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PORTARIA N° 17, de 13 de Fevereiro de 2017 
 

“Dispõe sobre nomeação de Ocupante 
do cargo em comissão de Coordenador 
Financeiro”. 
 

O Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Conceição da Barra – PREVICOB, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 9° da 
Lei Complementar n/ 28, de 29 de março de 2012, etc... 
 
Considerando, que com a posse da nova Diretoria Executiva, ocorrida no dia 02 de 
Janeiro de 2017 a autarquia, encontrava-se temporariamente desprovida de profissional 
da área de contabilidade por estar o técnico em contabilidade em gozo de férias 
regulamentares durante aquele mês; 
 
Considerando a necessidade de profissional para executar os serviços contábeis; 
 
Considerando que o cargo efetivo de contador do Previcob, criado pela Lei Complementar 
n° 28, de 29 de março de 2012, até esta não foi preenchido; 
 
Considerando que dentre os cargos de provimento em comissão, integrantes do anexo II, 
criados através da Lei Complementar n° 28, de 29 de março de 2012 está o de 
Coordenador Financeiro; 
 
RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear a Senhora Adriana de Almeida Vasconcelos, contadora, inscrita no 
Conselho Regional de Contabilidade do ES, sob n° ES - 014230, para ocupar o cargo de 
provimento em comissão de Coordenador Financeiro, com direito a percepção da 
remuneração equivalente ao anexo III, da Lei Complementar n° 28, de março de 2012. 
  
Parágrafo Único – A nomeação a que se refere o caput do art. 1° terá eficácia, enquanto 
perdurar o período de férias a que se refere às considerações acima. 
 
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria tem seus efeitos a partir de 
2 de Janeiro de 2017. 
 
Publica - se e cumpra-se. 
Dada e passada nesta cidade de conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos 13 
(treze) dias do Mês de Fevereiro (02) do ano de dois mil e dezessete (2017), na sede do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da 
Barra – Previcob. Eu ________ Geraldo Cardozo Bandeira, Diretor Adm/Financeiro, que 
fiz digitar e subscrevi. 
 

João Veríssimo Machado Netto 
Diretor Presidente 
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