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DECRETO Nº 253/2015 

Constitui e nomeia a Comissão Especial de Avaliação de Estágio 

Probatório (CEAP), no âmbito da Administração Pública do 

Município de Barreiras - Estado da Bahia, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 70 e 71 da Lei 

Orgânica do Município, e em conformidade com as demais disposições 

legais vigentes e aplicáveis à espécies e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 21 da Lei Municipal nº 617, de 26 de 

dezembro de 2003, 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 regulamentação conferida pelo Decreto nº 

180/2015, ao 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 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, ainda, que a avaliação do estágio probatório é 

requisito legal para a concessão de benefícios funcionais aos servidores 

públicos municipais, dentre eles: a progressão vertical, progressão 

horizontal, titulações e licenças administrativas dentre outras, 

CONSIDERANDO por fim, 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 e benefícios desta 

decorrente; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação de Estágio 

Probatório (CEAP),  para atuar no âmbito da Administração Pública do 

Município de Barreiras, Estado da Bahia. 

Art. 2º. Fica nomeada a Comissão Especial de Avaliação de Estágio 

Probatório (CEAP), pelos membros adiante elencados e que deverá 

funcionar sob a presidência do primeiro, são eles: 

I – Titulares: 

a) Emicrar Carla Macêdo da Silva - Matrícula nº 1041; 

b) Cristiane Maria Apolonio Castro Santos - Matricula nº 5238; 

c) Glaucia Maria Mariani Ferreira Santos – Matrícula nº 1363; 

II – Suplentes: 

a) Rita de Cassia Mariano Tiago – Matrícula nº 39396 

b) Maria Madalena Matos de S. Matos Torres – Matrícula nº 2505;  

c) Mary Anne Hermes – Matrícula nº 4893 

Art. 3º. Em plena conformidade com o Decreto nº 180/2015, fica 

conferida a Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório 

(CEAP), as seguintes atribuições:  

I - Coordenar, acompanhar, impulsionar e avaliar os trabalhos relativos à 

avaliação de desempenho dos servidores sob a vigência do estágio 

probatório, para fins de efetivação da estabilidade funcional; 

II - receber cada relatório trimestral e nos 10 (dez) dias subsequentes, 

emitir o conceito “apto” ou “não apto”, mediante decisão necessariamente 

fundamentada; 

III - 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; 

IV - 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; 

V – Dar conhecimento ao servidor do conceito “não apto” emitido pela 

Comissão, 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; 

VI – Apreciar as razões de defesa do servidor que obtiver conceito de 

“não apto”;  

VII - 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; 

VIII - 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”. 

Parágrafo único.  É atribuição da presente Comissão as demais 

conferidas pelo Decreto Municipal nº 180/2015, que regula a avaliação de 

servidores públicos municipais em estágio probatório. 

Art. 5º - A presente Comissão tem seu prazo de vigência estabelecido 

em caráter permanente. 

Art. 6º. Após a conclusão final dos trabalhos da Comissão, esta deverá 

encaminhar obrigatoriamente ao Chefe do Poder Executivo o Relatório 

Final para as deliberações e providencias necessárias. 

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2015. 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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DECRETO Nº 254/2015 

Constitui Comissão Permanente de licitação – COPEL para proceder com a realização dos Procedimentos Administrativos para compras de 

bens e serviços para uso desta Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, senhor Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93, DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica constituída Comissão Permanente de Licitação - COPEL composta dos seguintes servidores, para sob a presidência do primeiro, 

procederem com a realização dos Processos Administrativos destinados à contratação de obras, compras de bens e serviços. 

 

Presidente  – Giltamar Pereira Tavares, matrícula nº 43043 

Primeiro Membro Titular – Francisca Kátia Bezerra de Araújo, matrícula nº 01196 

Segundo Membro Titular – Irenilta Apolonio Castro Souza, matrícula nº 47035 

 

Artigo 2º - Fica determinado que na ausência justificada do Presidente desta COPEL, o primeiro membro titular poderá substituí-lo automaticamente. 

 

Artigo 3º - Fica designado os servidores abaixo indicados para atuarem como suplentes da Comissão Permanente de Licitação – COPEL, quando 

convocados pelo Presidente ou pela vacância de um dos membros titulares. 

 

Primeiro suplente – Expedito Moreira de Souza, matrícula nº 47027 

Segundo suplente – Ivanildo Costa Melo, matrícula nº 1521 

 

Artigo 4º - Os Servidores designados por este Decreto desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos. 

 

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Publique-se e Registre-se em Livro próprio. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO - Em 20 de abril de 2015 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito Municipal -
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE INTIMAÇAO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DE 14 DE ABRIL DE 2015 
 
 
Onde se lê: 
 

10/03/2015 5731 07.273.190/0001-60 EUZIMAR MOURA SANTANA 00154/2015 

 

Leia-se: 
 

18/03/2015 000011954 13.582.958/0001-80 GUERREIRO & SILVA LTDA 00178/2015 

 

Onde se lê: 
 

18/03/2015 5731 13.582.958/0001-80 GUERREIRO & SILVA LTDA 00178/2015 

 

Leia-se: 
 

18/03/2015 8069 10.374.433/0001-60 JADSON FARIAS DE MENDONÇA 00186/2015 

 

Onde se lê: 
 

18/03/2015 000011974 13.081.392/0001-02 SUELI DOS S. PIRES MATERIAIS DE 
CONSTRUÇAO 

00179/2015 

 
Leia-se: 
 

18/03/2015 000011974 13.081.392/0001-02 SULELI DOS S. PIRES MATERIAIS DE 
CONSTRUÇAO 

00179/2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


