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Atos Administrativos
UMUAUtlA

ti!
ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UMBAÚBA
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS N° 28, DE 21 DE JUNHO DE 2022
EMENTA: ANÁLISE DO TC 001084/2014.
PARECER PRÉVIO DO TCE/SE ACERCA
DAS CONTAS DO PREFEITO NO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.
PARECER PRÉVIO NO SENTIDO DA
DE
COMIssÃo
REJEIÇÃO.
ORÇAMENTOS E FINANÇAS QUE OPINA
REJEIÇÃO
INTEGRAL
DO
PELA
PARECER DO TCE/SE. CONDUTA DO
GESTOR QUE NA() COMPROMETEU A
ORÇAMENTO,
NEM
RIGIDEZ
DO
AO
ERÁRIO.
CONFIGURA
DANO
APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

1. DOS FATOS
Foi remetido a Comissão de Finanças e Orçamentos o processo TC 001084/20147,
oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), o qual julgou as contas
do ex-prefeito "Zé de Francisquinho" no exercício financeiro de 2013.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que as contas do prefeito em exercício
nos idos de 2013 foram "rejeitadas". Extrai-se do processo que foi interposto recurso pelo
prefeito, que restou tombado no n° TC 0000073/2017, o qual foi conhecido e desprovido,
mantendo-se incólume o parecer prévio prolatado, que veio a transitar em julgado no dia
09/08/2019.
Como cediço, compete à presente edilidade acatar, integral ou parcialmente, ou
rejeitar, o parecer do Tribunal de Contas, mediante cotejo da presente Comissão de
Orçamentos e Finanças, nos termos do que dispõem a Constituição da República e a Lei
Orgânica Municipal.
2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A Constituição da República Federativa do Brasil — CRFB, assim como a Lei
Orgânica de Umbaúba — LOU, dispõem ser de competência do Poder Legislativo
municipal a fiscalização das contas do Poder Executivo, mediante auxilio dos Tribunais
de Contas dos Estados — TCE's.
Confira-se:
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UMBAÚBA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na
forma da lei.
§ 1° 0 controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxilio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios, onde houver.
§ 2° 0 parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as
contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal.

LEI ORGÂNICA DE UMBAÚBA
Art. 68 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentaria,
operacional e patrimonial do Município sera exercida pela
Camara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo municipal, instituidos em
lei. (...)
§ 3° - 0 Parecer Prévio, emitido pelo Tribunal de Contas ou órgão
estadual incumbido dessa atribuição sobre as contas que o
Prefeito e da Mesa Diretora, deve anualmente prestar, só deixará
de prevalecer por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da
Camara Municipal. (Grifou-se)
consabido que os pareces prévios dos TCE's não tam força de "lei" e nem fazem
"coisa julgada", seja em virtude de os Tribunais de Contas não deterem poderes
jurisdicionais, seja porque, em se tratando do julgamento de contas dos prefeitos
municipais, seu parecer é meramente opinativo, já que pode ser afastado por 2/3 dos
integrantes da Camara'.
I 0 fato de não possuir poder jurisdicional não impede o Tribunal de Contas de produzir titulo executivo
extrajudicial, conforme art. 74, §3°, da CFRB, nem desnatura o caráter obrigatório das decisões proferidas
por ele. 0 detalhe é que o fundamento dessa obrigatoriedade está na hierarquia administrativa, não
jurisdicional, o que significa dizer que a pessoa interessada pode, querendo, ingressar com ação judicial
correspondente, para buscar eventual sustação do ato, se entender — e provar — haver ilegalidade.
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Nos termos do art. 236, §2°, do Regimento Interno desta Casa de Leis, compete
presente Comissão elaborar parecer sobre a aprovação ou rejeição do parecer do TCE.
Em cotejo ao no processo referenciado, nota-se que tanto o presentante do Ministério
Público de Contas de Sergipe — MPCSE, quanto a relatoria do processo, entenderam que
as irregularidades verificadas demonstravam comprometimento da higidez das contas.
Conforme assinalado, houve interposição de recurso contra o parecer prévio, ao
fundamento, em síntese, de que as falhas apontadas pela Corte de Contas seriam
meramente formais, sem danos ao erário.
Para otimizar a leitura, eis as irregularidades detectadas, os argumentos defensivos e
os contrapontos da corte:
IRREGULARIDADE
DETECTADA

