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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ato da Mesa nº 6L! /2019 

Anexo I 

Estrutura Administrativa da Secretaria de Comunicação Social 

1. Diretoria Executiva de Comunicação Social - DIREX 

1.1. Coordenação de Gestão e de Apoio Técnico Administrativo - COATA/DIREX/SECOM 
1.1.1. Seção de Apoio Administrativo - SEAD-SECOM/COATA 
1.1.2. Seção de Gestão Orçamentária e de Aquisições - SEGOA/COATA 
1.1.3. Serviço Setorial de Gestão -ESGE-SECOM/COATA 

1.2. Coordenação de Infraestrutura Tecnológica - COINFRA/DIREX/SECOM 
1.2.1. Seção de Arquivo Audiovisual SEARQ/COINFRA 
1.2.2. Seção de Suprimentos - SESUP/COINFRA 
1.2.3. Seção de Manutenção e Suporte Digital - SEDIG/COINFRA 

1.3. Centro Cultural Câmara dos Deputados - CECULT/DlREX/SECOM 
1.3.1. Núcleo de História, Arte e Cultura-NUHAC/CECULT 
1.3.2. Núcleo de Museu - MUSEU/CECULT 

1.4. Coordenação de Rede Legislativa de Rádio e TV Digital - COREDE/DIREX/SECOM 

1.5. Coordenação Agência Câmara - AGECD/DIREX/SECOM 
1.5.1. Serviço de Edição da Agência Câmara - SERAGE/ AGECD 

1.5.1.1. Seção de Edição de Notícias da Agência Câmara - 1 ª edição - SEAGE
lED/SERAGE 

1.5.1.2. Seção de Edição de Notícias da Agência Câmara - 2ª edição - SEAGE-
2ED/SERAGE 

1.5.1.3. Seção de Edição do Plenário -Agência Câmara - SEPLAGE/SERAGE 

1.6. Coordenação de Produção Audiovisual para TV, Rádio e Mídias Digitais -
CPROD/DIREX/SECOM 

1.6.1. Seção de Programação da TV Câmara - SEPROG/CPROD 
1.6.2. Seção de Arte - SEART/CPROD 
1.6.3. Serviço de Edição da Rádio Câmara - SERRAD/CPROD 

1.6.3.1.Seção de Edição de Radiojornais - 1ª edição- SERD-lED/SERRAD 
1.6.3.2.Seção de Edição de Radiojornais- 2ª edição - SERD-2ED/SERRAD 
1.6.3.3.Seção Voz do Brasil - SEVOZ/SERRAD 

1.6.4. Serviço de Edição da TV Câmara-SERTV/CPROD 
1.6.4.1. Seção de Produção Audiovisual Jornalística - 1 ª edição - SEA UD-lED/SERTV 
1.6.4.2. Seção de Produção Audiovisual Jornalística - 2ª edição - SEAUD-2ED/SERTV 
1.6.4.3.Seção de Edição do Plenário - TV Câmara- SEPLTV/SERTV 
1.6.4.4.Seção de Produção de Entrevistas e Debates- SEDEB/SERTV 
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1.6.5. Serviço de Produção Audiovisual e Novos Formatos - SERPA/CPROD 
1.6.5. 1. Seção de Produção de Programas e Interprogramas - SEPGM/SERPA 

1.7. Coordenação de Jornalismo -CJOR/DIREX/SECOM 
1. 7 .1. Seção de Reportagem - 1 ª edição - SEREP-1 ED/CJOR 
1. 7.2. Seção de Reportagem - 2ª edição - SEREP-2ED/CJOR 
1.7.3. Seção de Pauta - SEPAUTA/CJOR 
1.7.4. Seção de Fotografia- SEFOT/CJOR 
1.7.5. Seção de Noticiário Econômico - SENECO/CJOR 
1.7.6. Seção de Notícias da Presidência - SENPRE/CJOR 
1.7.7. Seção de Notícias das Comissões - SENCOM/CJOR 
1.7.8. Seção de Notícias do Plenário - SENPLE/CJOR 
1.7.9. Seção de Debates de Plenário - SEDPLE/CJOR 
1.7.10. Seção de Transmissão do Plenário - SETPLE/CJOR 
1.7.11. Seção de Reportagens Especiais - SERPE/CJOR 
1.7.12. Seção de Reportagens Multimídia - SERM/CJOR 

1.8. Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial - COREP/DIREX/SECOM 
1.8.1. Seção de Eventos Legislativos e Administrativos - SEVENTOS/COREP 
1.8.2. Seção de Eventos Protocolares e Solenidades - SEPROS/COREP 
1.8.3. Seção de Realização de Sessões Solenes - SESOL/COREP 
1.8.4. Seção de Apoio Logístico e Gestão de Espaços - SELOG/COREP 
1.8.5. Seção de Visitação e Receptivo Institucional- SEVISIT/COREP 
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Código Nível 

C0600049 FC-5 

Cl310002 FC-1 

Cl220007 FC-3 

C2040155 FC-1 

C2100018 FC-2 

C0600042 FC-3 

C2040451 FC-1 

C2230369 FC-1 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ato da Mesa nº (:,4 /2019 

Anexo II 

Funções comissionadas da Secretaria de Comunicação Social 

Situação Atual Situação Nova 

Denominação da Órgão de 
Nível Denominação Órgão de 

Função Lotação da Função Lotação 
-

Diretor Executivo Secretaria de Diretor Diretoria 

de Comunicação Comunicação FC-5 
Executivo de Executiva de 
Comunicação Comunicação Social Social 

Social Social 

Diretoria 1 

Diretoria Assistente de 
Comunicação Executiva de 

FC-! 
Assistente de Executiva de 

Comunicação Comunicação Comunicação Social 
Social Social 

Diretor da Diretor da 
Coordenação de Secretaria de Coordenação de Coordenação de 

Comunicação FC-3 Gestão e de 
Gestão e de 

Apoio Técnico 
Social Apoio Técnico 

Apoio Técnico 
Administrativo Administrativo Administrativo 

-

Chefe da Seção Departamento Chefe da Seção 
Coordenação de 

Gestão e de de Apoio de Mídias FC-1 de Apoio 
Apoio Técnico Administrativo Integradas Administrativo 
Administrativo 

-

Chefe do Serviço Chefe do 
Coordenação de 

de Edição do Coordenação 
FC-2 Serviço Setorial Gestão e de 

Jornal da Câmara 
de Jornalismo 

de Gestão 
Apoio Técnico 
Administrativo 

Diretor da 
Departamento Diretor da 

Coordenação de Coordenação de 
de Mídias FC-3 

Coordenação de 
Infraestrutura Infraestrutura 

Integradas Infraestrutura 
Tecnológica Tecnológica Tecnológica 

Chefe da Seção 
Departamento Chefe da Seção Coordenação de 

de Arquivo de Mídias FC-1 de Arquivo ln fraestrutura 
Integradas Audiovisual Tecnológica 

Coordenação 
Coordenação de Chefe da Seção de 

FC-1 Chefe da Seção 
ln fraestrutura de Suprimentos Infraestrutura de Suprimentos 
Tecnológica Tecnológica 
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Situação Atual Situação Nova 

Código Nível Denominação da Órgão de 
Nível 

Denominação Órgão de 
1 Função Lotação da Função Lotação ~--

Diretoria Chefe da Seção 
Coordenação de 

C2040204 FC-1 
Assistente de Executiva de 

FC-1 
de Manutenção 

Infraestrutura Gabinete Comunicação e Suporte 
Tecnológica Social Digital 

Diretor do Centro Centro Diretor do 
Centro Cultural Cultural Centro Cultural C2380020 FC-3 Cultural Câmara 

Câmara dos 
FC-3 

Câmara dos 
Câmara dos 

dos Deputados 
Deputados Deputados 

Deputados 

Chete do Núcleo 
Centro 

Chefe do Núcleo Centro Cultural 
C2230365 FC-! de História, A1te e 

Cultural 
FC-J de História, Arte Câmara dos Câmara dos Cultura 

Deputados e Cultura Deputados 

Centro 
Centro Cultural 

C2040184 FC-1 
Chefe do Núcleo Cultural 

FC-1 
Chefe do Núcleo j 

Câmara dos de Museu Câmara dos de Museu , 
Deputados i 

Deputados 

Diretor da Diretor da Diretor da Diretor da : 
Coordenação da 

Coordenação Coordenação da Coordenação da 
C0600004 FC-3 da Rede FC-3 Rede Legislativa Rede Legislativa Rede Legislativa 

Legislativa de de Rádio e TV de Rádio e TV de Rádio e TV 
Rádio e TV Digital Digital 

Assistente de 
Diretoria Diretoria 

Executiva de Assistente de Executiva de C2040206 FC-1 Comunicação 
Comunicação 

FC-1 
Comunicação Comunicação Social 

Social Social 
Diretor da 

Coordenação Diretor da 
Coordenação da C0600013 FC-3 Coordenação de FC-3 Coordenação da 

