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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 

AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 

 

PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 018/2019 

 

 O Prefeito Constitucional do Município de Remígio, Estado da Paraí-

ba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e Constituição Federal, 

 

  RESOLVE:  

 

Exonerar a pedido MARIA JOSEILMA RODRIGUES PENHA CALIX-

TO, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL N-1, lotado na Secreta-
ria de Saúde, neste município, a partir desta data.  

 

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Remígio 
  Remígio, 29 de Maio de 2019. 

 

 
 

 

 
FRANCISCO ANDRÉ ALVES 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 

AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 

 

PORTARIA ESPECIAL Nº 017/2019 

 

 O Prefeito Municipal de Remígio, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Art. 123 e seguintes do Regime Jurídico 
Único dos Servidores da Prefeitura Municipal de Remígio, Lei nº. 449/93. 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de avaliação do servidor  em está-
gio probatório a fim da obtenção da estabilidade no cargo público; 

 

 CONSIDERANDO o decreto Nº 18/2019, de 28 de Maio de 2019; 
 

  RESOLVE:  

 
Art. 1º. – Designar os Servidores ELIANE CONCEICAO LIMA DE 

ANDRADE, matr ícula 255611, MAURINO CASSIANO FILHO, matr í-

cula 322512 e DENISE FERNANDES RIBEIRO CRISPIM, matrícula 
262382, para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho dos servi-

dores em estágio probatório. 

 

Paragrafo Único: A Presidência da Comissão ora cr iada ficará a 

cargo da Servidora Eliane Conceição Lima de Andrade, o Servidor Maurino 

Cassiano Filho atuará como Secretário e a Servidora Denise Fernandes Ribei-
ro Crispim como Membro. 

 

Art. 2º. – Poderão ser nomeados até 02 (dois) membros temporários 
quando a natureza técnica do caso o exigir.  

 

Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Remígio 
  Remígio, 29 de Maio de 2019. 

 

 

 
 

 

 
 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 

AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 

 

PORTARIA ESPECIAL Nº 017/2019 

 

 O Prefeito Municipal de Remígio, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Art. 123 e seguintes do Regime Jurídico 
Único dos Servidores da Prefeitura Municipal de Remígio, Lei nº. 449/93. 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de avaliação do servidor  em está-
gio probatório a fim da obtenção da estabilidade no cargo público; 

 

 CONSIDERANDO o decreto Nº 18/2019, de 28 de Maio de 2019; 
 

  RESOLVE:  

 

 Art. 1º. – Designar os Servidores ELIANE CONCEICAO LIMA DE 

ANDRADE, matr ícula 255611, MAURINO CASSIANO FILHO, matr í-
cula 322512 e DENISE FERNANDES RIBEIRO CRISPIM, matrícula 

262382, para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho dos servi-

dores em estágio probatório. 

 

 Paragrafo Único: A Presidência da Comissão ora cr iada ficará a 

cargo da Servidora Eliane Conceição Lima de Andrade, o Servidor Maurino 
Cassiano Filho atuará como Secretário e a Servidora Denise Fernandes Ribei-

ro Crispim como Membro. 

 

 Art. 2º. – Poderão ser nomeados até 02 (dois) membros temporários 

quando a natureza técnica do caso o exigir.  

 

 Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Remígio 

  Remígio, 29 de Maio de 2019. 

 
 

 

 
 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 

AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 

 

PORTARIA ESPECIAL Nº 018/2019 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 O Senhor Francisco André Alves, Prefeito Constitucional do Município 
de Remígio, localizado no Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

Constitucionais e em conformidade com a Lei Orgânica do Munícipio e 

demais legislações vigentes; 
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 CONSIDERANDO o ar t. 13, PARÁGRAFO 1º da Lei Municipal 
Nº449/93, Regime Jurídico Único dos Servidores da Prefeitura Municipal de 

Remígio; 

 

 CONSIDERANDO o requer imento apresentado pelo Senhor  Anto-

nio Felipe da Silva Júnior, convocado através do Edital de Convocação Nº 

004/2019 para assumir o cargo de Professor de Ética e Cidadania-T40.  
 

  RESOLVE:  

 
Art 1º - PRORROGAR até o dia 30 de Junho de 2019 o prazo para 

que ANTONIO FELIPE DA SILVA JUNIOR compareça a Secretaria Muni-

cipal de Administração e Finanças, deste município, com vistas a apresentar 
a documentação comprobatória conforme o Edital de Convocação Nº 

004/2019. 