ARGUMENTO
DEFENSIVO

CONTRAPONTO DA
CORTE

Inconsistência no que se A falha seria meramente formal,
sistema
do
valores decorrente
refere
aos
constantes do Decreto n° informatizado utilizado pelo
29/2013 se comparado ao Município mal utilizado por
trazido no processo de algum servidor vinculado A.
contas anuais e omunicipalidade
informado no SISAP

0 dever de seguir o plano de
contas padrão do Tribunal é
inarredável, não sendo cabível
a transferência de culpa do
gestor para algum dos seus
servidores

Classificação incorreta
quanto as diárias pagas
no importe de R$
1.500,00 chamando de
subvenções, indo de
encontro ao principio
contábil da oportunidade
que exige do gestor
in formações contábeis
integras e tempestiva

A falha seria meramente técnica
e formal, não passivel de
correção, de sorte que o espirito
orientador da Corte ilk) deveria
considerá-la grave

t descabida a relativização do
conhecimento da norma legal,
e o próprio gestor alega que a
falha não pode mais ser
consertada

Existência de restos a
processados
pagar
inscritos no exercício no
R$
importe
de
1.156.036,48

Alega que fechou o exercício
financeiro com lastro de R$
montante
4.231.499,40,
suficiente para cobrir as
despesas

Acolhido. 0 erro foi, de fato,
meramente formal, e a Corte
ao
observ fincia
remenda
comportamento das contas ern
exercícios posteriores
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Existência de restos a Reitera os fundamentos do item Mantém-se o entendimento do
item anterior
pagar
processados anterior
inscritos no exercício no
importe
de
R$
2.148.948,59
Existência de crédito da 0 erro seria, outrossim, formal,
Divida; Ativa Tributária nos termos da jurisprudência
no importe de R$ desta Corte
534.044,86, diante de
uma
arrecadação
aviltante da ordem &RS
28.6*30;5r 2

Diante da confissão da desídia
na arrecadação, a falha não
pode
ser
considerada
meramente formal, cf. Art. 10
Lei
8.429/92
da
(esse
dispositivo
foi
alterado
recentemente
pela
Lei
14.230/2021, e passou a exigir
efetiva comprovação da perda
patrimonial)

Das
despesas
com
Pessoal
e
Encargos
Sociais com percentual
de 63,29% estando acima
do limite legal.

A falha seria por fatores
externos a vontade do gestor
(criação de novos programas,
aumento do salário mínimo,
etc.), e que a falha não seria
ultrapassar o limite, mas
"permanecer" acima deles, o
que não teria sido o caso

A
Lei
não
permite
relativizações, de sorte que o
mero
ultrapasse
seri a
suficiente para caracterizar a
ilegalidade, que no caso
concreto não só permanecer,
como piorou nos exercício
financeiros subsequentes

Da divergência entre o
percentual apresentado
no item anterior e o
apresentado rio Relatório
de Gestão Fiscal

Justifica que houve erro de
digitação, de sorte que a falha
deveria
ser
considerada
meramente formal

número
digitado
0
erradamente lido "maquiava" a
falha (continuada acima do
limite permitido), mas, ainda
assim, a Corte entendeu a falha
como grave, diante da
inexatidão confessada

Atrasos
no
encaminhamento
do
orçamento e dos meses
de janeiro a maio de
2013,e de outubro e
dezembro de 2013

Reconhece os atrasos, mas
alega não haver danos ao erário
e, a todo efeito, diz que a
competência para aplicar a
penalidade relativa a essa falha
seria da Corregedoria desta
Corte

Não ha duplicidade na
condenação,
conforme
cirurgicamente apontado no
parecer 47/2016

