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DECRETO Nº 178/2015 

Exonera, a pedido, a servidora Maria de Fátima Rodrigues da Cruz 

desta Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Maria de Fátima 

Rodrigues da Cruz, Cargo em Comissão de Coordenador, símbolo NH5, 

lotada na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 179/2015 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, 

Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais 

que lhe confere o art. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, na forma do art. 47 da Lei Municipal nº. 1063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Luana Santos Rebouças, para 

provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, 

lotada na Secretaria do Meio Ambiente. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º- Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de março de 

2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  

GABINETE DO PREFEITO – Em 13 de março de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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DECRETO Nº.180/2015. 

“Dispõe sobre a avaliação de servidores públicos municipais em estágio probatório, e dá outras providências”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 71, e 

conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 41 da Constituição Federal vigente, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 4 de junho de 

1998, que sujeita o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo a estágio probatório, por período de 03 (três) anos, durante o qual sua aptidão 

e capacidade para o desempenho do cargo serão objeto de avaliação;  

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação do art. 21 da Lei nº 617/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis) e art. 33 da Lei nº 

762/2007 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Barreiras); 

CONSIDERANDO que o estágio probatório presta-se ao exame de capacitação do servidor ao real desempenho das tarefas inerentes ao cargo para o 

qual foi provido;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as atividades dos servidores que assumem o exercício de cargo de provimento efetivo, a fim de 

verificar a sua condição de permanência no serviço público e de aferir a sua aptidão para o desempenho satisfatório das funções específicas do cargo 

que ocupa; 

CONSIDERANDO a necessidade de consolidar e sistematizar as normas municipais que regulam a avaliação de servidores em estágio probatório, 

evitando tratamento diferenciado em cada órgão integrante da Administração Pública, bem como revestir de maior transparência os atos e 

procedimentos relativos a avaliação do estágio probatório; 

CONSIDERANDO, o compromisso desta Administração Municipal em assegurar aos servidores públicos municipais o efetivo gozo aos direitos e 

garantias previstos na legislação municipal, em especial o direito constitucional da Estabilidade Funcional; 

DECRETA: 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º - Fica regulamentada a aplicação do disposto no art. 21 da Lei nº 617/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, 

das Autarquias e Fundações Públicas do Município de Barreiras/BA) e art. 33 da Lei nº 762/2007 (Estatuto do Magistério Público Municipal de 

Barreiras), na forma estabelecida pelo presente Decreto. 

Art. 2º -  O servidor público regido pela Lei Municipal nº 617/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e 

Fundações Públicas do Município de Barreiras), ao ser nomeado para cargo de provimento efetivo, a partir do momento em que assume o exercício, e 

por um período de 36 (trinta e seis) meses, fica submetido ao estágio probatório, durante o qual serão avaliados e observados os seguintes fatores: 

I - assiduidade; 

II - disciplina; 

III - produtividade; 

IV - responsabilidade; 

V - capacidade de iniciativa 

Art. 3º -  O servidor público regido pela Lei Municipal nº 767/2007 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Barreiras), ao ser nomeado para cargo 

de provimento efetivo, a partir do momento em que assume o exercício, e por um período de 36 (trinta e seis) meses, fica submetido ao estágio 

probatório, durante o qual serão avaliados e observados os seguintes fatores: 

I – preceitos éticos do Magistério, definidos no Art. 3º, da Lei Municipal nº 767/2007; 

II – idoneidade moral; 

III – disciplina; 
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IV – eficiência; 

V – responsabilidade e assiduidade; 

VI – capacidade para o desempenho das atribuições específicas do cargo; 

VII – produção pedagógica e científica; 

VIII – frequência e aproveitamento em cursos promovidos pela Secretaria responsável pela 

Educação no Município. 

 

Parágrafo único. Nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº 767/2007, a aferição dos requisitos do estágio probatório será promovida na forma, 

requisitos e prazos disciplinados no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, conforme Lei 617/2003, de 26.12.2003. 

