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PORTARiA Nº 125, de 28 tie dezembro de 2018.

Exonera ocupante do cargo de
provimentº em comissão de Anaiista
cie Contabiiidade.

JOÃO VERÍSSMG MACHADG NETTO, Diretor Presidente da institutº de
Previdência Social dos Servidnres Públicºs de Município de Conceiçãº da
Barra »— PREVICOB, no usº de suas atribuições iegais expressas na Li: nº
C*?OEZOGS,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonera a Senhora Adriana de Almeida Vasconceios do cargo de
provimento em camissão, de Analista de Contabiiidade, nomeado através da
Portaria nº 39, de 31 de março de 28%?

Art. zº « Esta Poriaria, entrará em vigor a partir de 31 de dezembro de 2018,
revogando—se as disposêções em cºntrário.

Art. Sº - Publique-se no mural e na pºrta? de transparência, deste instituto.

Dadcg & passada mesm cidade de Concaãçõo da Barra (ES; (105 1383 vime & em
do rhês €,? 12) dezembro de ”2658 na sede do ins? ííuío de Previdência Sock]? dos
ãewgdoreà ºubhgoa do mmãcímo de Conceíçàc da acne —- PREVECG &.
Eu_ ' Geraído Cardozº ªandem DÉIE%OF AdmiFínqnceíro que:
diªm? %%

,ª?

Joãº Vensslm Machadº Nettº
Diretor Presidente

Pºrtaria nº 339%“??? — Mairãcula 4899
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PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Estado do ESpírito Santo
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 331, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PREFEiTO DE ÇONCEÍÇÃO DÁ BARRA, ESTADO DO ESEÍRê'Z'O SANTO.
NO USO DAS ATRÍBUÍÇÓES QUE LHE SAO CONFERÉDAS POR LEE;

RESOLVE:

Am .ª — EXONERAR & servidora GABRIELA SANTOS DA SILVA, portadora da

CE nº 2.28?,8OD—SSP-ES e do CPF nº 139.215,08?-62, residente nesta cidade?

do cargo comissionado de CONTROLADOR GERAL DO MGMCIPIO, de acordo

com a Lei Cempiementar nº 4? de 23 de janeirº de 201? e demais disposições
correlatas.

Art., 2“ - Esta Portaria entra em vigor na data de G'? de Janeiro de 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a portaria nº
018!2017.

Pubiique-se e cumpra-se.

Gabinete de Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espirito
Santo, aos vinte dias do mês de dezembreçgane de dois mií e dezºito.

.)"

Franc'ieco Éemhard Vewãoet
Prefeito

SebastiãàdªCunha Sena
Geetor de Governo
Portaria nº 068i2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Estado do Espírito Santo
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N? 342, DE gs mg aegEngO DE 3618,

O PREFEÍTO DE CONCEEÇÃD DP: BARRA, ESTADO BO ESPÍRÍTG
SANTO, NO USO DAS ATRÍBUIÇOES QUE LHE SÃO CONFERÉÚAS
POR LEi;

RESOLVE:

Art.1º -— EXONERAR o servidor RONALDO DE ARAÚJO RIBEIRG;

portador da C! 09512780-9-ES e do CPF nº O?0.634.997-OO, ânscrêtc na

OAB sob o nº 14,755, residente nesta cidade, do cargo comissiºnado de

DIRETOR JURÍDICO, iotado na institute de Previdência do Municipiº de

Conceição da Barra-ES.

Art. 2D — Esta Portaria entra em vigor na data de sua pubiicação.

Art. 3º — Revogam-se as disposições em contrário, especiaimenâe &
portaria nº 0632016

Publique-se & cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipai de Cºnceição de Barra. Estado do
E5pírito Santo, aos vinte e oito dias de mês de dezembro do ano de dois
mil e dezoito. :* Mªr—ªªª

rªiªr/) «"'-f)” ”Jf

Framiscc Éemhard Vervloet
Prefeito

], % Bªhiª—5585535 ª WW fiª“ Mãº && É
Sebastiãffªàiã Cunha Sena íª ªaªh: ª? &; ªmas; É
Gestor de Qoverno ;: cªir—lªra: na M;,-M aiªi” ;;;; Mªgª É
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PORTARÍA Nº "324, de 28 de dezambm de 2818.

Exonera ºcupante dª:: carga da
provimentº em comissão de
Coordenadora Administrativa,

JGÃG VERÍSSIMO MACHADO NETTO, Diretor Presidente dº institutº de
Previdência Soda? dos Servidores Públicos do Município da Conceição da
Barra —- PREWCÚB, nº uso de suas atribuições legais expressas na LC nº
GÉOIZÚOB,

RESGLVE:

Art, '!º— Exanerar & Senhora Thayane Barros da Siiva de cargo de prºvimento em
comissão, de Coordenadora Administrativa, nºmeado através da Portaria nº [H,
de (32 de janeiro de 2017”.

Art. 2“ - Esta Fartaria, entrará em vigor a partir de 31 de dezembro de 2018,
revºgando—se as dispasições em cºntrária.

Art. Bº — Pubiique—se no mural e na porta de transparência, deste instituto.

