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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA BAHIA CRT-BA 

PORTARIA N° 001, DE 09 DE JANEIRO DE 2019. 

CRIA CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO NO 
ÂMBITO DO CONSELHO FEDERAL DOS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS. 

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado da Bahia (CRT-BA), criado pela Lei 

13.369, de 26 de março de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

Considerando a Lei de criação dos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais - Lei 13.639, 

de 26 de marco de 2018 - que estabelece que o Conselho é uma pessoa jurídica de direito 
público sob a forma de Autarquia Federal, com sede e foro na Capital do respectivo Estado; 

Considerando a Resolução CFT 018/2018 que dispõe sobre a criação Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais do Estado da Bahia (CRT-BA); 

Considerando que o CRT-BA tem como um dos seus princípios a autonomia administrativa e 
financeira da autarquia; 

Considerando os termos do artigo 37, incisos II e V da Constituição Federal, os quais incluem a 
ressalva para cargos de livre provimento e sua livre nomeação e exoneração, e a destinação 

destes cargos para o exercício de funções de direção, assessoria ou coordenação; 

Considerando a necessidade de estruturar o CRT-BA e seu funcionamento para o pleno 
atendimento das funções para as quais foi criado; 

Considerando a Deliberação da Diretoria Executiva do CRT-BA que define o início das 

atividades administrativas e institucionais do CRT-BA no próximo dia ga  de janeiro de 2019, 
existindo assim a necessidade de criação de cargos de livre provimento; 

RESOLVE: 

Art.1 0 . Criar 11 (onze) cargos de livre provimento e demissão, para nomeação através de 

portarias próprias, quais sejam: 1 cargo de Coordenador Operacional, 2 cargos de Assessor 
Especial da Diretoria Administrativa, 1 cargo de Assessor Especial da Diretoria Financeira, 1 

cargo de Assessor Especial da Presidência, 1 cargo de Procurador Jurídico, 1 cargo de Assessor 
de Comunicação, 2 cargos de Assessor de Tecnologia e 2 cargos de Supervisor. 

§1 0 . Os cargos em comissão são de livre provimento e, portanto, de caráter provisório e 
precário, não adquirindo quem os exercem o direito à continuidade no cargo, passível de 
demissão ad nutum. 

§ 20. As relações de trabalho dos ocupantes dos cargos comissionados serão regidas pela 
Consolidação das Leis do trabalho - CLT. 

Art.2 0 . Os cargos ora criados serão preenchidos conforme a necessidade de estruturação do 
Conselho e regrados por meio de deliberação da Diretoria Executiva. 
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Art. 3 0 . E vedada a nomeação para cargo em comissão de parentes consanguíneos ou não, até 
o 30  grau, dos conselheiros efetivos e suplentes, e empregados efetivos do CRT-BA. 

Art. 30  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

09 de Janeiro de 2019. 

Sandro Augusto Vieira da Silva 
Técnico em Eletrotécnica 

Presidente CRT-BA 