Capítulo II 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 4º - A aferição de idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência serão  da competência da Comissão Especial de Avaliação de Estágio 

Probatório (CEAP). 

Art. 5° - Para efeito de estágio probatório, é computado apenas o tempo de efetivo exercício  no cargo, não se considerando: 

I - o tempo de serviço prestado, em caráter provisório, ou não, em qualquer outra função ou cargo; 

II - o tempo de serviço prestado, sob qualquer vinculo, a qualquer outra pessoa de direito público. 

Parágrafo único. O estágio probatório presta-se ao exame de capacitação do servidor ao real desempenho das tarefas inerentes ao cargo para o qual 

foi provido.  

Art. 6°- Durante o período em que o servidor estiver em estágio probatório, não poderá afastar-se do exercício do cargo, salvo para gozo das 

seguintes licenças:  

I – Licença para tratamento de saúde; 

II - Licença por acidente em serviço; 

III - Licença à gestante; 

IV – Licença à lactante, adotante e paternidade. 

Art. 7° - O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e afastamentos, relacionados abaixo: 

a) por motivo de doença em pessoa na família; 

b) para serviço militar; 

c) para concorrer a cargo eletivo; 

d) para desempenho de mandato classista; 

e) para tratar de interesses particulares. 

f) para exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e 

outras da Administração Pública. 

g) para cessão a outro órgão ou entidade desde que observado o disposto no §3º do artigo 21 da Lei Municipal nº 617/2003. 

Art. 8° - Todo e qualquer procedimento relativo à avaliação de desempenho para efeito de estágio probatório será coordenado e/ou acompanhado pela 

Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório. 
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Art. 9° - A avaliação de desempenho é de responsabilidade da chefia a que o servidor estiver imediatamente subordinado durante o estágio probatório, 

a quem cabe as providências no sentido de viabilizar as melhores condições para a sua realização. 

Art. 10° - O acompanhamento e a avaliação serão coordenados por uma Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP), composta 

por (03) três membros titulares e 03 (três) membros suplentes designados pelo Chefe do Poder Executivo que indicará o Presidente.  

Parágrafo Único. A presente Comissão deverá ser obrigatoriamente composta por servidores estáveis. 

Art. 11 -  O Servidor em estágio probatório é acompanhado, orientado e avaliado pela chefia imediata que deve prestar as informações com 

fidedignidade, sob pena de ser responsabilizado funcionalmente.  

Art. 12 -  A cada período avaliativo, a chefia imediata informará aos servidores os fatores de avaliação a serem usados, a descrição conceitual relativa 

a cada fator e o seu respectivo peso.  

§ 1°. O peso atribuído a cada fator de avaliação, em cada período avaliativo, deve observar os seguintes critérios de avaliação: 

a) AA – ATENDE AMPLAMENTE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

b) AE – ATENDE AO ESPERADO os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

c) AP – ATENDE PARCIALMENTE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

d) NA – NÃO ATENDE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades. 

§ 2°. Ao final de cada período avaliado, a chefia imediata conferirá cada fatore de avaliação consideradas no período específico, variando na forma do 

parágrafo anterior.  

Art. 13° - O desempenho global do servidor, corresponde a todo o período de estágio probatório, será a média ponderada dos resultados obtidos nos 

três períodos avaliados, observando-se a seguinte distribuição: 

a) a avaliação referente ao primeiro período corresponderá a peso 3 (três); 

b) a avaliação referente ao segundo período corresponderá a peso 3 (três); 

c) a avaliação referente ao terceiro período corresponderá a peso 4 (quatro). 

Art. 14° - O parecer final emitido pela CEAP, após a utilização dos critérios avaliativos deverá ser pela: 

I)  Aptidão do servidor, uma vez que atende os requisitos básicos da função, sem indicação para treinamento; 

II) Aptidão do servidor, uma vez que atende os  requisitos básicos da função, com ressalvas; 

III) Inaptidão do servidor, uma vez que não atende os requisitos básicos da função, sendo recomendada a exoneração.  