Conteúdo 
de Conteúdo 

Agência Câmara 
Agência Câmara 

Chefe do Serviço Chefe do 
Serviço de Coordenação Serviço de C2100044 FC-2 de Edição -

de Jornalismo 
FC-2 

Edição da 
Edição da 

Agência Câmara 
Agência Câmara 

Agência Câmara 
-

Chefe da Seção Chefe da Seção 
de Edição de Serviço de 

C2040200 FC-1 
de Fechamento da Coordenação 

FC-1 Notícias da Edição da Agência Câmara - de Jornalismo 
Agência Câmara Agência Câmara lª edição 

- lª edição 
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Situação Atual Situação Nova 

Código Nível Denominação da Órgão de 
Nível 

Denominação Órgão de 
Função Lotação da Função Lotação 

Chefe da Seção Chefe da Seção 

de Fechamento da Coordenação de Edição de Serviço de 
C2040309 FC-1 

Agência Câmara - de Jornalismo 
FC-1 Notícias da Edição da 

T edição Agência Câmara Agência Câmara 
- 2ª edição 

Chefe da Seção Chefe da Seção 
Serviço de 

C2040208 FC-! 
de Fechamento da Coordenação 

FC-! 
de Edição do 

Edição da Agência Câmara - de Jornalismo Plenário -
3ª edição Agência Câmara 

Agência Câmara 

Diretor da 
Coordenação de 

Diretor da Coordenação de 
Produção 

Coordenação de 
Coordenação Produção 

Audiovisual C0600006 FC-3 de Programas e FC-3 Audiovisual Programas e 
Documentários para TV, Rádio 

para TV, Rádio 
Documentários e Mídias e Mídias 

Digitais Digitais 
Coordenação de 

Chefe da Seção Chefe da Seção 
Produção 

C2040124 FC-1 de Programação 
Coordenação 

FC-l de Programação 
Audiovisual 

de Rádio e TV 
de Conteúdo 

da TV Câmara 
para TV, Rádio 

e Mídias 
Digitais 

Coordenação de 
Produção 

Cl3 l 0001 FC-1 
Chefe da Seção Coordenação 

FC-! 
Chefe da Seção Audiovisual 

de Arte de Conteúdo de Arte para TV, Rádio 
e Mídias 
Digitais 

Chefe do Serviço Chefe do 
Serviço de Coordenação Serviço de C2100016 FC-2 de Edição - Rádio 

de Jornalismo 
FC-2 

Edição - Rádio 
Edição - Rádio 

Câmara 
Câmara 

Câmara 

Chefe da Seção Chefe da Seção 
Serviço de 

C2040161 FC-1 
de Fechamento da Coordenação 

FC-1 
de Edição de 

Edição - Rádio Rádio Câmara - I ª de Jornalismo Radiojomais - !ª 
Edição Edição 

Câmara 

Chefe da Seção Chefe da Seção 
Serviço de 

C2040296 FC-1 
de Fechamento da Coordenação 

FC-1 
de Edição de 

Edição - Rádio Rádio Câmara - 2ª de Jornalismo Radiojornais - 2ª 
Edição Edição Câmara 
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Situação Atual Situação Nova 

Código Nível 
Denominação da Órgão de 

Nível Denominação Órgão de 
Função Lotação da Função Lotação 

Chefe do Serviço 
Chefe do 

Serviço de 
C2100019 FC-2 de Edição - TV 

Coordenação 
FC-2 

Serviço de 
Edição da TV 

Câmara 
de Jornalismo Edição da TV 

Câmara 
Câmara 

Chefe da Seção 
Chefe da Seção 

de Fechamento da Coordenação 
de Produção Serviço de 

C2040154 FC-1 
TV Câmara - 1 ª de Jornalismo 

FC-1 Audiovisual Edição da TV 

Edição 
Jornalística - 1 ª Câmara 

Edição 

Chefe da Seção 
Chefe da Seção 

de Fechamento da Coordenação 
de Produção Serviço de 

C2040156 FC-1 
TV Câmara - 2ª de Jornalismo 

FC-1 Audiovisual Edição da TV 

Edição 
Jornalística - 2ª Câmara 

Edição 

Chefe da Seção Chefe da Seção 
Serviço de 

C2040125 FC-1 
de Fechamento do Coordenação 

FC-1 
de Edição do Edição da TV 

Portal de Notícias de Conteúdo Plenário - TV 
- 2ª edição Câmara 

Câmara 

Chefe da Seção Coordenação 
Chefe da Seção 

Serviço de 
de Produção de 

C2270003 FC-1 de Programas de Programas e FC-1 
Entrevistas e 

Edição da TV 
Frequentes Documentários 

Debates 
Câmara 

Chefe do Serviço de 

Chefe do Serviço 
Coordenação Serviço de Produção de 

C2100013 FC-2 
de Documentários 

de Programas e FC-2 Produção Novos Formatos 
Documentários Audiovisual e e Produtos 

Novos Formatos Audiovisuais 

Diretor da 
Coordenação 

Diretor da 
Coordenação de 

Cl220008 FC-3 Coordenação de FC-3 Coordenação de 
Jornalismo 

de Jornalismo 
Jornalismo 

Jornalismo 

Chefe da Seção 
Coordenação 

Chefe da Seção Coordenação de 

1 C2040123 FC-! de Reportagem - FC-1 de Reportagem - Jornalismo 

1 
lª edição 

de Jornalismo 
l ª edição 

Chefe da Seção 
Coordenação 

Chefe da Seção Coordenação de 
C2040074 FC-! ele Reportagem -

de Jornalismo 
FC-1 de Reportagem - Jornalismo 

2ª edição 2ª edição 

Chefe da Seção 
Coordenação Chefe da Seção 

Coordenação de 

C2040029 FC-1 de Fotografia FC-1 Jornalismo 

Institucional 
de Divulgação Fotografia 
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1 Situação Atual Situação Nova 
! 

Código Nível Denominação da Órgão de 
Nível 

Denominação Órgão de 
Função Lotação da Função Lotação 

Chefe da Seção 
Coordenação Chefe da Seção 

Coordenação de 
de Produção Jornalismo 

C2040158 FC-1 
Executiva de 

de Programas e FC-1 de Noticiário 

Documentários 
Documentários Econômico 

Chefe da Seção 
Chefe da Seção 

Coordenação de 

C2040203 FC-1 
de Fechamento do Coordenação 

FC-1 de Notícias do 
Jornalismo 

' 
Portal de Notícias de Conteúdo Plenário ! - I3 edição 

Chefe da Seção 
Chefe da Seção 

Coordenação de 

de Fechamento do Coordenação Jornalismo 
C2040159 FC-1 

Portal de Notícias de Conteúdo 
FC-1 de Notícias da 

- 3ª edição 
Presidência 

Chefe da Seção Coordenação Chefe da Seção Coordenação de 

C2040163 FC-1 de Programas de Programas e FC-1 de Notícias das Jornalismo 
Culturais Documentários Comissões 

Chefe da Seção 
Coordenação 

Chefe da Seção Coordenação de 

C2040308 FC-! de Fechamento do FC-1 de Debates de Jornalismo 

Jornal da Câmara 
de Jornalismo 

Plenário 

Chefe da Seção Coordenação Chefe da Seção Coordenação de 

C2040162 FC-1 de Programas por de Programas e FC-1 de Transmissão Jornalismo 

Temporada Documentários do Plenário 

Assistente de 
Diretoria 

Chefe da Seção 
Executiva de Coordenação de 

C2230368 FC-! Comunicação 
Comunicação 

FC-1 de Reportagens 
Jornalismo 

Social 
Social 

Especiais 

Assistente de 
Diretoria 

Chefe da Seção 
Executiva de Coordenação de 

C2230371 FC-1 Comunicação 
Comunicação 

FC-! de Reportagens 
Jornalismo 

Social 
Social 

Multimídia 

Assistente de 
Diretoria Diretoria 

C2040205 FC-1 Comunicação 
Executiva de 

FC-1 
Assistente de Executiva de 

Comunicação Comunicação Comunicação 
Social 

Social Social 

Diretor da 
Diretor da 

Coordenação de 
Coordenação Coordenação de 

C0330001 FC-3 
Coordenação de 

de Eventos e FC-3 Relações 
Relações 

Eventos e Públicas e 
Cerimonial 

Cerimonial Públicas e 
Cerimonial 

Cerimonial 
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Situação Atual Situação Nova 

Código Nível Denominação da Órgão de 
Nível 

Denominação Órgão de 
Função Lotação da Função Lotação 

Chefe da Seção 
Coordenação 

Chefe da Seção Coordenação de 

C2040209 FC-1 
de Eventos 

de Eventos e FC-1 
de Eventos Relações 

Legislativos e 
Cerimonial 

Legislativos e Públicas e 
Administrativos Administrativos Cerimonial 

Chefe da Seção 
Coordenação 

Chefe da Seção Coordenação de 

C2040201 FC-1 
de Eventos 

de Eventos e FC-1 
de Eventos Relações 

Protocolares e 
Cerimonial Protocolares e Públicas e 

Solenidades Solenidades Cerimonial 

Departamento 
Chefe da Seção 

Coordenação de 

C2040051 FC-1 
Chefe da Seção de Relações 

FC-1 Realização de 
Relações 

de Planejamento Públicas e Públicas e 
Divulgação 

Sessões Solenes 
Cerimonial 

Chefe da Seção Departamento 
Chefe da Seção 

Coordenação de 
de Promoção de Relações 

de Apoio 
Relações 

C2040212 FC-1 
Social e Públicas e 

FC-1 Logístico e 
Públicas e 

Cidadania Divulgação 
Gestão de 

Cerimonial 
Espaços 

Departamento Chefe da Seção Coordenação de 

C2040157 FC-1 
Chefe da Seção de Relações 

FC-1 
de Visitação e Relações 

de Visitação Públicas e Receptivo Públicas e 
Divulgação Institucional Cerimonial 
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Código Nível 

