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MUNICÍPIO DE ITORORÓ
CNPJ 13.752.993/0001-08

DECRETO 009/2022

“Designa o servidor que menciona para exercer
a função de Agente Administrativo, e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso V do art. 68 da Lei Orgânica Municipal, e

RESOLVE:
Art. 1° Fica designado, o Servidor Público Municipal ALDEMISSON RIBEIRO SILVA,
concursado e empossado no cargo de Office Boy, para ocupar o cargo e exercer as funções de
Agente Administrativo da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Fica o Departamento de Pessoal na responsabilidade de recadastrar os dados do Servidor e
incluir o valor de sua remuneração de acordo o valor do cargo de Agente Administrativo da
Secretaria de Educação, com ônus para esta Secretaria, sem prejuízo dos seus direitos adquiridos
por Concurso Público, ficando ainda resguardado todos os direitos de Servidor Estatutário para
usufruí-los, quando o mesmo retornar ao seu cargo de origem.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itororó, em 24 de janeiro de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 057/2022
“Institui a Comissão de seleção, monitoramento,
avaliação e prestação de contas para processamento e
julgamento de Chamamento Público e celebração de
termos de fomento e parcerias de que trata a Lei
Federal 13.019”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e para fins de direito:
Considerando o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas posteriores alterações,
que estabelece e regulamenta o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil;
Considerando a necessidade de firmar termos de fomento visando a promoção de ações e
atividades voltadas ao interesse público em parceria do Município com entidades do 3° setor;
Considerando que os atos normativos acima descritos determinam a instauração de uma
Comissão de Seleção como órgão colegiado destinado a processar e julga chamamentos públicos
e os casos de dispensa ou inexigibilidade de chamamento público;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir, como órgão colegiado, Comissão de seleção que terá como competência o
processamento e julgamento do Chamamento Público, respeitadas as condições e os critérios de
seleção estabelecidos no Edital de Chamamento.
Art. 2º A Comissão de seleção de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes
membros:
I - –Presidente: Sergio Alex Dourado Botelho
II – Fernando Silva Lima
III – Isaac Rodrigues Ceo
Art. 3º O membro da Comissão de seleção que ora se constitui deverá se declarar impedido de
participar do processo de seleção quando verificar que:
I – Tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro
ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do chamamento público,
II – Sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, nos termos da Lei
12.813, de 16 de maio de 2013.
§ 1º A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a continuidade
do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização da sociedade civil e o órgão
ou a entidade pública.
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§ 2º Na hipótese do § 1º, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro
substituto nomeado através do presente ato, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do
processo de seleção.
Art. 4º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
Art. 5º A Comissão de seleção bem como a nomeação de seus membros terá vigência por tempo
indeterminado.
Art. 6º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ, em 19 de janeiro de 2022.

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL
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