 

Para efeito de aprovação no estágio probatório, deve-se observar a média do três períodos avaliativos. 

Art. 15° - A análise a ser procedida pela CEAP levará em conta: 

I - a avaliação do servidor em período de estágio probatório, a ser realizada por meio de Instrumento de Avaliação de Desempenho (IAD) que constitui 

Anexo a este Decreto; 

II - a verificação da existência ou não de assentamento referente à nota ou fatos desabonadores da conduta social ou funcional; 

III - o relatório de atividades desenvolvidas, apresentado pelos servidores em estágio probatório integrantes de categorias funcionais de nível médio 

especializado e de nível superior;  

Art. 16° - O servidor em estágio probatório integrante de categoria funcional de nível de escolaridade médio especializado ou superior, apresentará, no 

prazo de 20 (vinte) dias anteriores ao término de cada período avaliativo, relatório de produção de seu trabalho, devendo instruí-lo com documentos 

representativos das tarefas realizadas, sempre que sua chefia imediata julgar necessário. 

Art. 17° - O Instrumento de Avaliação de Desempenho (IAD) de Estágio Probatório referido no art. 15°, inciso I deverá ser preenchido pela Chefia 

imediata do servidor, a cada período de período de avaliação. 

Parágrafo único. A chefia imediata remeterá, até o quinto dia útil subsequente ao término do período de avaliação, o relatório de produção do 

servidor, acompanhado do Instrumento de Avaliação de Desempenho (IAD), à Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório. 
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Art. 18° - A avaliação do Servidor em estágio probatório será feita em três períodos sucessivos, com resultados apresentados no 12° (décimo 

segundo), 24° (vigésimo quarto), e 32° (trigésimo segundo) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia de exercício. 

§1°. O chefe imediato deverá informar os resultados mediante a utilização do Instrumento de Avaliação de Desempenho – IAD, anexo deste Decreto. 

§ 2°. O Servidor deve assinar o IAD, tomando ciência da sua avaliação. 

§3°. A Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP) deverá encaminhar o IAD com trinta dias de antecedência, ao chefe imediato, 

que, por sua vez, deve devolvê-lo a CEAP até o quinto dia útil subsequente ao término do período de avaliação. 

§ 4°. O Servidor que, nos períodos de avaliação, houver trabalhado sob a direção de mais de um chefe deve ter seu desempenho avaliado por aquele 

a que esteve subordinado por mais tempo. 

§5°. Na hipótese do parágrafo anterior, se forem de igual duração os períodos de trabalho para cada chefia, a avaliação deve ser feita por aquele a 

quem por último o Servidor esteve submetido.  

Art. 19° -  A Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP), com base nos resultados dos três períodos de avaliação, referidos no art. 

18°, deverá elaborar parecer circunstanciado, anexo a este Decreto, sobre a avaliação de servidor e encaminhá-lo ao Chefe do Poder Executivo, no 

prazo de até 60 (sessenta) dias antes do término do estágio probatório. 

Art. 20° - Sendo o parecer contrário à permanência do servidor, a Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP) deve notificar o 

interessado para manifestar-se a respeito, no prazo de dez dias. 

§1° Manifestando-se o servidor, o processo é encaminhado ao CEAP para que, com base nas alegações do interessado, e no prazo de dez dias, 

reconsidere ou mantenha o seu parecer, justificando qualquer uma das conclusões; 

§ 2°. Cabe ao Chefe do Poder Executivo, com base no parecer da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP) e nas alegações do 

interessado, decidir, mediante despacho fundamentado, a permanência ou não, do servidor no cargo. 

Art. 21° - Na hipótese de Decisão Final pela não permanência do servidor no cargo, deve ser expedido, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), ato de 

exoneração ou de recondução, a ser assinada pelo Prefeito. 

Parágrafo Único. A recondução ocorre quando o Servidor ocupava cargo no Serviço Público Municipal até à data da posse no cargo em estágio 

probatório. 