C2040030 FC-2 

C2100042 FC-2 

C2100015 FC-2 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ato da Mesa nº ~l\ /2019 

Anexo Ili 
Funções comissionadas extintas 

Criação Denominação da Função 

AM 10/99 E 68/13 Chefe do Serviço de Pauta 

AM 113/02 E 68/13 Chefe do Serviço de Reportagem 

AM 85/98 E 68/13 Chefe do Serviço Voz do Brasil 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ato da Mesa nº ~4 /2019 

Anexo IV 

Funções comissionadas criadas 

Denominação da Função 

Chefe da Seção de Pauta-SEPAUTA/CJOR 

Chefe da Seção de Produção de Programas e Interprogramas SEPGM/SERPA/CP RO D 

Chefe da Seção Voz do Brasil- SEVOZ/SERRAD/CPROD 

\ Seção de Gestão Orçamentária e de Aquisições - SEGO A/COA TA 

Nível 

FC-1 

FC-1 

FC-1 

FC-1 
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Ato da Mesa nº b4 12019 

Anexo V 

Competências das unidades administrativas 

1. Diretoria Executiva de Comunicação Social - DIREX/SECOM - planejar, coordenar, orientar, 
controlar e dirigir as atividades da Secretaria de Comunicação Social, de acordo com as diretrizes 
definidas pelo Secretário de Comunicação Social; gerenciar os veículos de comunicação da Casa, os 
programas e serviços de Relações Públicas, e os demais conteúdos distribuídos pela Secretaria em 
quaisquer plataformas; definir a linha editorial dos veículos de comunicação; planejar a aquisição e 
operacionalização de tecnologias atualizadas, visando à universalização do conteúdo; supervisionar as 
atividades de infraestrutura técnico-operacional, necessárias para garantir o apoio técnico especializado 
para execução das atividades de comunicação da Câmara dos Deputados; supervisionar as atividades 
relacionadas à Rede Legislativa de Rádio e TV Digital; promover a reflexão sobre a história e o 
multiculturalismo brasileiro; garantir espaço de veiculação para conteúdos colaborativos nos meios de 
comunicação. 

1.1. Coordenação de Gestão e de Apoio Técnico Administrativo - COATA/DIREX/SECOM -
coordenar, dirigir e controlar os serviços técnicos, administrativos e auxiliares de apoio necessários ao 
funcionamento da Secretaria de Comunicação Social e participar da gestão estratégica e acompanhar os 
processos estratégicos de interesse da Secretaria. 

1.1.1. Seção de Apoio Administrativo - SEAD-SECOM/COATA - exercer as atribuições comuns 
aos órgãos dessa natureza; instruir e analisar os processos administrativos de interesse da Secretaria; dar 
apoio às atividades de gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Secretaria. 

1.1.2. Serviço Setorial de Gestão - ESGE-SECOM/COATA- desempenhar as funções de Escritório 
Setorial de Gestão Estratégica (ESGE) estabelecidas pelos normativos vigentes da Câmara dos 
Deputados, assessorando a Secretaria de Comunicação Social na promoção, no planejamento, na 
coordenação, no monitoramento, na orientação e na implementação de melhorias contínuas na gestão. 

1.1.3. Serviço de Gestão Orçamentária e de Aquisições - SERGOA/COATA- exercer as atividades 
de apoio na gestão orçamentária e de aquisições e especificações no âmbito da Secretaria de 
Comunicação Social. 

1.2. Coordenação de Infraestrutura Tecnológica - COINFRA/DIREX/SECOM - prover a 
conservação, renovação e atualização dos equipamentos eletroeletrônicos dos veículos de comunicação 
da Câmara dos Deputados: zelar pelo cumprimento das normas e diretrizes de caráter técnico
operacional concernentes ao funcionamento dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; 
propiciar as condições operacionais e o supo1te técnico para a produção e a exibição de conteúdos dos 
veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; planejar, organizar e dirigir a execução das 
atividades de tecnologia de inforn1ação e da comunicação destinadas à produção, distribuição e arquivo 
de conteúdos dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; buscar inovações tecnológicas e 
de logística que aumentem a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria observadas as diretrizes 
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da adotadas sobre tecnologia da informação e da comunicação e sobre convergência tecnológica e novas 
mídias; zelar pelo armazenamento, arquivamento e acervo dos produtos audiovisual produzidos pelos 
veículos de comunicação da SECRETARIA; apoiar e interagir com outros órgãos da Casa para execução 
e viabilização técnica de projetos da área de comunicação. 

1.2.1. Seção de Arquivo Audiovisual - SEARQ/COINFRA - zelar pelo acervo dos produtos 
audiovisuais produzidos pela Secretaria de Comunicação Social e pelo seu adequado aimazenamento e 
arquivamento. 

1.2.2. Seção de Suprimentos - SESUP/COINFRA - executar as ações necessárias à distribuição e 
controle dos equipamentos e materiais de consumo específicos e necessários à operação dos veículos de 
comunicação da Câmara dos Deputados. 

1.2.3. Seção de Manutenção e Suporte Digital - SEDIG/COINFRA - realizar as atividades de 
planejamento, integração e automação dos equipamentos e sistemas que compõem os ambientes técnicos 
dos veículos de comunicação; supervisionar a manutenção con-etiva e preventiva de equipamentos dos 
veículos de comunicação; supervisionar o suporte técnico, manutenção da rede de tráfego de áudio e 
vídeo, gerenciamento técnico do sistema de armazenamento digital e desenvolvimento de aplicativos 
para mídias interativas; e dar apoio de T.I.C. para as áreas da Secretaria de Comunicação Social. 

1.3. Centro Cultural Câmara dos Deputados - CECULT/DIREX/SECOM - tratar dos aspectos 
relacionados ao planejamento, coordenação, orientação, direção, supervisão, produção. curadoria e 
controle dos assuntos relativos à historiografia parlamentar e à história da arte; à museologia e à 
muscografia; às exposições históricas e institucionais que tratam das atividades da Câmara dos 
Deputados e da produção legislativa; aos eventos, exposições, mostras culturais e atividades 
relacionadas a projetos sociais e projetos da instituição que tratam das artes plásticas, cênicas, 
cinematográficas, fotográficas, literárias e musicais, e dos gabinetes de arte; às iniciativas para 
efetivação de acordos de cooperação técnica, parcerias e convênios dentro de sua área de atuação; à 
movimentação do acervo museológico; apoiar e viabilizar a realização de manifestações culturais, 
artísticas, históricas e institucionais e a produção de ações e eventos relacionados a esses assuntos que 
sejam de interesse da Instituição. quando de iniciativas de terceiros ou parceiros externos. 

1.3.1. Núcleo de História, Arte e Cultura - NUHAC/CECULT - realizar pesquisa histórica, 
institucional, legislativa, biográfica, iconográfica e artística para subsidiar as atividades do Centro 
Cultural Câmara dos Deputados; organizar cursos, palestras, debates e seminários para conservar e 
divulgar a memória da Câmara dos Deputados. 

1.3.2. Núcleo de Museu - MUSEU/CECULT - proceder ao tratamento, conservação, restauração, 
preservação e controle do acervo museológico da Câmara dos Deputados. 

1.4. Coordenação de Rede Legislativa de Rádio e TV - COREDE/DIREX/SECOM - planejar e 
coordenar a implantação da Rede Legislativa de Rádio e TV Digital, bem como seus desdobramentos; 
definir estratégias e ações que promovam a qualidade e a eficiência da Rede Legislativa, em interação 
com outros órgãos da Casa e outras instituições; exercer a supervisão do controle de qualidade e 
orientação técnicas do sistema de transmissão, retransmissão e repetição das emissoras de rádio e 
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televisão digital da Câmara dos Deputados; atuar em favor da expansão da cobertura dos canais de 
comunicação da Câmara dos Deputados. 

1.5. Coordenação Agência Câmara -AGECD/DIREX/SECOM - difundir e disponibilizar, por meio 
eletrônico, notícias consolidadas e em tempo real ao público em geral e aos órgãos de imprensa 
interessados; supervisionar a elaboração das notícias de acordo com a linha editorial definida pela 
Diretoria Executiva da Secretaria. 

1.5.1. Serviço de Edição da Agência Câmara - SERAGE/AGECD - gerenciar a edição, a linha 
editorial e a publicação de notícias na Agência Câmara e mídias digitais, zelando por conteúdo, formatos 
e todos os produtos e serviços associados à Agência. 

