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PORTARIA Nº 4101 - SARH  

 

 

Aprova formulário de “Estabilidade Provisória” e dá 

outras providências. 

 

 

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 13.830, de 31 de janeiro de 2019, e pelo 

Decreto nº 13.602, de 23 de novembro de 2017; e em atendimento ao disposto no art. 13, 

parágrafo único, do Decreto nº 13.917, de 02 de abril de 2020, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Fica aprovado o formulário de “Estabilidade Provisória” constante do 

Anexo Único desta Portaria. 

 

Parágrafo único. O formulário de “Estabilidade Provisória” deverá ser 

utilizado, exclusivamente, pelas servidoras municipais contratadas temporariamente por 

excepcional interesse público, para requerer a manutenção de seu vínculo funcional com o 

Município, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, em conformidade 

com o disposto no art. 10, inc. II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), no art. 195, § 2º, da Lei nº 8.710, de 31 de julho de 1995, e no Decreto 

nº 13.917, de 02 de abril de 2020. 

 

Art. 2º  Os setores responsáveis pelo processo de monitoramento profissional 

da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Municipais deverão dar ampla 

divulgação quanto à utilização do formulário de “Estabilidade Provisória” de que trata a 

presente Portaria. 

 

Art. 3º  A partir da publicação desta Portaria, não serão aceitos requerimentos 

ou formulários de “Estabilidade Provisória” que estejam em desacordo com o padrão definido 

na presente norma, devendo os setores responsáveis pelo processo de monitoramento 

profissional da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Municipais devolver o 

requerimento à servidora contratada temporariamente por excepcional interesse público, para 

que formalize o pedido com a utilização do formulário definido nesta Portaria. 

 

Art. 4º  Os formulários de “Estabilidade Provisória” deverão ser remetidos, 

pelos Departamentos de Execução Instrumental - DEIN, ou Unidades de Execução 

Instrumental - UNEI, ou setores equivalentes, responsáveis pelo processo de Monitoramento 

Profissional de cada Unidade Administrativa, ao Departamento de Ambiência Organizacional 

(DAMOR), da Subsecretaria de Pessoas (SSP), da Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos (SARH), para avaliação e posterior aprovação, se for o caso. 
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Art. 5º  O Departamento de Ambiência Organizacional (DAMOR), após a 

conclusão da análise de que trata o artigo anterior, remeterá o formulário de “Estabilidade 

Provisória” ao Departamento de Monitoramento Profissional (DMP), da Subsecretaria de 

Pessoas (SSP), da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH), para as 

providências finais, a saber: 

I - notificação da servidora requerente quanto ao indeferimento do pedido, se 

for o caso; 

II - formalização da prorrogação contratual e notificação da servidora 

requerente quanto ao deferimento do pedido, se for o caso; 

III - notificação do Departamento de Execução Instrumental - DEIN, ou 

Unidade de Execução Instrumental - UNEI, ou setor equivalente, responsável pelo processo 

de Monitoramento Profissional da Unidade Administrativa de lotação da servidora requerente, 

quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido. 

 

Art. 6º Os setores da Administração Indireta Autárquica e Fundacional, 

encarregados dos procedimentos relacionados a pessoal, deverão, em conformidade com o 

disposto na presente Portaria, adotar as medidas necessárias à adequação da rotina 

estabelecida, no que se refere ao processamento do pedido de concessão de estabilidade 

provisória a servidora contratada temporariamente por excepcional interesse público. 

 

Art. 7º  Registre, publique-se no Órgão Oficial do Município e cumpra-se. 

 

Art. 8º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura de Juiz de Fora, 03 de abril de 2020.  

 

 

 

ANDRÉIA MADEIRA GORESKE 

Secretária de Administração e Recursos Humanos
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ANEXO ÚNICO 
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