Art. 22° - O Chefe do Poder Executivo, em qualquer hipótese, poderá decidir em contrário ao parecer da Comissão Especial de Avaliação de Estágio 

Probatório (CEAP), mediante decisão fundamentada, a qual deverá ser publicada integralmente no Diário Oficial do Município. 

Art. 23º - A Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório possuirá o ainda às seguintes atribuições: 

I - receber cada relatório trimestral e nos 10 (dez) dias subsequentes, emitir o conceito “apto” ou “não apto”, mediante decisão necessariamente 

fundamentada; 

II - deliberar, até os 40 (quarenta) dias finais do último trimestre do período, com base nos conceitos emitidos ao longo do estágio, acerca de 

confirmação do servidor na carreira; 

III - encaminhar, no caso de conceito “não apto”, ao longo do estágio, e por ocasião da avaliação final, relatório ao titular do órgão ou entidade a que o 

servidor estiver vinculado. 

§ 1º Do conceito “não apto” emitido pela Comissão, tomará ciência o servidor, através de intimação pessoal, instruída com expediente reservado 

contendo o relatório da Comissão, bem como através de publicação do ato no Diário Oficial do Município.  

§ 2º Do relatório da Comissão contendo o conceito “não apto” é facultado ao servidor a apresentação de razões de defesa, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação.  

§ 3º Uma vez apresentadas razões de defesa pelo servidor considerado não apto, a Comissão de Estágio, exclusivamente nesta hipótese, converter-

se-á em Comissão processante, e concluirá o Inquérito Administrativo; 

§ 4º Concluído o Inquérito Administrativo em relação ao servidor considerado não apto, a Comissão elaborará, então, um novo relatório, final e 

conclusivo, que conterá a analise das razões de defesa apresentadas pelo servidor e o opinativo pela ratificação ou não do conceito “não apto”. 

Art. 24º - Ao servidor é assegurado a ampla defesa e o contraditório, cabendo-lhe, mediante solicitação, o acesso ao inteiro teor de todos os relatórios 

e boletins de avaliação. 
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Art. 25º - Ao servidor em estágio probatório devem ser assegurados o assessoramento e o acompanhamento adequados quanto ao exercício de suas 

atribuições, inclusive, no que se refere às necessárias condições físicas, materiais e instrumentais.  

Art. 26º  -  O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido no cargo anteriormente ocupado, observado o 

disposto na Lei Municipal nº 617/2003, na Seção que trata da recondução. 

Capítulo III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 27°. Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias da publicação deste Decreto, para que sejam nomeados os membros da Comissão Especial 

de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP). 

Art. 28°. - Cabe a Secretaria de Municipal de Administração apurar o tempo de serviço de todos os servidores que se encontram em estágio probatório 

e encaminhar a relação ao Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP), no prazo de até (05) cinco dias de sua constituição. 

Art. 29º - O regramento contido neste Decreto, aplica-se aos servidores em período de estágio probatório, em exercício à época da entrada em vigor 

do presente ato.  

 

Art. 30° - Os Servidores que estiverem em estágio probatório na data da publicação deste Decreto, serão avaliados em duas etapas, se computarem 

até 19 (dezenove) meses de exercício, e em uma única etapa, se com mais de 20 (vinte) meses de exercício. 

Parágrafo Único. As etapas aqui referidas obedecem ao disposto no artigo 18º do presente Decreto. 

Art. 31º - Fica estabelecida a obrigatoriedade de publicação em Diário Oficial do Município, de todos o atos concessivos ou negativos decorrentes da 

avaliação do estágio probatório. 

Art. 32°. - O presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito – 13 de março de 2015. 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras –  

 

ANEXO I 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (IAD) 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Proporcionar à Prefeitura Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, informações sobre o comportamento 
funcional do servidor com a finalidade de subsidiar o desenvolvimento profissional do mesmo e, 
consequentemente, a melhoria da qualidade do trabalho, em conformidade com o disposto no Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município 
de BARREIRAS. 