1.5.1.1. Seção de Edição de Notícias da Agência Câmara - l8 edição - SEAGE-lED/SERAGE -
executar a rotina de edição e publicação das notícias para a 1 ª edição da Agência Câmara e mídias 
digitais. 

1.5.1.2. Seção de Edição de Notícias da Agência Câmara - 2ª edição - SEAGE-2ED/SERAGE -
executar a rotina de edição e publicação das notícias para a 2ª edição da Agência Câmara e mídias 
digitais. 

1.5.1.3. Seção de Edição do Plenário -Agência - SEPLAGE/SERAGE - executar a rotina de edição 
e publicação das notícias relacionadas às discussões e votações realizadas no Plenário da Câmara dos 
Deputados para veiculação na Agência Câmara e mídias digitais. 

1.6. Coordenação de Produção Audiovisual para TV, Rádio e Mídias Digitais -
CPROD/DIREX/SECOM - supervisionar a realização de programas jornalísticos, culturais, 
informativos e de assuntos variados a serem veiculados/transmitidos pela TV e Rádio Câmara, de acordo 
com linha editorial definidas pela Diretoria Executiva da Secretaria de Comunicação Social, bem como 
nas páginas institucionais do Portal da Câmara dos Deputados e mídias digitais; gerenciar a edição, a 
linha editorial e a veiculação de notícias na TV e na Rádio Câmara, zelando por conteúdo e formatos; 
supervisionar a elaboração da parte relativa à Câmara dos Deputados a ser veiculada no programa A Voz 
do Brasil; supervisionar a definição da grade de programação da TV e Rádio Câmara, de acordo com a 
linha editorial definida pela Diretoria Executiva da Secretaria de Comunicação Social; supervisionar as 
atividades necessárias à pesquisa e implantação de novos formatos que possam inovar a linguagem 
audiovisual das emissoras. 

1.6.1. Seção de Programação da TV Câmara - SEPROG/CPROD - elaborar a grade de programação 
do conteúdo produzido pela TV Câmara, de acordo com a linha editorial definida pela Coordenação, e 
pela Direção Executiva da Secretaria de Comunicação Social; coordenar as entradas ao vivo na 
programação da emissora: gerir as parcerias de troca de conteúdos de televisão. 

1.6.2. Seção de Arte - SEART /CPROD - coordenar a elaboração do conceito e da identidade visual e 
sonora, na criação das vinhetas, videografismo, artes gráficas e cenografia para os produtos dos veículos 
de comunicação da Câmara dos Deputados. 
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1.6.3. Serviço de Edição da Rádio Câmara-SERRAD/CPROD - gerenciar a edição, a linha editorial 
e a veiculação de notícias na Rádio Câmara e a edição para mídias digitais. 

1.6.3 .1. Seção de Edição de Radio jornais - lª edição - SERD-lED/SERRAD - executar a rotina de 
edição e veiculação da produção audiovisual da 1 ª edição dos noticiários da Rádio Câmara; coordenar 
equipe considerando as diferentes linguagens e plataformas de veiculação e, ainda, adequar os conteúdos 
para mídias digitais. 

1.6.3.2. Seção de Edição de Radiojornais - 2ª edição - SERD-2ED/SERRAD - executar a rotina de 
edição e veiculação da produção audiovisual da 2ª edição dos noticiários da Rádio Câmara; coordenar 
equipe considerando as diferentes linguagens e platafonnas de veiculação e, ainda, adequar os conteúdos 
para mídias digitais. 

1.6.3.3. Seção Voz do Brasil- SEVOZ/SERRAD - gerenciar as atividades necessárias à participação 
diária que cabe à Câmara dos Deputados no programa A Voz do Brasil. 

1.6.4. Serviço de Edição da TV Câmara - SERTV/CPROD - gerenciar a edição, a linha editorial, a 
edição e veiculação de produtos audiovisuais para a TV Câmara e edição para mídias digitais. 

1.6.4.1. Seção de Produção Audiovisual Jornalística- l ª edição -SEAUD-lED/SERTV - executar 
a rotina de edição e veiculação da produção audiovisual da 1 ª edição dos noticiários da TV Câmara; 
coordenar equipe considerando as diferentes linguagens e plataformas de veiculação e, ainda, adequar 
os conteúdos para mídias digitais. 

1.6.4.2. Seção de Produção Audiovisual Jornalística - 2ª edição - SETV-2ED/SERTV - executar a 
rotina de edição e veiculação da produção audiovisual da 1 ª edição dos noticiários da TV Câmara; 
coordenar equipe considerando as diferentes linguagens e plataformas de veiculação e, ainda, adequar 
os conteúdos para mídias digitais. 

1.6.4.3. Seção de Edição do Plenário - TV Câmara - SEPLTV /SERTV - executar a rotina de edição 
das notícias relacionadas às discussões e votações realizadas no Plenário da Câmara dos Deputados para 
veiculação na TV Câmara e mídias digitais. 

1.6.4.4. Seção de Produção de Entrevistas e Debates - SEDEB/SERTV - executar as atividades 
necessárias à realização audiovisual dos programas informativos jornalísticos diários ou semanais para 
a programação TV Câmara e mídias digitais. 

1.6.5. Serviço de Produção Audiovisual e Novos Formatos - SERPA/CPROD - gerenciar as 
atividades necessárias à realização de produtos audiovisuais informativos, interprogramas, séries de 
curta duração, institucionais, promocionais, de curta e média duração, para veiculação na programação 
da TV Câmara, nas páginas institucionais do Portal da Câmara dos Deputados e mídias digitais: gerenciar 
as atividades necessárias à pesquisa e implantação de novos formatos que possam inovar a linguagem 
audiovisual da emissora, e também executar campanhas audiovisuais de utilidade pública. 
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1.6.5.1. Seção de Produção de Programas e Interprogramas - SEPGM/SERPA - executar as 
atividades necessárias à realização audiovisual de programas e interprogramas destinados à TV Câmara 
e mídias digitais. 

1.7. Coordenação de Jornalismo - CJOR/DIREX/SECOM - coordenar a elaboração da pauta, de 
acordo com as diretrizes traçadas pela Secretaria de Comunicação Social, zelando pelo conteúdo de 
todos os produtos e serviços associados à Agência Câmara, Rádio Câmara e TV Câmara; gerenciar o 
trabalho diário da reportagem de todos os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. 

1.7.1. Seção de Reportagem - 1ª edição - SEREP-IED/CJOR - definir e remanejar pautas dos 
repórteres responsáveis pela 1 ª edição dos noticiários dos veículos de comunicação da Câmara dos 
Deputados. 

1.7.2. Seção de Reportagem - 2ª edição - SEREP-2ED/CJOR - definir e remanejar pautas dos 
repórteres responsáveis pela 2ª edição dos noticiários dos veículos de comunicação da Câmara dos 
Deputados. 

1.7.3. Seção de Pauta - SEPAUTA/CJOR - gerenciar a centralização de informações primárias e a 
distribuição de pauta diária e semanal para a cobertura jornalística integrada dos veículos de 
comunicação da Câmara dos Deputados. 

1.7.4. Seção de Fotografia - SEFOT/CJOR - definir, coordenar e executar as pautas diárias e 
semanais de cobertura fotográfica na Câmara dos Deputados, incluindo as demandas jornalísticas, 
institucionais e para mídias digitais; realizar a indexação e classificação inicial das fotos a serem 
arquivadas; disponibilizar o conteúdo do acervo fotográfico da área para amplo acesso interna e 
externamente à Câmara dos Deputados. 

1.7.5. Seção de Noticiário Econômico - SENECO/CJOR - realizar a cobertura jornalística 
especializada de assuntos econômicos e produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de 
comunicação e mídias digitais da Câmara dos Deputados. 

1.7.6. Seção de Notícias da Presidência - SENPRE/CJOR - realizar a cobertura jornalística dos 
assuntos da Presidência da Câmara dos Deputados e produzir matérias jornalísticas para veiculação nos 
veículos de comunicação e mídias digitais da Câmara dos Deputados. 

1. 7. 7. Seção de Notícias das Comissões - SENCOM/CJOR - realizar a coberturajornalístiea dedicada 
aos assuntos discutidos e votados no âmbito das comissões permanentes e temporárias da Câmara dos 
Deputados e produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias 
digitais da Câmara dos Deputados. 

1.7.8. Seção de Notícias do Plenário - SENPLE/C.JOR - realizar a eoberturajornalístiea dedicada à 
explicação dos projetos e emendas em discussão e votação no Plenário da Câmara dos Deputados e 
produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da Câmara 
dos Deputados. 
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1. 7 .9. Seção de Debates de Plenário - SEDPLE/CJOR - realizar a cobertura jornalística dedicada aos 
debates políticos realizados no Plenário da Câmara dos Deputados que contextualizam os projetos em 
discussão e votação ou sobre a realidade política do país, a partir dos discursos dos parlamentares; 
produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da Câmara 
dos Deputados; 

1.7.10.Seção de Transmissão do Plenário - SETPLE/CJOR- acompanhar as transmissões ao vivo do 
Plenário da Câmara dos Deputados; prestar informações durante as transmissões ao vivo da TV e da 
Rádio Câmara para informar o público sobre o que está acontecendo no Plenário e produzir matérias 
jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da Câmara dos Deputados. 