Em que pese as judiciosas razões apontadas pelo TCE/SE, no sentir desta Comissão
de Orçamentos e Finanças, as contas do prefeito em exercício em 2013 devem ser
integralmente aprovadas, especialmente porque as irregularidades encontradas, como
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UMBAÚBA
visto, não malsinaram a rigidez do orçamento público, passando ao largo de configurar
qualquer tipo de dano ao erário.
3. DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, os integrantes da Comissão de Orçamentos e Finanças da Camara de
Umbaúba/SE votam no sentido de rejeitar, integralmente, o parecer prévio exarado pelo
TCE no bojo do processo TC 001084/2014, para APROVAR, SEM RESSALVAS, as
contas do prefeito no exercício financeiro de 2013.
Em cumprimento ao art. 236, §1°, do Regimento Interno, a presente Comissão
encaminha, em anexo, projeto de Decreto Legislativo, para fins de que seja submetido à
apreciação do plenário e em seguida encaminhado ao TCE/SE, junto à respectiva ata de
j ulgamento.
Umbaúba/SE, em 21 de junho de 2022.

José Silveira dos Santos Costa
PRESIDENTE

Mois

Antôni

ho os antos
TOR

e Oliveira
MEMBRO
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DECRETO LEGISLATIVO N° 138, DE 22 DE JUNHO DE 2022
Aprova o parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças
da Camara de Umbaúba, o qual rejeita integralmente o
parecer prévio do TCE/SE relativo as contas do prefeito no
exercício financeiro de 2013, para aprová-las sem ressalvas.

0 PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE UMBAÚBA/SE, faz saber
que os vereadores aprovaram, eu promulgo, o seguinte:
Art. 1°. É integralmente rejeitado o parecer prévio oriundo do TC 001084/2014 TCE/SE,
para aprovar, sem ressalvas, as contas do chefe do executivo relativas ao exercício
financeiro de 2013, em conformidade com parecer elaborado da Comissão de
Orçamentos e Finanças.
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se todas as disposições em sentido contrário.
Umbaúba, 22 de junho de 2022.
Mesa Diretora
Fernando Augusto Prado de Santana Costa
Presidente da Camara de Vereadores de Umbaúba/S
Jonh Guimarães Santos
Primeiro Secretário da Mesa Diretora
Benedito Barreto do Nascimento Junior
Segundo Secretário da Mesa Diretora
Fabio Silveira Viana
Terceiro Secretario da Mesa Diretor
José Ailton Hermenegildo dos Santos
Vice-presidente da Mesa Diretora
Este decreto foi publicado em 22 de junho de 2022 no Diário Oficial do Município,
conforme determina a legislação vigente.
Anselmo Lutz
\ Mendes
Diretor da Secretaria Geral
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DECRETO LEGISLATIVO N° 138, DE 22 DE JUNHO DE 2022

Aprova o parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças
da Camara de Umbaúba, o qual rejeita integralmente o
parecer prévio do TCE/SE relativo às contas do prefeito no
exercício financeiro de 2013, para aprová-las sem ressalvas.