 

 

 

ANÁLISE DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS E COMPORTAMENTAIS 
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 Indique a posição em que o servidor se encontra, com referência ao período de avaliação considerado. Utilize o 
conceito correspondente, analisando os fatores abaixo: 

            AA – ATENDE AMPLAMENTE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

            AE – ATENDE AO ESPERADO os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

            AP – ATENDE PARCIALMENTE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

            NA – NÃO ATENDE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades. 

 

FATORES AA AE AP NA 

1 – PRODUTIVIDADE – Aplicação dos métodos, técnicas e 

procedimentos adequados aos objetivos do trabalho. 

    

2 – PONTUALIDADE – Cumprimento do horário de trabalho pelo servidor. 

 

    

3 – ASSIDUIDADE – Comparecimento do servidor ao trabalho com 

permanência produtiva do mesmo. 

    

4 – DISCIPLINA – Observação de prioridades: adequada utilização de 

recursos; cumprimento dos prazos estabelecidos. 

    

5 – CAPACIDADE DE INICIATIVA – Apresentação de sugestões para 

melhoria de trabalho e/ou busca de participação e solução em situações 

prevista e não prevista. 

    

6 – ESPÍRITO DE EQUIPE – Compromisso e corresponsabilidade no 

alcance dos resultados; colaboração com a equipe.  

    

7 – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – Respeito a individualidade 

no trato com as pessoas. 

    

8 – AUTODESENVOLVIMENTO – Manifestação de interesses em se 

desenvolver profissionalmente; busca de aprendizagem no ambiente de 

trabalho e receptividade às críticas com a finalidade de superar as 

dificuldades.  

    

9 – COMUNICAÇÃO – Ouvir e compreender seus superiores, colegas de 

trabalho subordinados e público em geral; verificação do entendimento 

das informações transmitidas e recebidas; clareza na forma de se 

expressar com as pessoas. 

    

10 – RESPONSABILIDADE – , Cuidado com os materiais, equipamentos 

e ambiente; manutenção dos materiais, equipamentos e ambiente de 

trabalho organizado; providência quanto a reposição de material. 

    

 

OCORRÊNCIAS 

1.  (    )  Exoneração a pedido do servidor 

2.  (    )  Licença durante o período. Indique 

3.  (    )   Óbito 

4.  (    )   Outras__________________________________________________________ 
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      ____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

 

 

Nome do Servidor(a):__________________________________________________________. 

Cargo: ______________________.      Lotação: __________________. Matrícula:________. 

Data de entrega do relatório de atividade: _____/____/______. 

Chefia Imediata:_____________________________________________________________. 

Período de avaliação:_____/_____/_____. 

Barreiras, ___/___/_______. 

_____________________________                          ____________________________               

Servidor(a)      Chefia Imediata 

ANEXO II 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (IAD) 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Proporcionar à Prefeitura Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, informações sobre o comportamento 
funcional do servidor com a finalidade de subsidiar o desenvolvimento profissional do mesmo e, 
consequentemente, a melhoria da qualidade do trabalho, em conformidade com o disposto no Estatuto do 
Magistério Público Municipal de Barreiras. 

 

 

 

ANÁLISE DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS E COMPORTAMENTAIS 

 

 Indique a posição em que o servidor se encontra, com referência ao período de avaliação considerado. Utilize o 
conceito correspondente, analisando os fatores abaixo: 

            AA – ATENDE AMPLAMENTE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

            AE – ATENDE AO ESPERADO os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

            AP – ATENDE PARCIALMENTE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades; 

            NA – NÃO ATENDE os requisitos básicos para o exercício de suas atividades. 
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FATORES AA AE AP NA 

1-PRECEITOS ÉTICOS DO MAGISTÉRIO, DEFINIDOS NO ART. 3º, 

DESTA LEI; 

    

2 -  IDONEIDADE MORAL;     

3 -  DISCIPLINA;     

4 - EFICIÊNCIA;     

5 - RESPONSABILIDADE - Cuidado com os materiais, equipamentos e 

ambiente; manutenção dos materiais, equipamentos e ambiente de 

trabalho organizado; providência quanto a reposição de material. 

