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PORTARTA No 117t2019

Estabelece Comissão Administrativa para análise e
identificação, nos quadros funcionais do Poder
Legislativo municipal, de nomeaçÕes em cargos
comissionados, funçÕes de confiança ou
contratados temporariamente sem prévia admissão
em processo seletivo, que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes por linha reta, colateral
ou por afinidade, até terceiro grau, da autoridade
nomeante ou de Vereadores ou outro servidor da
mesma pessoa jurídica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS BAHIA, NO USO dC
suas atribuiçÕes legais e disposições regulamentares, atendendo a recomendação
no0412019, da 1a Promotoria de Justiça de Barreiras/BA;

Resolve:

Art. 1o - Nomear Comissão Administrativa.

\rt..20 - A comissão Administrativa terá como atribuiçâo averiguar nos quadros funcionais
do Poder Legislativo municipal, de nomeaçÕes em cargos comissionados, funções de
confiança ou contratados temporariamente sem prévia admissão em processo seletivo,
que sejam cônjuges, companheiros ou parentes por linha reta, colateral ou por afinidade,
até terceiro grau, da autoridade nomeante ou de Vereadores ou outro servidor da mesma
pessoa jurídica.

Art. 30 - Designar para compor a referida Comissão Administrativa:

- Maximino Monteiro Junior (Assessor Jurídico); PRESIDENTE
Rodrigo de Oliveira Maia (Diretor de departamento de Contabilidade); ECRETARIO
Bruno Fabricio de Souza (Diretor do departamento de Licitação); lVt

Art. 40 - A Comissão terá seu trabalho realizado no ptazo de 30 (tri prorrogável
uma única vez, para composição e conclusão dos trabalhos.
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- Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Barreiras-BA,

Presidente do

etsrÃo
Eurico Quei de Barreira'

Presidente da Câmara Municipal de iras
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