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ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO 
A Casa da Cidadania 

 

 

 
PORTARIA N.° 001-A de 28 de novembro de 2022. 
 

Nomeia a Equipe de Transmissão de 
Governo da Câmara Municipal de Barro 
Alto, Estado da Bahia, e dá outras 
Providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e 
 
Considerando que o processo de transmissão de mandato objetiva propiciar 
condições para que o administrador público sucessor possa receber de seu 
antecessor todos os dados e informações necessárias ao início da nova gestão; 
 
Considerando a Resolução N. 1311/2012, do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado da Bahia, e lastreado nos princípios da transparência da gestão pública, 
na supremacia do interesse público, no planejamento da ação governamental e na; 
continuidade dos serviços prestados à comunidade, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Nomear a partir desta data, os Servidores abaixo relacionados para a 
composição da Comissão de Transmissão de Governo da Câmara Municipal de 
Barro Alto, Estado da Bahia: 
 
I – Joilma Vieira de Almeida - Controladora Interna 
II – Alberitan Saraiva Ferreira – Responsável do Setor de Contábil 
III – Daniela da Silva Moreira Araújo - Recepcionista 
IV - Ediélio Damasceno Miranda - Zelador 
 
Art. 2º A Equipe de Transmissão terá como coordenador a pessoa nomeada no 
inciso l do artigo 1º, sendo-lhe assegurada a requisição de quaisquer informações 
necessárias a regular funcionamento da Comissão e cumprimento da presente 
Portaria. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 
Gabinete do Presidente, 28 de novembro de 2022. 

 
 

 
__________________________________________________ 

MANOEL FRANCISCO NUNES PRESIDENTE 
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