    

6 - CAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES 

ESPECÍFICAS DO CARGO; 

    

7 - PRODUÇÃO PEDAGÓGICA E CIENTÍFICA - Aplicação dos métodos, 

técnicas e procedimentos adequados aos objetivos do trabalho; 

    

8 - FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO – em cursos promovidos pela 

Secretaria responsável pela Educação no Município. 

    

9 - PONTUALIDADE – Cumprimento do horário de trabalho pelo servidor. 

 

    

10 - ASSIDUIDADE – Comparecimento do servidor ao trabalho com 

permanência produtiva do mesmo. 

    

11 - CAPACIDADE DE INICIATIVA – Apresentação de sugestões para 

melhoria de trabalho e/ou busca de participação e solução em situações 

prevista e não prevista. 

    

12 - ESPÍRITO DE EQUIPE – Compromisso e corresponsabilidade no 

alcance dos resultados; colaboração com a equipe.  

    

13  – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL – Respeito a individualidade 

no trato com as pessoas. 

    

14 – AUTODESENVOLVIMENTO – Manifestação de interesses em se 

desenvolver profissionalmente; busca de aprendizagem no ambiente de 

trabalho e receptividade às críticas com a finalidade de superar as 

dificuldades.  

    

15 – COMUNICAÇÃO – Ouvir e compreender seus superiores, colegas 

de trabalho subordinados e público em geral; verificação do entendimento 

das informações transmitidas e recebidas; clareza na forma de se 

expressar com as pessoas. 

    

 

OCORRÊNCIAS 

1.  (    )  Exoneração a pedido do servidor 

2.  (    )  Licença durante o período. Indique 

3.  (    )   Óbito 

4.  (    )   Outras__________________________________________________________ 
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      ____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

 

 

Nome do Servidor(a):__________________________________________________________. 

Cargo: ______________________.      Lotação: __________________. Matrícula:________. 

Data de entrega do relatório de atividade: _____/____/______. 

Chefia Imediata:_____________________________________________________________. 

Período de avaliação:_____/_____/_____. 

Barreiras, ___/___/_______. 

_____________________________                          ____________________________               

                Servidor(a)                              Chefia Imediata 

ANEXO III 

 

 

 

PARECER FINAL 

 

 

 Preencha este campo, caso não tenha utilizado as opções 1, 2, 3 e 4, das OCORRÊNCIAS transcritas na IAD. 
5. (  ) Aptº. Atende os requisitos básicos da função – Sem indicação para treinamento  

6. (  ) Aptº. Atende os requisitos básicos da função – Com indicação para treinamento  

7. (  ) Não apto. Encaminhar para exoneração 

 

 

JUSTIFICATIVA DO PARECER FINAL 
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Comentários: 

Sobre o desenvolvimento do servidor durante o período e/ou em relação a períodos anteriores 

de Estágio Probatório (caso necessário, utilizar outras folhas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiras, ____/____/______. 

Anotações: 

Sobre as penas disciplinares aplicadas durante o período  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendações 

Tendo em vista a avaliação acima, indique os tipos de recomendações que poderiam ser aplicadas para continuidade do 

desenvolvimento profissional do servidor com o objetivo de atender os requisitos básicos p/ o exercício de suas atividades. 

 

(  ) Acompanhamento em serviço pela chefia. Aspectos:      

 

(  ) Treinamentos específicos. Indique a área:  

 

(  ) Palestras / Seminários. Indique o assunto:  

 

(  ) Justifique sua indicação:  
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DECRETO Nº. 181/2015. 