1.7.11. Seção de Reportagens Especiais - SERPE/CJOR - realizar a cobertura jornalística de temas 
complexos para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da Câmara dos Deputados, de 
maneira aprofundada e compreensível para o cidadão. 

1.7.12.Seção de Reportagens Multimídia - SERM/CJOR - realizar a cobertura jornalística em 
diversos formatos para várias plataformas a partir das atividades de comissões e do processo legislativo 
da Câmara dos Deputados. 

1.8. Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial - COREP/DIREX/SECOM - planejar, 
coordenar, supervisionar ou dar apoio à realização de eventos de caráter institucional, realizados ou 
organizados pela Câmara dos Deputados respeitadas as atribuições inerentes ao Centro Cultural, 
Departamento de Comissões e demais áreas proponentes de eventos; orientar as ações de cerimonial e 
protocolo; gerir a solicitação dos eventos, a utilização dos espaços e os serviços inerentes à Coordenação 
e os serviços prestados por órgãos parceiros internos; supervisionar o desenvolvimento de projetos e 
propostas para atividades voltadas ao turismo cívico na Câmara dos Deputados, bem como 
responsabilizar-se pelas políticas de recepção e atendimento ao público; propor ações de comunicação 
par ampliar a participação presencial ou virtual nos eventos e programas institucionais; instruir e 
colaborar em processos administrativos e projetos estratégicos nos temas de relacionamento com a 
comunidade, relações institucionais entre as três esferas da república e em apoio à diplomacia 
parlamentar. 

1.8.1. Seção de Eventos Legislativos e Administrativos - SEVENTOS/COREP - gerenciar as 
atividades de organização e execução de cerimônias e de solenidades específicas da Câmara dos 
Deputados, quais sejam, as solicitadas pela Mesa Diretora, as realizadas cm parceria com o Cerimonial 
do Presidente, as oficiais com calendários específicos (medalhas e prêmios), e a abertura de eventos 
institucionais; montar e oferecer a infraestrutura necessária para a abe1iura e a execução dos eventos 
institucionais e outros aprovados pela Câmara cios Deputados. 

1.8.2. Seção de Eventos Protocolares e Solenidades - SEPROS/COREP - executar as atividades de 
atendimento para realização de eventos legislativos e solenidades, supervisionando todos os serviços de 
apoio necessários para a relação do evento; orientar e sugerir o cumprimento das normas de cerimonial 
público; apoiar as ações desenvolvidas pelo Cerimonial ela Presidência da Câmara dos Deputados. 
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1.8.3. Seção de Realização de Sessões Solenes - SESOL/COREP - executar as atividades de 
atendimento para realização de Sessões Solenes da Câmara dos Deputados, supervisionando todos os 
serviços de apoio necessários para a realização das sessões; executar as atividades de atendimento e 
receptivo para realização das Comissões Gerais. 

1.8.4. Seção de Apoio Logístico e Gestão de Espaços - SELOG/COREP - executar as atividades de 
gestão de apoio logístico para a realização dos diversos tipos de eventos sob responsabilidade da 
Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial; receber solicitações e administrar a utilização dos 
espaços que se encontram sob responsabilidade da Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial para 
a realização de eventos; planejar, executar e acompanhar as soluções tecnológicas e de inovação para a 
área, em parceria com o órgão interno competente. 

1.8.5. Seção de Visitação e Receptivo Institucional - SEVISIT/COREP - gerenciar as atividades de 
receptivo presencial ao público em geral e de visitação institucional nas dependências da Câmara dos 
Deputados, responsabilizando-se pelo agendamento e acompanhamento das visitas institucionais, 
programas especiais de visitação e apoio às delegações estrangeiras; acompanhar e participar das 
diversas ações relacionadas ao turismo cívico no Distrito Federal e no âmbito das assembleias 
legislativas e câmaras municipais. 
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Ato da Mesa nº bll /2019 

Anexo VI 

Competências dos titulares das funções comissionadas 

1. Diretor Executivo de Comunicação Social - DIREX 

a) planejar, coordenar, orientar, controlar e dirigir as atividades da Secretaria de Comunicação 
Social, de acordo com as diretrizes definidas pelo Secretário de Comunicação Social; 

b) supervisionar os projetos e programas que sustentem as atividades de relações públicas e a 
divulgação de informações jornalísticas sobre a Câmara dos Deputados nos diversos formatos e 
mídias possíveis; 

c) definir a linha editorial integrada dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; 

d) orientar a atuação dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados de modo a garantir o 
cumprimento da linha editorial estabelecida; 

e) supervisionar e otimizar os recursos humanos e técnicos disponíveis e necessários às atividades 
da Secretaria de Comunicação Social; 

f) planejar a aquisição e operacionalização de tecnologias atualizadas, visando à universalização do 
conteúdo; 

g) aprovar e gerir o planejamento orçamentário e o plano de compras da Secretaria de Comunicação 
Social; 

h) supervisionar as atividades de infraestrutura técnico-operacional, necessárias para garantir o 
apoio técnico especializado para execução das atividades de comunicação da Câmara dos 
Deputados; 

i) supervisionar as atividades relacionadas à Rede Legislativa de Rádio e TV Digital; 

j) supervisionar as atividades do Centro Cultural Câmara dos Deputados no tocante à avaliação de 
exposições históricas, institucionais ou que envolvam as artes plásticas, cênicas, 
cinematográficas, fotografia, literatura e música; 

k) normatizar e propor normas às instâncias competentes sobre assuntos correlatos às atividades de 
Comunicação Social na Câmara dos Deputados; 

1) exercer outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam determinadas ou 
delegadas por autoridade superior e aquelas descritas na Portaria n 327, de 31/07/2013. 

1.1. Diretor da Coordenação de Gestão e de Apoio Técnico Administrativo -
COATA/DIREX/SECOM 
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a) assessorar o Diretor Executivo e o Secretário de Comunicação Social, em relação à análise, 
instrução, despacho e encaminhamento de processos; 

b) realizar o controle :funcional dos servidores e ocupantes de cargos de natureza especial lotados 
na Secretaria de Comunicação Social; 

c) coordenar as atividades de administração financeiro-orçamentário e material e patrimônio da 
Secretaria; 

d) superv1s1onar a elaboração da correspondência oficial expedida pelo gabinete do Diretor 
Executivo e do Secretário de Comunicação Social; 

e) propor medidas que visem ao aperfeiçoamento e melhoria dos serviços, dando apoio ao Diretor 
Executivo e ao Secretário de Comunicação Social no processo decisório em assuntos de natureza 
técnico-administrativos; 

f) identificar as necessidades de treinamento e aperfeiçoamento de servidores da Secretaria de 
Comunicação Social e comunicar ao órgão de treinamento; 

g) gerenciar, orientar e supervisionar os procedimentos e rotinas administrativas em geral; 

h) coordenar os trabalhos de apoio administrativo no âmbito da unidades administrativas da 
Secretaria; 

i) dar apoio à gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Secretaria; 

j) auxiliar o Diretor Executivo e os Diretores de Coordenação na gestão dos contratos que 
envolverem mão-de-obra terceirizada; 

k) participar da gestão estratégica e acompanhar os processos estratégicos de interesse da Secretaria; 

1) auxiliar na instrução de processos de competências das seções, serviços e coordenações-da 
Secretaria; 

m) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Coordenação; 

n) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas da Coordenação; 

o) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Diretores de Coordenação constantes do art. 
254 da Resolução nº 20/71. 

1.1.1. Chefe da Seção de Apoio Administrativo - SEAD-SECOM/COATA 

a) exercer as atribuições comuns aos órgãos dessa natureza; 

b) auxiliar na instrução e análise de processos administrativos de interesse das unidades 
administrativas da Secretaria de Comunicação Social; 
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c) supervisionar a realização do inventário patrimonial pelas unidades administrativas da Secretaria 
de Comunicação Social; 

d) fazer publicar matérias no Boletim Administrativo; 

e) prestar apoio aos servidores da Secretaria de Comunicação Social em relação à assuntos 
administrativos; 

f) realizar o controle de lotação dos recursos humanos à disposição da Secretaria de Comunicação 
Social (servidores, ocupantes de natureza especial, estagiários, funções comissionadas); 

g) gerir os sistemas de trâmites de processos e cotas disponibilizados à Secretaria de Comunicação 
Social; 

h) dar apoio aos fiscais de contratos, no âmbito da Secretaria de Comunicação Social, em assuntos 
como plano de fiscalização, acompanhamento contratual, comunicações, orientações, 
ocorrências, cronogramas de entregas, listas de verificação e avaliação da qualidade de execução 
dos serviços; 

i) realizar a interlocução com as áreas externas à Secretaria em assuntos relacionados a contratos 
da Secretaria de Comunicação Social; 

j) acompanhar os processos de renovação e prorrogação dos contratos da Secretaria de 
Comunicação Social; 

k) coordenar o ateste das notas fiscais quando o contrato envolver mais de um fiscal e gestor da 
Secretaria de Comunicação Social; 

l) realizar os lançamentos em sistemas específicos; 

m) acompanhar a definição e mudança de lotação de profissionais alocados por meio de contratos 
de terceirização, no âmbito da Secretaria de Comunicação Social; 

n) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

o) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

p) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção: 

q) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 ela 
Resolução nº 20/71. 

