o parágrafo anterior, a Comissão 
Especial de Avaliação emitirá parecer conclusivo, no prazo de 30 dias, submetendo o 
processo ao Prefeito, que decidirá sobre a exoneração ou manutenção do profissional do 
quadro do magistério, justificando o ato administrativo. 
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§ 5º - A autoridade competente a que se refere o parágrafo anterior deverá 
providenciar, sob pena de responsabilidade, a publicação do ato de exoneração do 
profissional do magistério até o penúltimo dia do estágio. 

Artigo 7º - No caso de confirmação no cargo, o integrante do Quadro do Magistério será 
considerado estável, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, com redação alterada 
pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19/98, a partir da data imediatamente 
subseqüente  à do término do estágio. 

Artigo 8º - O integrante do Quadro do Magistério, durante o período de Estágio Probatório, 
estará sujeito às penalidades previstas na Lei Complementar nº 024, de 15 de outubro de 
2007 e suas alterações (Leis Complementares nº 044 de 08 de setembro de 2009 e nº 059 
de 16 de dezembro de 2010). 

Artigo 9º - O profissional do magistério  poderá ser exonerado durante o período de Estágio 
Probatório no interesse do serviço público a qualquer momento, nos casos de: 

I. inassiduidade; 

II. ineficiência; 

III. indisciplina; 

IV. insubordinação; 

V. inaptidão comprovada; 

VI. falta de dedicação ao trabalho; 

VII. falta de responsabilidade; 

VIII. má conduta. 

§ 1º - Ocorrendo a hipótese de que trata este artigo, o chefe imediato do servidor deverá 
representar junto à Comissão Especial de Avaliação que fará a devida comunicação ao 
profissional do magistério para que seja apresentada defesa dentro do prazo máximo de 5 
dias úteis. 

§ 2º - Verificada a situação de que trata o parágrafo anterior, os procedimentos do processo 
de exoneração do profissional do magistério deverão ser obrigatoriamente ultimados no 
prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade do servidor que não agir nesse 
prazo. 

Artigo 10º - A avaliação do profissional do magistério em Estágio Probatório não 
interfere nas sanções disciplinares previstas no Estatuto do Magistério Público 
Municipal de Rio Claro, para as quais serão adotados os procedimentos legais 
previstos. 

Artigo 11 - A Secretaria Municipal de Educação editarão normas complementares 
disciplinadoras da execução deste Decreto. 

Artigo 12 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto 
nº 8164/2008 de 15 de fevereiro de 2008. 
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Rio Claro, 09 de fevereiro de 2011.  

 

 
Palmínio Altimari Filho 
Prefeito Municipal 

 

 
Gustavo Ramos Perissinotto 
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos 

 

Publicado na Prefeitura de Rio Claro, na mesma data supra. 

 

 
José Roberto Reginatto 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

 


