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Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro – Conselheiro Lafaiete – MG. 
 

DECRETO Nº 165, DE 11 DE AGOSTO DE 2021. 

 

REGULAMENTA E ESTABELECE O BOLETIM DE 

AVALIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº  

3.597, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994, ALTERADA PELA 

LEI MUNICIPAL Nº 6.053, DE 05 DE JULHO DE 2021, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelos artigos 12, 90, incisos III e VI, 116, inciso I, “a”, todos da Lei Orgânica do Município, 

promulgada em 29 de junho de 1990, e, 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 6.053, de 05 de julho de 2021 deu nova redação a 

dispositivos da Lei Municipal nº 3.597/1994 objetivando adequação referente à avaliação do 

estágio probatório;    

CONSIDERANDO que com a nova redação dada pela lei modificativa o §2º do art. Art. 6º 

previu que o boletim de avaliação, descritivo e detalhado com os fatores sujeitos a avaliação para 

o estágio probatório, será estabelecido por Decreto Municipal;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da referida lei;  

 

 

DECRETA 

Art. 1º - Fica regulamentado e estabelecido, conforme Anexo único deste decreto, o 

boletim de avaliação, descritivo e detalhado dos fatores constantes nos incisos do §1º do art. 6º 

da Lei Municipal nº 3.597, de 14 de dezembro de 1994, para execução da avaliação do estágio 

probatório nos termos da lei regulamentadora e posteriores alterações, notadamente da Lei 

Municipal nº 6.053, de 05 de julho de 2021. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo dada por 

publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da 

Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 11 dias do mês de agosto de 2021. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Geral 

 

 

 



            ANEXO ÚNICO – DECRETO Nº 165/2021 

 

 

   (TIMBRE, ENDEREÇO, CONTATO) 

 

 

 

 

                            

BOLETIM DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE DESEMPENHO DE SERVIDOR  

 

Nome do Avaliado__________________________________________________________________________ 

Matrícula:_______________Cargo:________________________Período Avaliado:______________________ 

Local de trabalho atual _____________________________________________Início:____________________ 

 

Cada pergunta respondida favorável vale 2 pontos, se atendida parcialmente vale 1 ponto e as perguntas 

respondidas de forma desfavorável vale 0 ponto, depois faça a soma e anote no espaço a frente, conforme 

a legenda.     Ruim-não atendeu ( 1 à 3)                                       Regular -atendeu parcialmente (4 à 5)    

                      Bom- atendeu plenamente (6 à 8)                           Ótimo - Superou (9 à 10) 

 
Assiduidade: Comparecimento cotidiano e permanente do servidor na sua unidade de trabalho, verificando os 

índices de faltas justificadas e injustificadas.  

Falta ao trabalho apenas por motivos justificados?  _______________________________________________________________ 

Dá conhecimento ou solicita a chefia imediata permissão para ausentar-se do local de trabalho? ___________________________ 

Não exagera nas faltas justificadas? (Quantas faltas no período avaliado)______________________________________________ 

Quando necessita faltar, avisa com antecedência, deixando seu trabalho organizado?_____________________________________ 

Não apresentou nenhum tipo de faltas no período avaliado?_________________________________________________________ 

 

Zelo no Trato com a Coisa Pública: se verifica com o cuidado que o servidor tem os bens móveis do Município, 

a preservação de tudo que diz respeito ao patrimônio público, bem como as medidas de economicidade. 

Utiliza os equipamentos segundo as orientações técnicas e manuais?_____________________________________ 

Utiliza os recursos materiais adequadamente evitando desperdício?__________________________________________________ 

Zela pelos bens da Instituição, informando no início de algum problema para que não agrave?____________________________ 

Ao sair do local de trabalho, apaga a luz, desliga computadores, fecha portas, guarda materiais que utilizou?_________________ 

Apresenta idéias de economia e conservação dos recursos materiais, equipamentos, móveis e imóveis?_____________________ 

 

Dedicação ao Cargo: se examina a atitude do servidor. Buscar soluções dentro de sua competência, cumpre 

prazos de trabalho estabelecido 

Aproveita de forma producente as eventuais disponibilidades de tempo?___________________________________ 

Conhece e observa a hierarquia funcional, cumprindo com presteza as ordens recebidas?______________________ 

Executa seu trabalho sem necessidade de ordens e orientações constantes?__________________________________ 

 



Fez algum curso relacionado com o seu cargo durante o período avaliado?_________________________________ 

Acrescenta outros recursos ao seu trabalho além do que é fornecido?_________________________________________________ 

Pontualidade: Verificação dos atrasos ao chegar e sair do serviço, cumprimento da carga horária e entrega do 

trabalho no prazo estipulado. 