0 PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE UMBAÚBA/SE, faz saber
que os vereadores aprovaram, eu promulgo, o seguinte:
Art. V. É integralmente rejeitado o parecer prévio oriundo do TC 001084/2014 TCE/SE,
para aprovar, sem ressalvas, as contas do chefe do executivo relativas ao exercício
financeiro de 2013, em conformidade com parecer elaborado da Comissão de
Orçamentos e Finanças.
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se todas as disposições em sentido contrário.
Umbaúba, 22 de junho de 2022.
Mesa Diretora
Fernando Augusto Prado de Santana Costa
Presidente da Câmara de Vereadores de Umbaúba/SE
Jonh Guimarães Santos
Primeiro Secretário da Mesa Diretora
Benedito Barreto do Nascimento Júnior
Segundo Secretário da Mesa Diretora
Fábio Silveira Viana
Terceiro Secretário da Mesa Diretora
José Ailton Hermenegildo dos Santo
Vice-presidente da Mesa Diretora
Este decreto foi publicado em 22 de junho de 2022 no Diário Oficial do Município,
conforme determina a legislação vigente.
ssias Mendes
Anselmd uiz
Diretor\da Secretaria Geral
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CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO
UMBAÚBA-SE.
Ata da sexagésima oitava sessão ordinária da Camara Municipal de Umbaúba do terceiro
período da sessão Legislativa da décima sétima legislatura, realizada em 21 de junho de
2022.
MESA DIRETORA: Presidente: Vereador, Fernando Augusto Prado de Santana Costa.
Vice- Presidente: Vereador, José Ailton Hermenegildo dos Santos. PrimeiroSecretário: Vereador, Jonh Guimarães Santos. Segundo-Secretário: Vereador, Benedito
Barreto do Nascimento Júnior. Terceiro-Secretário: Vereador, Fábio Silveira Viana.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2022, as 20:20m (vinte horas e vinte minutos)
reuniu-se o Parlamento Municipal, na sede do Poder Legislativo de Umbaúba, Estado de
Sergipe, para realizar a sexa2ésima oitava sessão ordinária do terceiro período da sessão
Legislativa da décima sétima legislatura do biênio 2021 a 2024 observando haver
quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. PEQUENO EXPEDIENTE: A
verificação da presença dos vereadores foi assim registrada: Antônio Cirilo de Oliveirapresente; Benedito Barreto do Nascimento Júnior- ausente; Celene Souza Silveira
Santos- presente; Fábio Silveira Viana- presente; Fernando Augusto Prado de Santana
Costa- presente; Gilson Bispo dos Santos- presente; José Ailton Hermenegildo dos
Santos- ausente; José Silveira dos Santos Costa- presente; Jonh Guimarães Santospresente; Moisés Augustinho dos Santos- presente; Rubenildo Santana Venanciopresente. Em seguida o presidente da Mesa convidou o primeiro secretário para fazer a
seguinte leitura: Ata da sessão anterior que foi aprovada; Indicação n° 143, de 14 de junho
de 2022, de autoria do vereador José Ailton Hermenegildo dos Santos, que dispõe:
"Solicito ao Poder Executivo medidas cabíveis que proporcione a pavimentação da rua
Povoado Macaco Travessa, localizado nas proximidades do Condomínio Martins, no
município de Umbaúba/SE"; Indicação n° 144, de 21 de junho de 2022, de autoria do
vereador Presidente, Fernando Augusto Prado de Santana Costa, a ser encaminhada ao
Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que dispõe: "Pede celeridade a votação
do Projeto de Lei que dispõe sobre a Indenização, bem como a Pensão Vitalícia para os
familiares do senhor, Genivaldo de Jesus Santos, vitima do infortúnio ocorrido na cidade
de Umbaúba na data de 25 de maio de 2022, Estado de Sergipe, frente as ações da PRF";
Moção de Parabéns n° 29, de 20 de junho de 2022, de autoria do vereador Gilson Bispo
dos Santos, para ser encaminhada a Diretora da