“Disciplina a obrigatoriedade de tornar público os atos e 

procedimentos relativos à concessão e o gozo de licenças 

administrativas adquiridas pelos Servidores do Magistério Público 

do Município de Barreiras, e dá outras providências”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, e, 

CONSIDERANDO a necessidade de dar maior transparência aos atos e 

procedimentos relativos à concessão e o gozo de licenças 

administrativas adquiridas pelos Servidores do Magistério Público do 

Município de Barreiras, previstas no art. 47 da Lei Municipal nº 767/2007, 

de 24 de julho de 2007; 

CONSIDERANDO, o compromisso desta Administração Municipal em 

assegurar aos servidores públicos municipais o efetivo gozo aos direitos 

e garantias previstos na legislação municipal, bem como tornar público e 

transparente todos os atos da Administração Municipal; 

CONSIDERANDO ainda, o compromisso desta Administração Municipal 

em assegurar a todos o acesso a informação conforme assegurando no 

inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 

da Constituição Federal.  

CONSIDERANDO por fim, o quanto estabelecido na Lei Federal nº 

12.527, de 18 novembro de 2011. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica decretada a obrigatoriedade de tornar público no âmbito da 

Administração Pública Municipal, todos os atos e procedimentos relativos 

à concessão e o gozo de licenças administrativas adquiridas pelos 

Servidores do Magistério Público do Município de Barreiras. 

Art. 2º. Para efeito do presente Decreto, as licenças administrativas são 

aquelas estabelecidas na Lei Municipal nº 767/2007: 

I – Licença por motivo de doença em pessoa da família; 

II – Licença por motivo de afastamento do conjugue ou companheiro do 

Município; 

III – Licença para prestar o serviço militar obrigatório; 

IV – Licença para concorrer a mandato ou exercê-lo; 

V – Licença prêmio por assiduidade; 

VI – Licença para tratar de interesse particular; 

VII – Licença para o servidor-atleta participar de competição oficial; 

VIII – Licença para tratamento de saúde do servidor; 

IX – Licença à gestante, à adotante e paternidade; 

X – Licença por acidente em serviço; 

XI – Licença para mandato classista.  

 

XII – Licença para estudo. 

Parágrafo único. Integra o rol das licenças elencadas nos incisos 

anteriores, aquelas previstas subsidiariamente na Lei Municipal nº 

617/2003.   

Art. 3º - Fica estabelecida a obrigatoriedade de publicação em Diário 

Oficial do Município, de todos o atos concessivos ou negativos 

decorrentes das licenças requeridas pelos servidores públicos 

municipais.  

Art. 4º - Fica estabelecido o período para o efetivo gozo da licença 

requerida pelo servidor público municipal, que passará a fluir a partir da 

data de publicação em Diário Oficial do Município, do ato proveniente 

Autoridade que determinou o deferimento ou indeferimento do benefício 

pleiteado.   

Art. 5º - Fica estabelecido que os atos de lançamento, registro e inclusão 

em folha de pagamento decorrentes da concessão de licença 

administrativa deferida, somente serão efetivados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Município de Barreiras, após a publicação do ato 

concessivo de benefício no Diário Oficial do Município e mural da 

Prefeitura.  

Art. 6º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, 

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2015. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 182/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 22, do Loteamento 

Sombra da Tarde. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0008151501 o desdobramento do Lote 01 Quadra 22, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Sombra da Tarde, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-20.881 em 18 de setembro de 2009, de 

propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no CNPJ sob 

o n° 04.967.839/0001-54. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/01-A – 10,0 metros de frente para a Rua Pedro Pereira de 

Santana; 10,0 metros de fundo com parte do mesmo lote nº 01; 12,50 

metros do lado direito com o lote nº 02; 12,50 metros do lado esquerdo 

com a Rua Maria Nilza Araújo de Souza, perfazendo uma área total de 

125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária 

nº 01.00.001.1427.001. 

Lote P/01-B – 12,50 metros de frente para a Rua Maria Nilza Araújo de 

Souza; 12,50 metros de fundo com o lote nº 02; 10,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 01; 10,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 06, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e 

cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.400.0072.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 183/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 15, do Loteamento 

Sombra da Tarde. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0004901501 o desdobramento do Lote 14 Quadra 15, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Sombra da Tarde, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-32.199 em 16 de maio de 2014, de 

propriedade de EDVALDO FERREIRA DA ROCHA inscrito no CPF sob 

o n° 686.302.205-20. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/14-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Fraternidade; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 15; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 14, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3617.001. 