1.1.2. Chefe da Seção de Gestão Orçamentária e de Aquisições - SEGOA/COATA 

a) auxiliar o Diretor Executivo na gestão orçamentária no âmbito ela Secretaria de Comunicação 
Social, envolvendo elaboração, acompanhamento, execução, reprogramação e restos a pagar; 
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b) coordenar, sob orientação do Diretor Executivo, o processo de elaboração do Plano de Compras 
da Secretaria de Comunicação Social, envolvendo, planejamento, acompanhamento, priorização 
e interlocução com as demais áreas da Câmara dos Deputados; 

c) auxiliar as unidades administrativas da Secretaria na elaboração de especificações para 
aquisições, estudos técnicos preliminares e termos de referência; 

d) auxiliar as unidades administrativas no acompanhamento de processos prioritários em todas as 
fases internas do processo licitatório até a entrega do serviço; 

e) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito do Seção; 

f) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Seção; 

g) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1.1.3. Chefe do Serviço Setorial de Gestão - ESGE-SECOM/COATA 

a) desempenhar as funções de Escritório Setorial de Gestão Estratégica (ESGE) estabelecidas pelos 
normativos vigentes da Câmara dos Deputados; 

b) assessorar o Secretário de Comunicação Social e o Diretor Executivo na promoção, no 
planejamento, na coordenação, no monitoramento, na orientação e na implementação de 
melhorias contínuas na gestão da Secretaria de Comunicação Social; 

e) zelar pelo cumprimento do planejamento estratégico da Secretaria, propondo atualização quando 
necessário; 

d) supervisionar e auxiliar as áreas da Secretaria em relação a indicadores, custos, processos 
críticos; 

e) supervisionar a realização de pesquisas de opinião internas nas Secretaria; 

f) realizar as atividade de apoio à gestão de projetos; 

g) buscar melhorias na gestão dos processos internos da Secretaria; 

h) coordenar as atividades de gestão de riscos e de inovações no âmbito da Secretaria; 

i) coordenar as ações referentes à conformidade recomendados pela Secretaria de Controle Interno 
ou Tribunal de Contas da União; 

j) coordenar o levantamento de informações para o Relatório de Gestão; 

k) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito do Escritório; 

l) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Escritório; 
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m) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Serviço, constantes do art. 254 da 
Resolução nº 20/71. 

1.2. Diretor da Coordenação de Infraestrutura Tecnológica - COINFRA/DIREX/SECOM 

a) prover a conservação, renovação e atualização dos equipamentos eletroeletrônicos dos veículos 
de comunicação da Câmara dos Deputados; 

b) zelar pelo cumprimento das normas e diretrizes de caráter técnico-operacional concernentes ao 
funcionamento dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; 

c) propiciar as condições operacionais e o suporte técnico para a produção e a exibição de conteúdos 
dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; 

d) planejar, organizar e dirigir a execução das atividades de tecnologia de informação e da 
comunicação destinadas à produção, transmissão e arquivo de conteúdos dos veículos de 
comunicação da Câmara dos Deputados; 

e) propor e implementar inovações tecnológicas e de logística que aumentem a qualidade dos 
serviços prestados pela Secretaria de Comunicação Social, observadas as diretrizes da adotadas 
sobre tecnologia da informação e da comunicação e sobre convergência tecnológica e novas 
mídias; 

f) zelar pelo armazenamento, arquivamento e acervo dos produtos audiovisuais produzidos pela 
Secretaria de Comunicação Social; 

g) apoiar e interagir com as unidades administrativas da Secretaria de Comunicação Social, bem 
como com outros órgãos da Casa para execução e viabilização técnica de projetos da área de 
comunicação; 

h) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Coordenação; 

i) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Coordenação; 

j) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas da Coordenação; 

k) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Diretores de Coordenação, constantes do art. 
254 da Resolução nº 20/71. 

1.2.1. Chefe da Seção de Arquivo Audiovisual - SEARQ/COINFRA 

a) zelar pelo acervo dos produtos audiovisuais produzidos pela Secretaria de Comunicação Social 
e pelo seu adequado armazenamento, arquivamento e; 

b) manter e integrar os arquivos dos conteúdos produzidos pela fotografia, Rádio e TV Câmara: 

c) manter atualizadas as indexações e Tesauro do Acervo, de acordo com os Atos da Mesa 46/2012, 
48/2012 e 49/2012: 
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d) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

e) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Seção; 

f) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

g) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1.2.2. Chefe da Seção de Suprimentos - SESUP/COINFRA 

a) executar as ações necessárias à distribuição e controle dos equipamentos e materiais de consumo 
específicos e necessários à operação dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; 

b) garantir estoque mínimo dos insumos técnicos; 

c) realizar as aquisições por meio de suprimento de fundos para atender demandas urgentes das 
áreas da Secretaria de Comunicação Social; 

d) realizar os lançamentos em sistemas específicos; 

e) manter a guarda dos bens patrimoniais que se encontrem nos diferentes espaços técnicos, 
operacionais e de manutenção dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; 

f) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção e da Coordenação de Infraestrutura Tecnológica; 

g) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

h) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

i) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1.2.3. Chefe da Seção de Manutenção e Suporte Digital- SEDIG/COINFRA 

a) realizar as atividades de planejamento, integração e automação dos equipamentos e sistemas que 
compõem os ambientes técnicos dos veículos de comunicação; 

b) superv1s1onar a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos dos veículos de 
comunicação; 

c) supervisionar o supo1ie técnico, manutenção da rede de tráfego de áudio e vídeo. gerenciamento 
técnico do sistema de armazenamento digital e desenvolvimento de aplicativos para mídias 
interativas; 

d) dar apoio de T.LC. para as áreas da Secretaria de Comunicação Social; 
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e) realizar a interlocução técnica com a Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação - Ditec; 

t) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção e da Coordenação de Infraestrutura Tecnológica; 

g) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

h) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

i) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1.3. Diretor do Centro Cultural Câmara dos Deputados-CECULT/DIREX/SECOM 

a) planejar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas e técnicas do Centro Cultural 
Câmara dos Deputados; 

b) propor soluções tecnológicas ou inovadoras para complementar ou substituir as plataformas de 
exibição das exposições e demais conteúdos do Centro Cultural; 

c) propor acordos e convênios com instituições museológicas, bibliotecas, arquivos, órgãos de 
comunicação, centros culturais e educacionais, inclusive no exterior, tendo como objetivo a 
realização de estudos e pesquisas para desenvolvimento do Centro Cultural Câmara dos 
Deputados, intercâmbio de acervos e de informações para montagem de exposições, mostras 
culturais e demais atividades artísticas e culturais; 

d) propor, elaborar e coordenar programas e projetos estratégicos corporativos do Centro Cultural 
Câmara dos Deputados; 

e) apreciar o Calendário e a Agenda Cultural da Câmara dos Deputados e submetê-los à aprovação 
da Comissão Curadora; 

t) propor publicações e material gráfico impresso para divulgação dos trabalhos do Centro Cultural 
Câmara dos Deputados; 

g) estabelecer prioridades para a execução de trabalhos do Centro Cultural, tendo em vista a 
urgência dos assuntos e a capacidade de atendimento da demanda; 

h) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito do Centro Cultural; 

i) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Centro Cultural; 

j) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas do Centro Cultural; 

k) exercer_ no que couber, as atribuições comuns aos Diretores de Coordenação, constantes do art. 
254 da Resolução nº 20/71. 

1.3.1. Chefe do Núcleo de História, Arte e Cultura - NUHAC/CECULT 
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a) planejar, coordenar e supervisionar os trabalhos do Núcleo de História, Arte e Cultura; 

b) promover estudos e pesquisas técnicas; 

c) articular-se com outros órgãos da Câmara dos Deputados para a realização de projetos de 
interesse comum com a finalidade de registro da história do legislativo brasileiro; 

d) articular-se com núcleos de pesquisa e de documentação de outras instituições culturais do Brasil, 
com vistas ao intercâmbio e ao diálogo pe1manente em tomo das questões relacionadas à 
pesquisa histórica; 

e) sugerir a aqms1çao de material necessário ao funcionamento do setor, fornecendo suas 
especificações e quantidades necessárias; 

f) providenciar a elaboração da proposta de Calendário Anual de todas as atividades relacionadas 
ao Núcleo de História, Arte e Cultura e enviá-la ao Diretor do Centro Cultural Câmara dos 
Deputados, até o final da primeira quinzena do mês de novembro de cada ano; 

g) propor, organizar e coordenar eventos e projetos sócio-institucionais relacionados às artes 
plásticas, cênicas, literárias, fotográficas, cinematográficas, musicais e demais atividades 
culturais, excetuando-se aquelas de competência das demais unidades integrantes do Centro 
Cultural Câmara dos Deputados; 

h) propor concursos de eventos culturais com vistas a incentivar a difusão da cultura brasileira; 

i) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
do Núcleo; 

j) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Núcleo; 

k) executar, quando necessário, tarefas referentes ao Núcleo; 

1) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1.3.2. Chefe do Núcleo de Museu - MUSEU/CECULT 

a) planejar, coordenar a supervisionar os trabalhos do Núcleo de Museu: 

b) promover a seleção das obras a serem submetidas a processos de conservação, preservação e 
restauração; 

e) providenciar a elaboração do plano museológico e do plano de segurança do acervo museológico; 

d) supervisionar a identificação dos bens de caráter histórico e artístico, bem como aqueles que, por 
características especiais, venham a possuir valor cultural; 

e) supervisionar a documentação relativa à doação de obras ao acervo museológico: 
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f) opinar na aquisição ou doação de obras de arte; 

g) propor e proceder à aquisição de obra de arte dentro do contexto de valorização do acervo 
museológico da Câmara dos Deputados; 

h) planejar o arranjo do acervo e supervisionar a colocação e recolocação das peças expostas, 
promovendo a revisão periódica das reservas técnicas; 

i) promover levantamentos de espaços e propor a sua ocupação com peças do acervo; 

j) manter coleção de guias, inventários e obras necessárias às consultas e pesquisas; 

k) fiscalizar o recebimento, o arranjo e a custódia de peças do acervo museológico; 

1) fiscalizar a integridade, o uso, a conservação e a movimentação dos bens de caráter histórico e 
artístico da Câmara dos Deputados; 

m) selecionar, aprovar e enviar para o Diretor do Centro Cultural Câmara dos Deputados material 
para ser disponibilizado no sítio próprio; 

n) sugerir a aquisição de material necessário ao funcionamento do Núcleo do Museu, fornecendo 
suas especificações e quantidades necessárias; 

o) providenciar a elaboração da proposta de Calendário Anual de todas as atividades relacionadas 
ao Núcleo do Museu e enviá-la ao Diretor do Centro Cultural Câmara dos Deputados, até o final 
da primeira quinzena do mês de novembro de cada ano; 

p) apresentar ao Diretor do Centro Cultural Câmara dos Deputados, até o último dia útil do mês de 

q) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
do Núcleo; 

r) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Núcleo; 

s) executar, quando necessário, tarefas referentes ao Núcleo; 

t) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1 .4. Diretor da Coordenação de Rede Legislativa de Rádio e TV Digital 
COREDE/DIREX/SECOM 

a) planejar, coordenar e acompanhar a implantação e expansão da Rede Legislativa de Rádio e TV 
Digital, bem como seus desdobramentos, com suporte técnico elas áreas ela Secretaria de 
Comunicação Social envolvidas, cio Depaitamento Técnico - DETEC e da Diretoria de Inovação 
e Tecnologia ela Informação - DITEC; 

b) exercer a supervisão cio controle de qualidade e orientação técnicas do sistema de transmissão, 
retransmissão e repetição das emissoras de rádio e televisão digital da Câmara dos Deputados: 
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c) definir estratégias e ações que garantam a qualidade e a eficiência da Rede Legislativa, em 
interação com outros órgãos da Casa e outras instituições; 

d) supervisionar o cumprimento das parcerias da Rede Legislativa de Rádio e TV Digital; 

e) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Coordenação; 

t) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Coordenação; 

g) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas da Coordenação; 

h) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Diretores de Coordenação, constantes do art. 
254 da Resolução nº 20/71. 

1.5. Diretor da Coordenação Agência Câmara -AGECD/DIREX/SECOM 

a) supervisionar e coordenar os trabalhos realizados nos serviços e seções que compõem a 
Coordenação; 

b) propor soluções tecnológicas ou inovadoras para modernizar a produção e a exibição dos 
conteúdos da Agência Câmara; 

c) difundir e disponibilizar, por meio eletrônico, notícias consolidadas e em tempo real ao público 
em geral e aos órgãos de imprensa interessados; 

d) supervisionar a elaboração das notícias de acordo com a linha editorial definida pela Direção 
Executiva da Secretaria de Comunicação Social; 

e) elaborar relatórios, diagnósticos e avaliações específicos; 

t) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Coordenação; 

g) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Coordenação; 

h) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas da Coordenação; 

i) exercer as atribuições comuns aos Diretores de Coordenação constantes do art. 254 da Resolução 
nº 20/71. 

1.5.1. Chefe do Serviço de Edição da Agência Câmara - SERAGE/AGECD 

a) gerenciar a edição, a linha editorial e a veiculação de notícias na Agência Câmara e nas mídias 
digitais, zelando por conteúdo, fonnatos e todos os produtos e serviços associados à Agência; 

b) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito do Serviço; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Serviço; 
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d) orientar as atividades das seções que compõem o Serviço, de acordo com as diretrizes traçadas 
pela Coordenação; 

e) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas do Serviço; 

f) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Serviço constantes do art. 254 da Resolução nº 
20/71. 

1.5.1.1. Chefe da Seção de Edição de Notícias da Agência Câmara - l8 edição - SEAGE
lED/SERAGE 

a) executar a rotina de edição e publicação das notícias para a 1 ª edição da Agência Câmara e edição 
para mídias digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.5.1.2. Chefe da Seção de Edição de Notícias da Agência Câmara - 2ª edição - SEAGE-
2ED/SERAGE 

a) executar a rotina de edição e publicação das notícias para a 2ª edição da Agência Câmara e edição 
para mídias digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.5.1.3. Chefe da Seção de Edição do Plenário-Agência - SEPLAGE/SERAGE 

a) executar a rotina de edição e publicação das notícias relacionadas às discussões e votações 
realizadas no Plenário da Câmara dos Deputados para veiculação na Agência Câmara e edição 
para mídias digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 
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c) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6. Diretor da Coordenação de Produção Audiovisual para TV, Rádio e Mídias Digitais -
CPRODIDIREX/SECOM 

a) supervisionar e coordenar os trabalhos realizados nos serviços e seções que compõem a 
Coordenação; 

b) propor soluções tecnológicas ou inovadoras para modernizar a produção e a exibição dos 
conteúdos da TV e Rádio Câmara; 

e) supervisionar a realização de programas jornalísticos, culturais, informativos e de assuntos 
variados a serem veiculados/transmitidos pela TV e Rádio Câmara, de acordo com linha editorial 
definidas pela Diretoria Executiva da Secretaria de Comunicação Social; 

d) supervisionar a definição da grade de programação da TV e da Rádio Câmara, de acordo com a 
linha editorial definida pela Direção Executiva da Secretaria de Comunicação Social; 

e) supervisionar a elaboração da parte relativa à Câmara dos Deputados a ser veiculada no programa 
A Voz do Brasil; 

f) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Coordenação; 

g) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Coordenação; 

h) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas da Coordenação; 

i) exercer as atribuições comuns aos Diretores de Coordenação, constantes do art. 254 da Resolução 
nº 20/71. 

1.6.1. Chefe da Seção de Programação da TV Câmara - SEPROG/CPROD 

a) elaborar a grade de programação do conteúdo produzido pela TV Câmara, de acordo com a linha 
editorial definida pela Coordenação e pela Direção Executiva da Secretaria de Comunicação 
Social; 

b) coordenar as entradas ao vivo na programação da emissora; 

c) estabelecer e avaliar a pertinência de exibição de conteúdo de emissoras parceiras: 

d) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
do Serviço; 

e) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 



70 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Maio de 2019

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

f) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

g) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.2. Chefe da Seção deArte-SEART/CPROD 

a) coordenar a elaboração do conceito e da identidade visual e sonora, na criação das vinhetas, 
videografismo, artes gráficas e cenografia para os produtos dos veículos de comunicação da 
Câmara dos Deputados; 

b) participar de ações destinadas à criação de produtos comuns aos diversos veículos e plataformas 
de comunicação da Câmara dos Deputados 

c) intermediar os pedidos de alterações visual e novos produtos; 

d) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção. 

e) instrnir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção. 

f) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

g) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.3. Chefe do Serviço de Edição da Rádio Câmara - SERRAD/CPROD 

a) gerenciar a edição, a linha editorial e a veiculação de notícias na Rádio Câmara e editar notícias 
para mídias digitais; 

b) supervisionar a elaboração da parte relativa à Câmara dos Deputados a ser veiculada no programa 
A Voz do Brasil; 

c) supervisionar a elaboração da grade de programação da Rádio Câmara, de acordo com a linha 
editorial definida pela Coordenação e pela Direção Executiva da Secretaria de Comunicação 
Social 

d) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito do Serviço; 

e) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Serviço; 

f) orientar as atividades das seções que compõem o Serviço, de acordo com as diretrizes traçadas 
pela Coordenação; 

g) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas do Serviço: 

h) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Serviço constantes do art. 254 da Resolução nº 
20/71. 
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1.6.3 .1. Chefe da Seção de Edição de Radio jornais - 1 ª edição - SERD-lED/SERRAD 

a) executar a rotina de edição e veiculação das notícias da lª edição dos noticiários da Rádio, 
zelando pelo formato e a linguagem do veículo e, ainda, adequando os conteúdos para mídias 
digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.3.2. Chefe da Seção de Edição de Radiojornais - 2ª edição - SERD-2ED/SERRAD 

a) executar a rotina de edição e veiculação das notícias da 2ª edição dos noticiários da Rádio, 
zelando pelo formato e a linguagem do veículo e, ainda, adequando os conteúdos para mídias 
digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.3.3. Chefe da Seção Voz do Brasil- SEVOZ/SERRAD 

a) gerenciar as atividades necessárias à participação diária que cabe à Câmara dos Deputados no 
programa Voz do Brasil; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção. constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.4. Chefe do Serviço de Edição da TV Câmara - SERTV /CPROD 
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i) gerenciar a edição, a linha editorial e a veiculação de notícias na TV Câmara e editar notícias 
para mídias digitais; 

j) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito do Serviço; 

k) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Serviço; 

1) orientar as atividades das seções que compõem o Serviço, de acordo com as diretrizes traçadas 
pela Coordenação; 

m) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas do Serviço; 

n) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Serviço constantes do art. 254 da Resolução nº 
20/71. 

