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PORTARIA Nº 17/2020

   que dispõe sobre

NOMEIA PARA O CARGO DE ANALISTA
DE  COMUNICAÇÃO  DA  CÂMARA
MUNICIPAL DE GUAXUPÉ O SR. THALES
DE OLIVEIRA MOREIRA

O Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com base no artigo 60, inciso V,
alínea “b” do Regimento Interno c/c o Anexo IV da Resolução nº 820/2015 e Anexo I
da Lei Municipal nº 2.357/2015, resolve baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º  Fica nomeado para o cargo efetivo de Analista de Comunicação da
Câmara Municipal de Guaxupé o Sr. Thales de Oliveira Moreira, brasileiro,  inscrito
no  CPF  sob  o  nº  119.273.876-47  e  portadora  do  RG  14.431.151-4  SESP-PR,
residente e domiciliado à Rua São Paulo, 419, Rosário, na cidade de Alpinópolis,
estado de Minas Gerais.

Art.  2º  Conforme  expresso  no  Anexo  IV  da  Resolução  nº  820/2015  as
atribuições típicas do cargo de Oficial Legislativo da Câmara Municipal de Guaxupé
são:

I - executar atos decorrentes da política de comunicação social da Câmara de
Guaxupé, previamente estabelecidas pela Assessoria de Comunicação Institucional;

II - auxiliar na busca de informações sobre Poder Legislativo;
III - auxiliar na organização de eventos e cerimonial da Câmara;
IV - elaborar reportagens externas e internas;
V  -  assessorar  os  integrantes  da  estrutura  administrativa  do  órgão  em

assuntos relacionados à comunicação institucional, sob orientação da Assessoria de
Comunicação Institucional;

VI - editar e distribuir publicações institucionais destinadas ao público interno
e externo, sob supervisão da Assessoria de Comunicação Institucional;

VII  -  auxiliar  na  promoção  da  imagem  da  Câmara  Municipal  frente  aos
diversos segmentos da sociedade;

VIII - providenciar a cobertura jornalística de atividades e de atos de caráter
público da Câmara;

IX  -  organizar  e  manter  atualizado  cadastro  contendo  nomes,  telefones  e
endereços de pessoas, autoridades e instituições de interesse da Câmara Municipal
e  providenciar  a  expedição  de  convites  de  solenidades  e  eventos  da  Câmara
Municipal;

X  -  divulgar  os  trabalhos  da  Câmara  Municipal  para  o  público  em  geral,
conforme orientação da Assessoria de Comunicação Institucional;

XI  -  acompanhar  todas  as  sessões  da  Câmara  Municipal,  prestando
atendimento aos veículos de comunicação presentes;



XII  -  elaborar  boletins  informativos  da  Câmara  e  enviá-los  aos  meios  de
comunicação, sob autorização da Assessoria de Comunicação Institucional;

XIII  -  inteirar-se  de  todas  as  notícias  sobre  a  Câmara  e  leva-las  ao
conhecimento do Presidente;

XIV - elaborar materiais informativos destinados ao site da Câmara Municipal;
XV  -  elaborar  materiais  informativos  destinados  a  outros  meios  de

comunicação, quando necessário;
XVI - contatar os Vereadores, autoridades, entidades e servidores para colher

informações úteis a manutenção do serviço de Comunicação da Câmara Municipal,
quando necessário;

XVII - organizar encontros e reuniões, assessorando a Presidência, quando
solicitado;

XVIII  -  proceder  a  organização  de  cerimoniais  públicos  que  envolvam  a
Câmara Municipal;

XIX - manter contato com os órgãos de imprensa para divulgação de projetos
apresentados e aprovados pelos vereadores;

XX  -  efetuar  a  redação  e  digitação  de  mensagens  informativas  e/ou
institucionais da Câmara Municipal;

XXI  -  assessorar  o  Presidente  em  suas  relações  com  os  meios  de
comunicação;

XXII - manter o Presidente informado de todas as publicações institucionais
da Câmara antes de efetivá-las;

XXIII  -  manter  atualizado  o  site  oficial  da  Câmara  na  rede  mundial  de
computador, com auxílio da área de informática;

XXIV  -  informar  servidores  sobre  assuntos  administrativos  e  de  interesse
geral;

XXV - recepcionar, em conjunto com o Gabinete da Presidência, os visitantes
oficiais, quando designado para isso;

XXVI - atender a cobertura de eventos externos em que haja a presença de
representante da Câmara Municipal, quando para isso for designado, realizando a
cobertura fotográfica e redigindo matéria informativa para a área de Comunicação da
Câmara;

XXVII  -  auxiliar  nas gravações e  transmissões das sessões e  eventos  da
Câmara Municipal;

XXVIII  -  realizar a  cobertura fotográfica de sessões e eventos da Câmara
Municipal;

XXIX  -  auxiliar  no  planejamento  e  divulgação  das  ações  da  Escola  do
Legislativo;

XXX  -  executar  as  ações  necessárias  para  o  pleno  funcionamento  da
Ouvidoria  do  Legislativo  e  atendimento  ao  cidadão,  realizando  os  devidos
encaminhamentos e respostas;

XXXI - redigir textos para atividades de divulgação institucional para as mídias
externas de forma reativa e proativa;

XXXII  -  providenciar  a  cobertura  jornalística  das  atividades  e  de  atos  de
caráter público da Câmara Municipal;

XXXIII  -  articular-se,  através  da  manutenção  de  fluxos  permanentes  de
informação,  com  os  veículos  de  comunicação  em  geral,  bem  como  através  de
contatos com jornalistas credenciados junto à Câmara Municipal;

XXXIV - executar outras atribuições afins.



Art.  4º  Fica resguardado,  a  partir  desta  data,  o  direito  à  remuneração ao
servidor acima nomeado, na proporção estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº
2.357/2015.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições
em contrário. 

Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais.

Em 03 de fevereiro de 2020.

Leonardo Donizetti de Moraes
Presidente