 

Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Remígio 
  Remígio, 29 de Maio de 2019. 

 

 
 

 

 
FRANCISCO ANDRÉ ALVES 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 

AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 

 

DECRETO Nº 018/2019, de 28 de Maio de 2019. 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS 

PARA AVALIAÇÃO DE DESEM-

PENHO NO ESTÁGIO PROBA-

TÓRIO E DÁ PROVIDÊNCIAS 

CORRELATAS. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE REMÍGIO-PB, Francisco André 

Alves, no uso de suas atr ibuições legais e constitucionais, especialmente 
as que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, DECRETA: 

 

 Art. 1º – Fica instituída a Comissão de Avaliação de Desempenho, para 
fins de avaliar o servidor no período do estágio probatório, como um dos 

requisitos para aquisição de sua estabilidade.   

 

 Art. 2º - O cumprimento do período de 03 (três) anos de estágio probató-

rio, pelo servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, fica condicio-

nado à avaliação especial de desempenho, realizada no mínimo 02 (duas) 
vezes durante esse período, com a finalidade de complementar o processo de 

seleção iniciado com o concurso público, mediante a aferição da aptidão e 

capacidade do servidor para o desempenho do cargo público. 

 

 Art. 3º - A Comissão de Avaliação de Desempenho, designada pelo 

Prefeito Municipal, será constituída por 03 (três) membros fixos, escolhidos 
dentre servidores efetivos, admitida a participação de até 02 (dois) membros 

temporários, quando a natureza técnica do caso o exigir. 

 
§ 1º - As reuniões da Comissão serão registradas em atas e terão caráter 

reservado. 

 
§ 2º - A Comissão procederá todas as diligências que julgar indispensá-

veis, podendo ouvir a opinião de técnicos e peritos, assim como se deslo-

car ao local necessário à elucidação dos fatos, para averiguações. 

§ 3º - As atividades da Comissão serão conduzidas com independência e 
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou 

exigido pelo interesse da Administração. 

 
 Art. 4º - A avaliação inicialmente será feita pelo chefe imediato do servi-

dor, mediante o preenchimento do Boletim de Avaliação constante no Anexo 

I deste Decreto, dirigido à Comissão de Avaliação de Desempenho. 

 

 Art. 5º - Quando apurado pela Comissão, desempenho insuficiente, 

através da aplicação das normas constantes no Anexo III deste Decreto, será 
solicitada ao chefe imediato a elaboração de Relatório circunstanciado, na 

forma constante no Anexo II deste Decreto, dirigido á Comissão, para instru-

ir o procedimento de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório. 

 

 Art. 6º - De posse do Boletim de Avaliação, do resultado da Avaliação, 

que apura desempenho insuficiente, e do Relatório referido no parágrafo 
anterior, a Comissão formalizará o respectivo procedimento e dará conheci-

mento ao servidor para prestar depoimento e apresentar defesa escrita, no 

prazo de 10 (dez) dias. 
 

§ 1º - O depoimento do servidor terá caráter reservado e será reduzido a 

termo. 
 

§ 2º - Com base na documentação apresentada pelo órgão de lotação e na 

defesa do servidor, a Comissão emitirá parecer circunstanciado, conclu-
indo pela permanência ou não do servidor no cargo efetivo para o qual 

foi nomeado. 

 

 Art. 7º - A Comissão encaminhará o procedimento ao Prefeito Munici-

pal, que decidirá fundamentadamente sobre a exoneração ou a homologação 
do estágio probatório. 

 

§ 1º - Será considerado apto o servidor que obter resultado final igual ou 
superior a 06 (seis).   

 

 Art 8º - A apuração final do desempenho do servidor, no caso da iminên-
cia de se completar o período total de 03 (três) anos do estágio probatório, 

deverá processar-se de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita 

antes de findo o referido período. 
 

§ 1º - Findo o período total de 03 (três) anos do estágio probatório, com 

ou sem a publicação de quaisquer dos atos referidos no artigo 7º do 
presente Decreto, o servidor se tornará estável. 

 

 Art 9º - Revogados os atos em contrário, os efeitos deste Decreto entram 
em vigor na data de sua publicação. 

