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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA 

SERRA PREVI 
PORTARIA Nº 004/2020

 
SERRA PREVI
PORTARIA Nº 004/SERRA PREVI

 
“Dispõe em designar a servidora “Quésia
Andrade Balbino Barbosa” responsável pela
alimentação e manutenção das informações do
Portal Transparência e da Ouvidoria do SERRA
PREVI.

 
A Superintendente do SERRA PREVI – Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Mirante da Serra, Estado de Rondônia, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 33 da Lei
nº 727/2015 e CONSIDERANDO:
1º A necessidade de se atingir os objetivos da Lei
Complementar Federal nº 131/2009, de 27 de maio de 2009,
regulamentada pela Lei Ordinária Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-RO,
de 06 de fevereiro de 2017, no que tange à essencial
observância do direito à informação pública e ao princípio
constitucional da publicidade;
2º Que o serviço de divulgação de atos oficiais deve merecer a
mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, uma vez
que, sem a correta e plena divulgação dos atos oficiais, não é
possível haver estado democrático de direito, cidadania,
participação popular e controle social;
NOMEIA:
 
Art. 1º Fica nomeada a servidora Quésia Andrade Balbino
Barbosa, ocupante do cargo de Superintendente, como
responsável pela alimentação e manutenção das informações
do Portal Transparência e pela Ouvidoria do SERRA PREVI –
Instituto de previdência dos Servidores Públicos do Município
de Mirante da Serra-RO.
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
 
Mirante da Serra – RO, 02 de Março de 2020.
 
QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA
Superintendente do PREVI
Portaria Nº4270/2018
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