cola Municipal Tobias Barreto, a
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senhora, Valdemira Bispo (Nininha) pela dedicação e belíssimo trabalho que vem
desenvolvendo frente a educação deste município; Moção de Parabéns n° 30, de 20 de
junho de 2022, de autoria do vereador Gilson Bispo dos Santos, para ser encaminhada a
Diretora da Escola Municipal Raimundo Barreto do Nascimento, a senhora, Josefina
Menezes (Nena) pela dedicação e belíssimo trabalho que vem desenvolvendo frente a
educação deste município, com implementação da sala de recursos, acessibilidade para
pessoas com limitações fisicas, entre outros. Em seguida o Presidente da Mesa Diretora,
convidou o Senhor vereador, Moisés Augustinho dos Santos, relator da Comissão de
Finanças, para fazer a leitura do Parecer da Comissão de Finanças n°28, de 21 de junho
de 2022, que dispõe: Análise do TC 001084/2014. Parecer Prévio do TCE/SE acerca das
contas do prefeito no exercício financeiro de 2013. Parecer prévio no sentido da rejeição.
Comissão de Orçamentos e Finanças que opina pela rejeição integral do Parecer do
TCE/SE. Conduta do gestor que não comprometeu a rigidez do orçamento, nem configura
danos ao erário. Aprovação sem ressalvas. Ato continuo, o Presidente da Mesa convidou
o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de Decreto legislativo n°02, de 21 de
junho de 2022, que dispõe: "Aprova o parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças da
Camara de Umbaúba, o qual rejeita integralmente o parecer prévio do TCE/SE relativo
às contas do prefeito no exercício financeiro de 2013, para aprová-las sem ressalvas".
GRANDE EXPEDIENTE: 0 vereador, Gilson Bispo dos Santos, parabenizou o
Secretário de Obras, frente as melhorias que tem realizado na iluminação pública e
estradas do Município. Fez referencias as Moções de n '29/2022 e n° 30/2022, onde
apresentou parabéns as diretoras das Escolas Municipais Tobias Barreto e Raimundo
Barreto do Nascimento, cobrou redutores de velocidade e melhorias na saúde, entre outros
assuntos de interesse público. ORDEM DO DIA: Primeira discussão e votação do
Projeto de Decreto Legislativo n° 02, de 21 de junho de 2022, de autoria da Comissão
de Finanças e Tomadas de Contas e Orçamento, que dispõe: "Aprova o parecer da
Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara de Umbaúba, o qual rejeita
integralmente o parecer prévio do TCE/SE relativo às contas do prefeito no exercício
financeiro de 2013, para aprová-las sem ressalvas". — Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes, isto é, 09 (nove) votos favoráveis. Segunda discussão e
votação do Projeto de Decreto Legislativo n° 02, de 21 de junho de 2022, de autoria
da Comissão de Finanças e Tomadas de Contas e Orçamento, que dispõe: "Aprova
o parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara de Umbaúba, o qual
rejeita integralmente o parecer prévio o T E/SE rela

o its contas do prefeito no
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exercício financeiro de 2013, para aprová-las sem ressalvas". — Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, isto é, 09 (nove) votos favoráveis. Primeira
discussão e votação única da Indicação n° 141, de 31 de maio de 2022, de autoria do
vereador, Moisés Augustinho dos Santos, que dispõe: "Solicito ao Poder Executivo
medidas cabíveis para que se faça a adesão do território de Umbaúba ao Sindicato dos
Produtores Rurais de Indiaroba". — Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes,
isto 6, 09 (nove) votos favoráveis. Primeira discussão e votação única da Indicação n°
142, de 07 de junho de 2022, de autoria do vereador, Moisés Augustinho dos Santos, que
dispõe: "Solicito ao Poder Executivo medidas cabíveis para que se faça a Gestão
Democrática nas escolas da Rede Municipal de Educação com eleição para Diretor
Escolar". — Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, isto 6, 09 (nove) votos
favoráveis. Primeira discussão e votação única da Indicação n° 143, de 14 de junho de
2022, de autoria do vereador José Ai1ton Hermenegildo dos Santos, que dispõe: "Solicito
ao Poder Executivo medidas cabíveis que proporcione a pavimentação da rua Povoado
Macaco Travessa, localizado nas proximidades do Condomínio Martins, no município de
Umbaúba/SE". — Retirada da pauta por ausência do autor. Primeira discussão e votação
única da Indicação n° 144, de 21 de junho de 2022, de autoria do vereador Presidente,
Fernando Augusto Prado de Santana Costa, a ser encaminhada ao Presidente do Senado
Federal, Rodrigo Pacheco, que dispõe: "Pede celeridade a votação do Projeto de Lei que
dispõe sobre a Indenização, bem como a Pensão Vitalícia para os familiares do senhor,
Genivaldo de Jesus Santos, vitima do infortúnio ocorrido na cidade de Umbaúba na data
de 25 de maio de 2022, Estado de Sergipe, frente as ações da PRF". — Aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes, isto 6, 09 (nove) votos favoráveis. Primeira
discussão e votação única da Moção de Parabéns n° 28, de 31 de maio de 2022, de autoria
do vereador presidente, Fernando Augusto Prado de Santana Costa, para ser encaminhada
para a Senhora primeira-dama Rose Aline Avila, pelo belíssimo evento em alusão ao dia
das mães, que aconteceu no dia 20 de maio de 2022 no município de Umbaúba/SE. —
Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, isto 6, 09 (nove) votos favoráveis.
Primeira discussão e votação única da Moção de Parabéns n° 29, de 20 de junho de 2022,
de autoria do vereador Gilson Bispo dos Santos, para ser encaminhada a Diretora da
Escola Municipal Tobias Barreto, a senhora, Valdemira Bispo (Nininha) pela dedicação
e belíssimo trabalho que vem desenvolvendo frente a educação deste município. —
Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, isto 6, 09 (nove) votos favoráveis.
Primeira discussão e votação única da Moção de Parabéns rf 30 t
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de autoria do vereador Gilson Bispo dos Santos, para ser encaminhada a Diretora da
Escola Municipal Raimundo Barreto do Nascimento, a senhora, Josefina Menezes (Nena)
pela dedicação e belíssimo trabalho que vem desenvolvendo frente a educação deste
município, com implementação da sala de recursos, acessibilidade para pessoas com
limitações fisicas, entre outros. — Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes,
isto é, 09 (nove) votos favoráveis. EXPLICACÃO PESSOAL: Não houve. 0 presidente
da Mesa após observar todo o ocorrido e declarando as proposições inseridas na ordem
do dia aprovadas, com exceção da Indicação n° 143/2022 que foi retirada por ausência do
autor e não havendo nada mais a tratar encerrou a sessão pronunciando que a próxima
sessão ordinária dar-se-á em 02 de agosto de 2022 As 19h de forma presencial, devido ao
recesso parlamentar, salvo motivo superior. Eu, Jonh Guimarães Santos, primeiro
secretário da Mesa, digitei esta ata e assino com os demais parlamentares.
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Portarias

