
PORTARIA N. 47, DE 07 DE JULHO DE 2017 

 

 

Dispõe sobre a nomeação da Senhorita Cíntia 

Fernanda Bays Bampi, para ocupar o cargo, em 

comissão, de Assessor de Vereador da Câmara de 

Vereadores de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde 

e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal; 

 

 

Considerando o disposto nos artigos 45 da Lei Complementar n. 156, de 22 de dezembro de 

2015, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, fixa o quadro de pessoal, classifica 

cargos, função, nível e referência, da Administração Pública do Poder Legislativo do Município de 

Lucas do Rio Verde e dá outras providências, promove-se a inclusão no quadro de servidores; 

 

Considerando as diretrizes de gestão da Mesa Diretora de 2017-2018, tendo como premissa o 

princípio da economicidade e da eficiência nos serviços públicos prestados à população luverdense, 

visando a gestão eficiente e humanizada, pata tanto, cumprindo-se as normas e determinações legais 

quanto ao preenchimento do quadro funcional do Poder Legislativo Municipal; 

 

 Considerando o Parecer do Controle Interno n. 14/2017 (Ato Pessoal), favorável a contratação, 

por atender aos requisitos da Lei Complementar nº 156, de 22 de dezembro de 2015. 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Nomear a Senhorita Cintia Fernanda Bays Bampi, portadora do RG N. 2157705-6 

SSP-MT e do CPF N. 039.336.211-60, para ocupar o cargo de Assessor de Vereador, junto ao 

gabinete da vereadora Márcia Pelicioli, em regime de comissão, com descrição e remuneração 

estabelecidas na Lei Complementar n. 156, de 22 de dezembro de 2015, vigorando a partir do dia 07 

de julho de 2017. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07 de 

julho de 2017. 

Lucas do Rio Verde-MT, Palácio do Cidadão, 07 de julho de 2017. 

 

 

 

 

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI 

Presidente 

 

 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

 

 
 