 

  Remígio, 28 de Maio de 2019. 
 

 

 
 

 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 

AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 

 

ANEXO I 

 

BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

1 - INSTRUÇÕES 
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 Leia atentamente cada item a ser avaliado, antes de preencher o 

presente Boletim de Avaliação; 

 O avaliador deverá preencher o Boletim de Avaliação de maneira 

imparcial e impessoal; 

 O avaliador torna-se responsável pelas declarações aqui prestadas, 

sob as penas da legislação vigente. 

 

AVALIADOR: _________________________________________________ 
CARGO: __________________     MATRÍCULA:_________________ 

TELEFONE: (_____) _________    EMAIL:______________________ 

 

 2 – AVALIAÇÃO 

 

 Requisitos a serem observados na Avaliação de Desempenho, aplicada 
aos servidores em Estágio Probatório, no mínimo 2 (duas) vezes durante esse 

período: 

 

 2.1 - ASSIDUIDADE: Considerada a cada per íodo de avaliação. 

 

 Observação: Na avaliação do requisito da assiduidade, a pontualidade do 
servidor será considerada da seguinte forma: 

 
a) o atraso injustificado ao local onde exerce suas atr ibuições, em 

período igual ou superior a 10 (dez) minutos, durante 05 (cinco) dias, 

será contado como falta para os efeitos da avaliação aqui prevista; 
 

b) para os efeitos do previsto no item anterior, os atrasos deverão ser 

registrados na folha de ponto do servidor; 
 

c) consideram-se como justificados os atrasos decorrentes de casos for-

tuitos e força maior; 
 

d) os atrasos, ainda que justificados, deverão ser compensados segundo a 

necessidade do serviço e por interesse da Administração. 
 

 2.2 - DISCIPLINA: São levadas à conta de afer ição do requisito de 

disciplina, as faltas funcionais punidas com as penas de Advertência ou Sus-

pensão. 

 
 Observação: As penalidades aqui consideradas serão aquelas regu-

larmente aplicadas, mediante Processo Administrativo Disciplinar. 

 

 2.3 - IDONEIDADE MORAL: A idoneidade, como requisito da avali-

ação de desempenho, é a conduta do servidor público no serviço público ou 

em razão do exercício das atribuições do cargo que exerce. 

 

Outros (Detalhar):______________________________________________ 

  

 Observação: 

  

 Para fins da Avaliação aqui prevista, os fatos devem ter sido apurados 
mediante Processo Administrativo Disciplinar: 

Nº de faltas injustificadas du-
Nº de atrasos durante o mês 

Nenhuma   

01 (uma)   
De 01 (um) a 

04 (quatro) 
  

Igual ou supe-

rior a 02 (duas) 
  

Igual a superi-

or a 05 (cinco) 
  

Penalidade aplicada Quantidade 
Nº do(s) processo(s) 

administrativo(s) 

Advertência     

Suspensão     

NORMAS VIOLADAS PELO SERVI-

DOR: 
SIM NÃO 

Não guardar o devido sigilo das informações     

Não comunicar à chefia sobre as irregularida-     

Referir-se de modo depreciativo às autorida-

des públicas ou atos do poder público, no 

recinto da repartição ou mediante manifesta-

    

Retirar, sem permissão, documento ou objeto     

Utilizar pessoal, instalações ou recursos mate-     

Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal.     

Praticar usura.     

Atuar como procurador ou intermediário junto 

às repartições públicas, salvo nos casos previs-

    

Fazer contratos com o poder público ou parti-

cipar de gerência de empresa privada, civil ou 

comercial, e, nessa qualidade, transacionar 

    

Omitir-se no cumprimento dos deveres do seu 

cargo, em benefício próprio ou alheio. 

    

Receber propina, comissão, presente ou vanta-

gem de qualquer natureza ou espécie, em 

    

Corrupção.     

Aplicação irregular de dinheiro público ou 

apropriação indébita de dinheiro público. 

    

Improbidade administrativa.     

Lesão aos cofres públicos e dilapidação do     

Prática de atos que caracterizam crimes contra 

a liberdade sexual ou corrupção de menores, 

em serviço ou no local de trabalho. 