Lote P/14-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Fraternidade; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 15; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 14; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 16, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.30.500.0168.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 184/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 26 da Quadra 29, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0006071501 o desdobramento do Lote 26 Quadra 29, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de julho de 

2000, de propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/26-A – 15,0 metros de frente para a Rua Pastor Paulo Leivas 

Macalão; 15,0 metros de fundo com o lote nº 25; 12,0 metros do lado 

direito com a Av. Luís Eduardo Magalhães; 12,0 metros do lado esquerdo 

com parte do mesmo lote nº 26, perfazendo uma área total de 180,0 m² 

(cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.005.5140.001. 

Lote P/26-B – 15,0 metros de frente para a Rua Pastor Paulo Leivas 

Macalão; 15,0 metros de fundo com o lote nº 25; 12,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 26; 12,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 21, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.000.0140.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 185/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 24, do Loteamento 

Jardim Vitória 2ª Etapa. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0007581501 o desdobramento do Lote 12 Quadra 24, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Vitória 2ª Etapa, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-24.698 em 25 de setembro de 2014, de 

propriedade de JOSÉ MARIA BATISTA DE SOUZA inscrito no CPF sob 

o n° 152.701.735-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/12-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 14; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 12, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0481.001. 

Lote P/12-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 10, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0487.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 186/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 24, do Loteamento 
Jardim Vitória 2ª Etapa. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 
Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 
0007571501 o desdobramento do Lote 10 Quadra 24, com área total de 
250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 
Jardim Vitória 2ª Etapa, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 
Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 
Registro Geral sob nº R-1-24.696 em 25 de setembro de 2014, de 
propriedade de JOSÉ MARIA BATISTA DE SOUZA inscrito no CPF sob 
o n° 152.701.735-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 metros do lado direito com o lote 
nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 10, 
perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0491.001. 

Lote P/10-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 08, 
perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0497.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 42, de 13 de março de 2015 

Dispõe sobre o Processo Eleitoral do COMDEMA para o Biênio 2015/2017, estabelece o horário para protocolo dos documentos para 

habilitação no processo Eleitoral. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei 921/2010, de 23 de dezembro de 2010, art. 14, parágrafos 6º e 7º, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 

para que seja legal, democrático, abrangente e transparente o Processo Eleitoral do COMDEMA, resolve: 

Art. 1º - Estabelecer o horário de 08:00 horas às 12:00 horas e de 14:00 horas ás 18:00 horas dos dias 16 a 20 de março de 2015, para protocolo dos 

documentos das entidades que desejarem se habilitar no Processo Eleitoral do COMDEMA, conforme estabelecido no Artigo 14, Inciso II e III, da 

Portaria SEMMA n° 040/2015. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 

Barreiras, 13 de março de 2015. 

NAILTON SOUSA ALMEIDA 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 – PROC. ADM. nº 037/2015 - OBJETO: Prestação de serviços em veículos 

pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, Postos de Saúde da Família, Unidades de Saúde, CEREST, Centro de Controle de Zoonoses, 

Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, CTA/SAE, CEPROESTE, Hospital Municipal Eurico Dutra, Posto 24 horas, Hospital da Mulher e SAMU, 

no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 27 de Março 2015 - 

HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA 

ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL, Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 13 de Março 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 – PROC. ADM. Nº 032/2015 - OBJETO: Aquisição de tubos corrugados de polietileno 

de interior liso a serem utilizados na drenagem de águas pluviais em diversas ruas deste Município de Barreiras, conforme especificações constantes 

no Edital de convocação e seus Anexos - DATA DE ABERTURA: 27 de março de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da 

Prefeitura com a Comissão Permanente de Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - Giltamar Pereira 

Tavares – Presidente/Pregoeiro, Decreto nº 406 e 407/2014 - Barreiras (BA), 13 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