£?)ch &»QG'SSGGQ nesse CÉCÍCICÍÉ de Conceição da garra (ES? aos (283 vínfef—ª & aim
dias do mês 5 : 2) iáé dezembrº de 2918 na sedªs: do insííifuão de Previdência Sada?
das Servidoges' Pxifããcos de município de Caraca: çãm da Barra — PPEVECOB.

'“ ' ...,«afjímmGemidc Cardozo Bandeira Direâor Adm/Fãrmnceíro que
digiãei ew screví.

Jºão Veààsiãâªa Machado Matta
Diretºr Presidente

Portaria nº 339215 — Matricuia 4899
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PDRTARZA Nº 353, de 31 de março de 2017

”“Dispõe sobre nomeação de
Ocupante do cargo em comiseão de
Analista de Contabilidade“.

O Presidente do instituto de Previdência Sociai dos Servidores Públicos do
Municipio de Ceneeição da Barra -— PREWCOB, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas na Lei nº 2 ?4? de 23 de março de 2017 art 9ª, etc..

Considerando que o cargo efetivo de contador do Previcob, criado pela Lei
Compiementar nº28, de 29 de março de 2032, até esta não foi preenchido:

Considerando que todas as questões financeiras, econômicas e patrimoniais de
uma empresa, se faz necessário um profissionai, contador;

RESOLVE:

Art. 3ª — Nomear, em comissão para ocupar o cargo cie ANALESTA DE
GONTABIUDADE, constante do anexo lt, de Lei nº 2.?4?, de 23 de Março de
261? e Senhora ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS, contadora, inscrita
na Conselho Regional de Centabiiideáe do Estado do Espírito Santo, sob o nº ES —
014238, com direito a percepção de remuneração equivalente ao anexo lil, tie
mesma Lei acima mencionada.

Parágrafo Único —— As atribuições do cargo cie Analista de Contabilidade
compreendem: executar atividades inerentes a prestação de serviços da área de
atuação profissionai de ciências contábeis; elaborar demonstrativos de bens,
coisas e direitos; analisar e contratar contas, verbas recebidas e epiicadas;
eiaborar plenos de contas orçamentários e financeiros; eiaborar baiançee.
balancetes, demonstrativas e outros refeitórios; levantar dados contábeis e
financeiros e descreve-tos; examinar empenhos, verificando a disponibilidade
orçamentária e financeira, classificando as despesas em elemento “próprio;
elaborar demonstrativos de despesas e custeios por unidades orçamentárias;
propor normas internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar dados
para a proposta orçamentária; emitir pareceres sobre assuntos de sua
especialidade; manter informados os demais responsáveis pelas tomadas de
decisões Financeiras; acompanhar oe procedimentos financeiros (pagamentos.;
recebimentos contes, fluxos etc.); elaborar controíee contábeis, financeiroea, ,“
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orçamentárias:“ desenveíver procedimento de contraiu—e' internº; organizar . &
execuiar aewiçes de contabiiidade em geral!; executar todas as demais atributçõea
inerentes ao cargo.

Art, 2“ - Revogadas as dispasiçôes em contrário, esta pºrtaria tem seus afeitos a
partir de “iº de abrii de 201?

Pubíica — se & cumpra—se,

Dada & passada nesta cidade de conceição da Barra, Estadº dº Espírito Sanm=
aos 31 dias do mês de março de 201“? na sede do instituto de Previdência Social
dosâerwciores Púbêicos dº Município de Conceição da Barra — Fªrevicob. Eu

digitei & subscrevi

ão yefrsàmáo Machado Netto
"; & Brretorªâªreadente

P && ária n 339% Matncuza 4399
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PDRTARIA Nº 02, de 09 de Janeiro de 2818

“Nomeia Ocupante do cargo
em comissão de Coordenador
Financeiro“.

João Verissimo Machado Netto, Diretor Presidente do instituto de Previdência
Social dos Servidores Púbiicos do Município de Conceição da Barra — PREVICOBT
no uso de suas atribuições legais e?

Considerando, o que consta na Lei Complementar nº 28, de 29r03i'2012, que
introduz modificações na LCM nº iai/2006, dispõe sobre a estrutura administrativa
e o piano de cargos e salários do instituto de Previdência Social dos Servidores
Púbticos do Municipio de Conceição da Barra —Previcob— e da' outras providencias.

RESOLVE:

Art. 1º — Nomear o Senhor MARCIO GAGO GONÇALVES, brasileiro, casado,
residente na Rua Muniz Freire, nº 840, Bairro Centro, nesta cidade, portador do
RG nº 1.289.159 SSP-ES, inscrito no CPF sob nº 0152797113, para o cargo de
provimento em comissão de Coordenador Financeiro, constante no anexo it de
LCM nº28, de 230332012,

Art. 2º — Esta Portaria entra em vigor a partir da sua pubiicação. revogando »——se as
disposições em contrário.

Publique — se no murai e portal de transparência, deste instituto e cumpraoe.

Dada & passada nesta cidade de conceição da Barra Estado do Espirito Santo
age 09 Giª? do mês de Janeiro de 2018) na sede deste instituto Eu

«fi-::=. ;-=.--m : »;Thayane Barros da Sirva Coordenadora Administrativa que

digitei & subscrevi. É

João Venª-suiza Mãcªâado Netto
Diretorª.- Presidente

Portaria nº 3391ª18— Matricula 4899
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