    

Revelação de segredo do qual se apropriou em     

Deixar de observar a lei em benefício próprio 

ou alheio, ou em prejuízo alheio ou da Admi-

    

Nº Processo administrativo:   
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 2.4 - APTIDÃO: É a capacidade, a competência e a destreza no de-
sempenho das atribuições do cargo. 

 

 2.5 - DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: É o interesse, o dinamismo, a 
capacidade de iniciativa, o cuidado e o zelo com que o servidor desempenha 

suas atribuições e apresenta-se para o serviço. 

 

 2.6 - PRODUTIVIDADE: É a eficiência, por  excelência, no serviço 
público, em que devem ser levados em conta seus aspectos quantitativos e 

qualitativos. 

  
SEM-

PRE 

FREQUENTE-

MENTE 

ÀS 
VE-

ZES 

RARA-

MENTE 

O servidor 
revela facili-

dade no 

desempenho 
de suas ativi-

dades. 

        

Há o conhe-
cimento 

necessário 

para a execu-
ção das ativi-

dades. 

        

Existe a 
perícia neces-

sária no uso 

do conheci-
mento. 

        

A assimila-
ção da infor-

mação nova 

recebida é 
satisfatória. 

        

  
SEM-

PRE 

FREQUEN-

TEMENTE 

ÀS 
VE-

ZES 

RARA-

MENTE 

Não há o conhe-
cimento necessá-

rio ou este é 

limitado, mas há 
iniciativa na 

procura deste 

conhecimento. 

        

O servidor pro-
cura se informar 

das mudanças 

ocorridas nos 
procedimentos 

administrativos. 

        

Existe a preocu-
pação de se 

informar antes 

de emitir qual-

quer opinião 

vinculativa para 

a 
Administração. 

        

Há iniciativa no 
oferecimento de 

ajuda para o 

desempenho de 
atividades estra-

nhas às que lhe 

são atribuídas, 
decorrente de 

necessidade 

urgente e para a 
boa prestação do 

serviço público. 

        

Há iniciativa no 
oferecimento de 

ajuda para o 

desempenho de 
atividades estra-

nhas às que lhe 

são atribuídas, 
decorrente de 

necessidade 

urgente e para a 
boa prestação do 

serviço público. 

        

Existe a preocu-
pação em ofere-

cer sugestões 

que visem a 
melhoria do 

serviço. 

        

Há iniciativa na 
busca pela atua-

lização e expan-

são do conheci-
mento na área 

correlata ao 

desempenho de 
suas atribuições. 

        

O servidor tem 
boa apresentação 

pessoal e mos-

tra-se simpático 
no trato com os 

colegas e usuá-

rios. 

        

  

SEMPRE 
FRE-

QUENTE

MENTE 

ÀS 

VEZES 

RARA-

MENTE 

As ativida-
des diárias 

são desem-

penhadas 
com rapi-

dez. 

        

As ativida-
des são 

desempe-

nhadas de 

modo 

satisfató-

rio. 

        

Há a devi-
da adequa-

ção no 

desempe-
nho de 

atividades 

que reque-
rem o uso 

de normas 

e métodos 
científicos 

(técnica). 

        



Atos do Poder Executivo 

REMÍGIO, 24 DE MAIO DE 2019 - EDIÇÃO EXTRA Nº 21/D (30/05/2019) - PÁGINA 05 

 2.7 - RESPONSABILIDADE: É o requisito que se destina a confer ir  
a atuação do servidor no exercício de suas atribuições ou em razão delas. 

 

ANEXO II 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR 

EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO: 

 

 1. DA COMPETÊNCIA DO CHEFE IMEDIATO DO SERVIDOR 

EM ESTÁGIO PROBATÓRIO: 

 

 1.1. Em caso de insuficiência de desempenho obtida na Avaliação, deve-

rá ser dirigido à Comissão de Avaliação de Desempenho, juntamente com o 
boletim de avaliação constante no ANEXO I, um Relatório, escrito através de 

meios mecânicos, contendo as seguintes informações: 

