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DECRETO N" 0712, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995

Excepciona casos para a
concessão da primeira
progressão horizontal aos
servidores.

O

O Prefeito Mimicq)al de Itabira, no uso de suas atribuições legais,
e^ecialmente as que foram conferidas pelo art. 47 da lei n° 2969, de 28 de outubro de
1993,
DECRETA:
Art. 1° - A primeira progressão horizontal do servidor, prevista nos
artigos 15 a 19 e 47 da lei n° 2969, de 28/10/93, e no artigo 4° da lei n° 3156, de
24/04/95, será também concedida, em caráter excepcional, aos servidores municipais que
obtiverem resultado âvorável na primeira avaliação realizada em decorrência do
'"Programa de Gerência do Desempenho" a que se refere o decreto n° 0342, de 27/12/94,
e que se enquadrem nos casos a seguir:
I - Com efeitosfinanceirosa paitir do mês da entrega do processo de
avaliação individual ao Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Admhiistração:
a) servidores a&stados por motivo de licença, nos termos do art. 97,
mciso V, da ld n° 2758, de 01/11/91, e não avaliados no período de 01
de julho a 31 de dezembro de 1995 pelo órgão de sua lotação, desde
que sejam avaliados nos 90 dias seguintes após reassumirem suas
funções;

O

b) servidores em exercício cuja avaliação seja elaborada até 31/01/96;
c) servidores identificados em desvio de fimção, desde que avaliados
em prazo hábil e após comprovação da correção do desvio no prazo
máxhno de 90(noveÉta) dias a partir da notificação do Departamento
de Recursos Hkmiangs;
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II - Com efeitosfinanceu'OSa paitir de 01/12/95:
a) servidores estáveis aprovados no Concurso para Efetivação, objeto
do Edital n° 002/95, cujo resultado foi homologado através do decreto
n° 0711, de 29 de dezembro de 1995, e desde que o processo de
avahação individual tenha ádo recebido pelo Departamento de
Recursos Humanos até 29/12/95.
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrárío, este decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Prefdtura Municiai de Itabira, 29 de dezenibro de
1995.
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