PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECRETO Nº 103/2017, de 21 de agosto de 2017.

Dispõe sobre a alteração, denominação, reforma
administrativa, remanejamento, transposição dos
cargos de provimento em comissão sem
elevação das despesas fixadas e dá outras
providências.

O Prefeito do Município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais e, com base na Lei Complementar nº 123, de 19 de abril de
2017.
CONSIDERANDO a necessidade de reorganizar administrativamente o Poder
Executivo e a modernização e adequação da estrutura organizacional, para
tornar a Instituição mais ágil e adaptada às novas demandas da sociedade
ibatibense;
CONSIDERANDO às necessidades específicas do Gabinete do Prefeito para
garantir a publicidade dos atos administrativos, visando garantir o princípio da
transparência no Poder Executivo Municipal, sem implicar aumento de
despesas,
DECRETA:
Art. 1º - Fica transformado o cargo de Assessor de Comunicação e
Publicidade/CC III – Gabinete do Prefeito, em Assessor de Comunicação
Social/CC III – Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I.
Art. 2º - A Assessoria de Comunicação Social compete:
I.
Organizar em parcerias com todos os órgãos municipais o
gerenciamento das informações, visando garantir a publicidade das
ações administrativas;
II. Exercer as atividades de comunicação social da Prefeitura, bem como
coordenar e supervisionar as atividades afins eventualmente
desempenhadas por outros órgãos ou entidades da Administração
Municipal;
III. Coordenar e desenvolver campanhas e atividades de mobilização social;
IV. Coordenar as atividades de relações públicas no âmbito da
Administração Municipal;
V. Promover atividades de comunicação interna da Prefeitura;
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VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

Manter-se articulada com os órgãos e entidades da Administração
Municipal para efeito de captação e divulgação de notícias e
informações referentes às atividades da Prefeitura;
Coletar e divulgar, no âmbito da Prefeitura, notícias, informações, e
comentários divulgados na imprensa, referentes à Administração
Municipal;
Incumbir-se do relacionamento do Prefeito com os meios de
comunicação;
Manter o Prefeito informado sobre notícias ou eventos veiculados pela
imprensa local, estadual e nacional, que interessem ao Município;
Acompanhar e prestar apoio ao Prefeito no cumprimento de atividades
externas;
Exercer outras atividades peculiares ao cargo, não expressas neste
Decreto.

Art. 3º - Fica transformado o cargo de Chefe de Seção de Licenciamento,
Emplacamento e Fiscalização de Veículos Automotores – CC VI, da Secretaria
Municipal da Fazenda, em Chefe de Seção de Publicidade, Marketing e Mídias
Sociais – CC VI, no Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I.
Art. 4º - A Seção de Publicidade, Marketing e Mídias Sociais compete:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

Elaborar o órgão informativo das atividades e ações da Prefeitura;
Divulgação das atividades e de publicidade institucional do Poder
Executivo Municipal;
Padronização, orientação e consultoria às atividades de comunicação
das demais secretarias, órgãos e autarquias governamentais;
Definição de estratégias e coordenação da divulgação das ações, planos
e programas governamentais;
Garantir perfis nas mídias sociais, utilizando linguagem específica, de
modo a potencializar o alcance dos conteúdos jornalísticos produzidos e
interatividade com os cidadãos;
Atuar nas áreas de planejamento, criação, produção e veiculação de
materiais publicitários impressos, audiovisuais e digitais, planejamento
editorial e ações em mídias sociais como forma de contato virtual.
Contribuir para fortalecer a imagem da Prefeitura Municipal;
Colaborar para a transparência dos atos do Poder Executivo, a
valorização de sua imagem e para o estímulo à cidadania.
Exercer outras atividades peculiares ao cargo, não expressas neste
Decreto.

Art. 5º - Fica transformado o cargo de Encarregado de Serviços do Viveiro de
Mudas – CC VIII, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e
Turismo, em Coordenador de Cerimonial e Eventos - CC VIII, no Gabinete do
Prefeito, conforme Anexo I.
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Art. 6º - A Coordenação de Cerimonial e Eventos compete:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

Planejamento, coordenação e organização do evento, em todas as suas
fases, planejando o roteiro da solenidade;
Organizar simpósios, conferências, seminários, audiências públicas e
afins no intuito de integrar a comunidade com a Administração
Municipal;
Coordenar e organizar, em parceria com demais órgãos da
Administração, os cerimoniais oficiais, cuidando pela convocação de
servidores e contratação de terceiros para garantir a efetividade e
segurança do evento; incumbir-se das tarefas protocolares e
responsabilizar-se pelo cerimonial dos eventos e solenidades
promovidas pela Prefeitura;
Organizar e realizar eventos especiais, como inaugurações,
comemorações, visitas;
Organizar e realizar atos públicos como reuniões, congressos,
conferências, seminários e encontros, fazendo destacar a marca da
Administração;
Incumbir-se das tarefas protocolares e responsabilizar-se pelo
cerimonial dos eventos e solenidades promovidas pela Prefeitura;
Exercer outras atividades peculiares ao cargo, não expressas neste
Decreto.

Art. 7º - Ficam mantidos os demais cargos de provimento em comissão nos
termos das legislações vigentes.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos 21 de
agosto de 2017.
Certidão de Publicação

LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal

Certifico para os devidos fins nos
termos da Lei Orgânica Municipal,
que o presente Decreto foi publicado
no quadro de aviso da Prefeitura em
21 de agosto de 2017.

Claudimira Maria dos SantosDias
Chefe de Gabinete
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Anexo I
Cargos Atuais:
01 (um) Assessor de Comunicação e Publicidade/CC III – Gabinete do Prefeito;
01 (um) Chefe de Seção de Licenciamento, Emplacamento e Fiscalização de
Veículos Automotores – CC VI, da Secretaria Municipal da Fazenda;
01 (um) Encarregado de Serviços do Viveiro de Mudas – CC VIII, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo;
Novos Cargos:
01 (um) Assessor de Comunicação Social/CC III – Gabinete do Prefeito;
01 (um) Chefe de Seção de Publicidade, Marketing e Mídias Sociais – CC VI,
no Gabinete do Prefeito;
01 (um) Coordenador de Cerimonial e Eventos - CC VIII, no Gabinete do
Prefeito;
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