 

 identificar o servidor através do nome e número de matrícula; 

 relatar, minuciosamente, as funções atribuídas ao servidor; 

 informar se o servidor é assíduo e pontual ao serviço, detalhando, se 

possível o transtorno causado pelas faltas e atrasos injustificados; 

 informar, detalhadamente, e sob o ponto de vista técnico, sobre o 

conhecimento, a destreza, a agilidade, a perícia e a satisfatoriedade 

das funções executadas pelo servidor; 

 informar se o servidor apresenta iniciativa e disposição para a boa 

execução de suas funções; 

 informar se a forma como vem sendo executado o serviço pelo 

servidor atende às suas finalidades, ou seja, se as funções são execu-

tadas da maneira como deveriam ser feitas e se há resultado do 

serviço; 

 informar se o servidor comportou-se ou agiu alguma vez, no serviço, 

por dolo ou culpa, de modo a desabonar sua conduta, especialmente 
no que se refere à sua idoneidade moral, disciplina, subordinação 

hierárquica e obediência às normas de serviço; 

 manifestar, com base nas informações prestadas de acordo com os 

itens anteriores, a pretensão do órgão pela permanência ou não do 
servidor; 

 datar e assinar o relatório, fazendo constar, além do nome, o cargo 

de quem o subscreve. 

 

 2. DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AD-

MINISTRAÇÃO: 

 
 2.1. Prestar as seguintes informações complementares, sempre que solici-

tadas pelo órgão de lotação do servidor ou pela Comissão de Avaliação de 

Desempenho: 
 

 qualificar o servidor através do nome, número de matrícula, cargo 

ocupado, órgão de lotação, data de ingresso no serviço público, data 

e forma de ingresso no cargo público cujo estágio probatório se 
avalia , ou seja, se este se deu mediante concurso público ou não; 

 instruir o respectivo expediente com todos os dados funcionais do 

servidor que possam influir na avaliação de que se trata, como a 

existência de aplicação anterior de penalidades infracionais e outras 
informações que se fizerem necessárias conforme o caso concreto. 

 

ANEXO III 

 

NORMAS PARA AFERIÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO PELA COMISSÃO 

 

 1. ASSIDUIDADE: Considerada a cada per íodo de avaliação. 

 
Observação: Na avaliação do requisito da assiduidade, a pontualidade 

do servidor será considerada da seguinte forma: 

 

 o atraso injustificado ao local onde exerce suas atribuições, em 

período igual ou superior a 10 (dez) minutos, durante 05 (cinco) 

dias, será contado como falta para os efeitos da avaliação aqui pre-

  
SEM-

PRE 

FREQUEN-

TEMENTE 

ÀS 
VE-

ZES 

RARA-

MENT

E 

No desempenho 
de suas atribui-

ções, verifica-se a 

obediência às leis, 
normas e regula-

mentos. 

        

As atribuições são 
desempenhadas 

em cumprimento 

às ordens superio-
res. 

        

O servidor presta 
contas de todos os 

atos praticados 

para o serviço ou 
em nome dele. 

        

O servidor res-
ponde pelos atos 

praticados no 

serviço ou em 
nome dele. 

        

No desempenho 
de suas ativida-

des, o servidor 

observa os limites 
de suas atribui-

ções, sem excedê-

las. 

        

No desempenho 
de suas atribui-

ções ou em razão 

delas, o servidor 
não pratica atos 

com fins diversos 

do interesse pú-
blico. 

        

O servidor não 
retarda nem, de 

Qualquer forma, 

se omite na práti-
ca de ato que lhe 

é atribuído. 

        

O servidor não 
pratica ato nem 

atua de modo a 

comprometer a 
moralidade ou a 

legitimidade da 

Administração. 

        

PESO Nº DE FALTAS PONTOS OBTI-

DOS 10 00 

7 De 01 a 03 
  

3 Igual ou superior a 04 



Atos do Poder Executivo 

REMÍGIO, 24 DE MAIO DE 2019 - EDIÇÃO EXTRA Nº 21/D (30/05/2019) - PÁGINA 06 

vista; 

 para os efeitos do previsto no item anterior, os atrasos deverão ser 

registrados na folha de ponto do servidor; 

 consideram-se como justificados os atrasos decorrentes de casos 

fortuitos e força maior; 

 os atrasos, ainda que justificados, deverão ser compensados segundo 

a necessidade do serviço e por interesse da Administração. 

 
 2. DISCIPLINA: São levadas à conta de afer ição do requisito de 

disciplina, as faltas funcionais punidas com as penas de Advertência ou Sus-

pensão, mediante Processo Administrativo Disciplinar. 