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL-UMBAÚBA-SERGIPE
PORTARIA N° 44 DE 01 DE JUNHO DE 2022.

0 Presidente da mesa Diretora da Camara Municipal de vereadores de Umbaúba,
Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Interno
conforme artigo 15; §1° do artigo 80; artigo 81 e 82, Lei Orgânica do Município de
Umbaúba, inciso VII do artigo 37, Estado de Sergipe e Lei Municipal n° 718 de 15 de
dezembro de 2017.
Decide:
Art. 1° - Fica nomeada a senhorita, Gleise Daiane Batista Silveira, portadora do
CPF 000.666.855-08 e RG 1515144 SSP/SE, para o cargo em comissão: Diretora de
Comunicação e Marketing C/C2, entre outras atividades de interesse do Poder
Legislativo, conforme descrito:
propor A Mesa Diretora as políticas e diretrizes de comunicação da
Camara;
divulgar para a imprensa em geral as atividades da Camara e dos
Vereadores;
IIIplanejar e coordenar os eventos e demais atividades de comunicação
social;
estabelecer cooperação com o Cerimonial, com vista à boa execução dos
IVeventos da Camara Municipal;
organizar e manter atualizado o arquivo de noticias sobre a Camara;
Vorganizar e manter atualizado cadastro dos órgãos da administração
VIpública federal, estadual e municipal e de seus respectivos titulares, além
de todos os dados necessários à comunicação da Camara com eles;
VII- coordenar a preparação e editoração de originais, programação visual,
diagramação, revisão e outros procedimentos necessários à publicação de
textos, artigos, jornais e revistas;
VIII- manter as redes socias da Camara na Internet atualizadas com as noticias
da Camara Municipal e as atividades dos Vereadores;
IXprover a guarda do acervo audiovisual das sessões plenárias e demais
eventos da Camara Municipal;
Art. 2' - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando
disposições em contrário.

Camara Municipal de Vereadores de Um

Fernando Augu
Jo

úb., 01 d

nho de 2021.

Costa- Presidente
tos- 1° Secretário
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