Entra e sai do local de trabalho no horário estipulado? _____________________________________________________________ 

Permanece no local de trabalho durante o expediente? _____________________________________________________________ 

Cumpre a carga horária determinada ao seu cargo?________________________________________________________________ 

Entrega o trabalho dentro do prazo estipulado?__________________________________________________________________ 

Executa seu trabalho com agilidade para não precisar de horas-extras?_______________________________________________ 

 

Urbanidade: se verifica na capacidade diplomática, com cortesia e educação para tratar o público,  colegas de 

trabalho e chefia. 

Dirige-se aos usuários com polidez apresentando resolutividade e qualidade no atendimento?__________________ 

Apresenta bom relacionamento com os colegas de trabalho? _____________________________________________ 

Mantém uma postura de respeito e atenção quanto à chefia, respeitando a hierarquia?_________________________ 

Mantém um tom de voz adequado e agradável?_______________________________________________________ 

Evita comentários comprometedores  à imagem dos servidores,prejudiciais ao ambiente de trabalho?____________ 

 

Qualidade no Trabalho: é apurado com o resultado do trabalho em relação com os padrões e normas de 

execução, o volume de serviços executados em condições normais, a rapidez e eficiência no trabalho. 

Cumpre prazos de trabalho estabelecidos e mantém em dia?_____________________________________________ 

Produz um volume de trabalho proporcional a sua complexidade?_____________________________________________ 

Apresenta seu trabalho de forma organizada?________________________________________________________ 

Revê e aperfeiçoa o trabalho que executa?__________________________________________________________ 

Chama a responsabilidade para si. Busca solucionar os casos que surgem no trabalho. Não só aplica as soluções que 

lhe são apresentadas, como a busca de alternativa a fim de cumprir suas obrigações da melhor maneira 

possível?_______________________ 

 

Espírito de Colaboração: refere-se às atitudes de presteza para ajudar outros a  realizar trabalhos ou 

solucionar problemas. 

Entusiasma-se em poder cooperar, não poupando esforços. Seu trabalho é capaz de promover a integração no 

ambiente de trabalho?___________________________________________________________________________ 

Auxilia os colegas, mesmo sem ser solicitado?________________________________________________________ 

Apresenta idéias que possam agregar valor ao trabalho?________________________________________________ 

Apresenta disponibilidade de estar participando de outras atividades para colaborar com o Município como: 

comissões e organizações de eventos etc.?___________________________________________________________ 

Colabora para melhorar o clima organizacional, mantendo um comportamento receptivo?______________________ 

 



 

 

Nível de Conhecimento dos Serviços: consideram-se os conhecimentos específicos que o servidor possui e como 

eles contribuem para a execução das tarefas que são próprias do cargo. 

Desempenha as funções que foram descritas no cargo do concurso que realizou?_____________________________ 

Já foi verificados elogios da comunidade e ou colaboradores internos referentes ao trabalho realizado?____________ 

Busca alternativa para a realização de seu trabalho, contornando dificuldades e limitações?_____________________ 

Realiza seu trabalho com qualidade sem necessitar de supervisão? ________________________________________ 

Está atento aos detalhes, prevendo possíveis problemas?________________________________________________ 

 

 

SOMA TOTAL DOS PONTOS POSITIVOS  

 

Desídia: é a falta de presteza, são atitudes de inércia ao agir em situações próprias de seu local de trabalho, 

não respeitando as regras. É pontuada negativamente. 

Raramente executa seu trabalho dentro dos prazos estabelecidos. Não sabe lidar com o aumento inesperado do 

volume de trabalho?_____________________________________________________________________________ 

Não demonstra disposição para executar os trabalhos prontamente, e não apresenta justificativa plausível?_______ 

Evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre uma desculpa pronta, 

atribuindo a falha a uma causa ou pessoa?___________________________________________________________ 

Não segue normas e ordens disciplinares, colocando-se em situações fora das estabelecidas. Tenta dar um jeitinho de 

contorná-las para não ter que seguí-las?_____________________________________________________________ 

Não usa os equipamentos disponíveis para a realização das tarefas, incluindo os EPIs, se necessário. É evidente o 

desperdício de material de consumo?__________________________________________________________ 

 

RESULTADO 

Pontos positivos - Pontos negativos 

________  -  _______  =  ________ 

Total dos pontos dividido por 8 (oito) 

________  =  _________ 

       8 

 

Média: _____________________________ 

Resultado____________________________ 

 

Observações:_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura(s) legível: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data: Cons. Lafaiete_______________________________________________________________________________________________________                                               