 3. IDONEIDADE MORAL: A idoneidade, como requisito da avalia-

ção de desempenho, é a conduta do servidor público no serviço público ou 

em razão do exercício das atribuições do cargo que exerce, cujos fatos devem 
ter sido apurados mediante Processo Administrativo Disciplinar. 

 4. APTIDÃO: É a capacidade, a competência e a destreza no desem-
penho das atribuições do cargo. 

 

 5. DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: É o interesse, o dinamismo, a capa-
cidade de iniciativa, o cuidado e o zelo com que o servidor desempenha suas 

atribuições e apresenta-se para o serviço. 

 
 6. PRODUTIVIDADE: É a eficiência, por  excelência, no serviço 

público, em que devem ser levados em conta seus aspectos quantitativos e 

qualitativos. 
 

 7. RESPONSABILIDADE: É o requisito que se destina a confer ir  a 

atuação do servidor no exercício de suas atribuições ou em razão delas. 

 

RESULTADO 

 

 É aquele apurado em cada Avaliação realizada no mínimo 02 (vezes) 

durante o estágio probatório, através da média da pontuação obtida em cada 

um dos 07 (sete) requisitos avaliados, considerando-se a escala de 0 (zero) a 
10 (dez): 

( ) APROVADO      ( ) REPROVADO 
 

 

INSTRUÇÕES À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE AVALIAÇÃO 

 1 . A apuração do resultado final se dará observando-se: 
 

1.1 Assiduidade: é o número de faltas injustificadas x o peso; 

 
1.2 Disciplina: 01 (uma) ou mais Adver tência aplicada terá o mesmo 

peso; 

- 01 (uma) ou mais Suspensão aplicada terá o mesmo peso. 
 

1.3 Idoneidade Moral: para qualquer  número de violações superior  

a 01 (um), o peso é 0 (zero), pois todas são passíveis da penalidade de 
demissão e constituem , igualmente, crime funcional. 

 

1.4 Aptidão: soma-se as pontuações e divide-se por quatro. 
 

1.5 Dedicação ao Serviço: soma-se as pontuações e divide-se por sete. 

 
1.6 Produtividade: soma-se as pontuações e divide-se por três. 

 

1.7 Responsabilidade: soma-se a pontuações e divide-se por oito. 
 

 RESULTADO FINAL: soma da nota dos sete requisitos, dividida 

por sete. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2019 

 

 Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, sediada na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - 

Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Junho de 2019, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-

TOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001461. Informações: no horá-

rio das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  

 
Telefone: (083) 33641631. 

E-mail: licitacoesremigio@gmail.com   

 
Edital: licitacoesremigio@gmail.com   e www.tce.pb.gov.br 

 

Remígio - PB, 29 de Maio de 2019 
 

ALEXANDRE GONÇALVES DIAS 

Pregoeiro Oficial  
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RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 

IN00006/2019 

 

 Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Moti-
vos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2019, que objetiva: 

CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIA A PROJETOS E OUTROS SERVI-
ÇOS ESSENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE REMIGIO; 

RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 

JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME - R$ 17.500,00. 

PESO ADVERTÊN- SUSPENSÃO 
PONTOS 

OBTIDOS 10 ------------------

------ 

------------------

------ 

5 1 ------------------   

4 ------------------ 1 

1 1 1 

QUANTIDADE DE 
VIOLAÇÕES 

PESO PONTOS OBTIDOS 

Nenhuma 10   

Igual ou superior a 
01 

(uma) 

0 (zero) 

RESULTADO FINAL 
(MÉDIA ARITMÉTICA) 

  

http://www.tce.pb.gov.br/
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  Remígio, 23 de Maio de 2019. 
 

 

 
 

 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

 OBJETO: CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIA A PROJETOS E 
OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

DE REMIGIO.  

 
 FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 

IN00006/2019.  

 
 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 

SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.110 FUNDO MU-

NICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2036 MANUTENÇÃO DO FUN-

DO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PJ FONTE DE RECURSOS: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS 

FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO D.  

 

 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019.  
 

 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:  

 
 CT Nº 00130/2019 - 23.05.19 - JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - 

ME - R$ 17.500,00.  
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
 PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2019.  

 

 OBJETO: CONTRATAÇÕES DE ASSESSORIA A PROJETOS E 
OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 

DE REMIGIO.  

 
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações.  

 
 AUTORIZAÇÃO: Secretar ia de Saúde.  

 

 RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/05/2019.  

 