1.6.4.1. Chefe da Seção de Produção Audiovisual Jornalística-1ª edição -SEAUD-lED/SERTV 

a) executar a rotina de edição e veiculação das notícias da ia edição dos noticiários da TV Câmara, 
zelando pelo fom1ato e a linguagem do veículo e, ainda, adequando os conteúdos para mídias 
digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

e) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.4.2. Chefe da Seção de Produção Audiovisual Jornalística - 2ª edição - SEAUD-2ED/SERTV 

a) executar a rotina de edição e veiculação das notícias da 2ª edição dos noticiários da TV Câmara, 
zelando pelo formato e a linguagem do veículo e, ainda, adequando os conteúdos para mídias 
digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção. 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção. 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.4.3. Chefe da Seção de Edição do Plenário -TV Câmara - SEPLTV/SERTV 
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a) executar a rotina de edição das notícias relacionadas às discussões e votações realizadas no 
Plenário da Câmara dos Deputados para veiculação na TV Câmara e mídias digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.4.4. Chefe da Seção de Produção de Entrevistas e Debates - SEDEB/SERTV 

a) executar as atividades necessárias à realização audiovisual dos programas informativos 
jornalísticos diários ou semanais para a progran1ação TV Câmara e mídias digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.6.5. Chefe do Serviço de Produção Audiovisual e Novos Formatos - SERPA/CPROD 

a) gerenciar as atividades necessárias à realização de produtos audiovisuais informativos, 
interprogramas, séries de curta duração, institucionais, promocionais, de curta e média duração, 
para veiculação na programação da TV Câmara, páginas institucionais no P01ial da Câmara dos 
Deputados e mídias digitais; 

b) gerenciar as atividades necessárias à pesquisa e implantação de novos formatos que possam 
inovar a linguagem audiovisual da emissora; 

c) executar campanhas audiovisuais de utilidade pública; 

d) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito do Serviço; 

e) instruir e acompanhar os processos referentes à competência do Serviço: 

f) orientar as atividades das seções que compõem o Serviço. de acordo com as diretrizes traçadas 
pela Coordenação e pelo Departamento de Mídias; 

g) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas do Serviço; 
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h) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Serviço constantes do art. 254 da Resolução nº 
20/71. 

1.6.5.1. Chefe da Seção de Produção de Programas e Interprogramas -SEPGM/SERPA 

a) executar as atividades necessárias à realização audiovisual de programas e interprogramas de 
assuntos informativos variados para TV Câmara e mídias digitais; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7. Diretor da Coordenação de Jornalismo - CJOR/DIREX/SECOM 

a) supervisionar e coordenar os trabalhos realizados nas Seções que compõem a Coordenação; 

b) coordenar a elaboração da pauta, de acordo com as diretrizes traçadas pela Diretoria Executiva 
de Comunicação Social, zelando pelo conteúdo de todos os produtos e serviços associados à 
Agência Câmara, Rádio Câmara e TV Câmara; 

c) gerenciar o trabalho diário da reportagem de todos os veículos de comunicação da Câmara dos 
Deputados; 

d) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Coordenação; 

e) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Coordenação; 

f) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas da Coordenação; 

g) exercer as atribuições comuns aos Diretores de Coordenação, constantes do art. 254 da Resolução 
nº 20/71. 

1.7.1. Chefe da Seção de Reportagem -1ª edição- SEREP-lED/CJOR 

a) definir e remanejar pautas dos repórteres responsáveis pela 1 ª edição dos noticiários dos veículos 
de comunicação da Câmara dos Deputados; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 
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d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7.2. Chefe da Seção de Reportagem -l8 edição - SEREP-2ED/CJOR 

a) definir e remanejar pautas dos repórteres responsáveis pela 2ª edição dos noticiários dos veículos 
de comunicação da Câmara dos Deputados; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7.3. Chefe da Seção de Pauta-SEPAUTA/CJOR 

a) gerenciar a centralização de informações primárias e a distribuição de pauta diária e semanal para 
a cobertura jornalística integrada dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados; 

b) supervisionar ou auxiliar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Seção; 

c) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7.4. Chefe da Seção de Fotografia-SEFOT/CJOR 

a) definir, coordenar e executar as pautas diárias e semanais de cobertura fotográfica na Câmara dos 
Deputados, incluindo as demandas jornalísticas. institucionais e para mídias digitais; 

b) realizar a indexação e classificação inicial das fotos a serem arquivadas; 

c) disponibilizar o conteúdo do acervo fotográfico da área para amplo acesso interna e externamente 
à Câmara dos Deputados; 

d) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

e) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção: 

f) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 
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g) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 
da Resolução nº 20/71. 

1.7.5. Chefe da Seção de Noticiário Econômico-SENECO/CJOR 

a) realizar a cobertura jornalística especializada de assuntos econômicos; 

b) produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da 
Câmara dos Deputados; 

c) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

d) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

e) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

f) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1. 7 .6. Chefe da Seção de Notícias da Presidência - SENPRE/CJOR 

a) realizar a cobertura jornalística dos assuntos da Presidência da Câmara dos Deputados; 

b) produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da 
Câmara dos Deputados; 

c) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

d) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

e) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

f) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7.7. Chefe da Seção de Notícias das Comissões-SENCOM/CJOR 

a) realizar a cobertura jornalística dedicada aos assuntos discutidos e votados no âmbito das 
comissões permanentes e ternporúrias da Câmara dos Deputados; 

b) produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da 
Câmara dos Deputados; 

c) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 



Maio de 2019 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Quarta-feira 8 77

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

d) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

e) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

a) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1. 7 .8. Chefe da Seção de Notícias do Plenário - SENPLE/CJOR 

a) realizar a cobertura jornalística dedicada à explicação dos projetos e emendas em discussão e 
votação no Plenário da Câmara dos Deputados; 

b) produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da 
Câmara dos Deputados; 

c) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

d) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

e) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

f) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do ai1. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7.9. Chefe da Seção de Debates de Plenário-SEDPLE/CJOR 

a) realizar a cobertura jornalística dedicada aos debates políticos realizados no Plenário da Câmara 
dos Deputados que contextualizam os projetos em discussão e votação ou sobre a realidade 
política do país, a partir dos discursos dos parlamentares; 

b) produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da 
Câmara dos Deputados; 

c) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

d) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

e) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

f) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7. l O. Chefe da Seção de Transmissão do Plenário - SETPLE/CJOR 

a) acompanhar as transmissões ao vivo do Plenário da Câmara dos Deputados; 
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b) prestar informações durante as transmissões ao vivo da TV e da Rádio Câmara para informar o 
público sobre o que está acontecendo no Plenário; 

c) produzir matérias jornalísticas para veiculação nos veículos de comunicação e mídias digitais da 
Câmara dos Deputados; 

d) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

e) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

f) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

g) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7.11. Chefe da Seção de Reportagens Especiais - SERPE/CJOR 

a) realizar a cobertura jornalística de temas complexos para veiculação nos veículos de 
comunicação e mídias digitais da Câmara dos Deputados, de maneira aprofundada e 
compreensível para o cidadão; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

c) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71. 

1.7.12. Chefe da Seção de Reportagens Multimídia - SERM/CJOR 

a) realizar a cobertura jornalística em diversos formatos para várias plataformas a partir das 
atividades de comissões e do processo legislativo da Câmara dos Deputados; 

b) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

e) instruir os processos referentes à competência da Seção; 

d) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

e) exercer as atribuições comuns aos Chefes de Seção constantes do art. 255 da Resolução nº 20/71 

1.8. Diretor da Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial - COREP/DIREX/SECOM 
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a) planejar, coordenar, supervisionar ou dar apoio à realização de eventos de caráter institucional, 
realizados ou organizados pela Câmara dos Deputados respeitadas as atribuições inerentes 
ao Centro Cultural, Departamento de Comissões e demais áreas proponentes de eventos; 

b) propor soluções tecnológicas ou inovadoras para modernizar a realização dos serviços prestados 
e geridos pela Coordenação; 

c) orientar as ações de cerimonial e protocolo; 

d) gerir a solicitação dos eventos, a utilização dos espaços e os serviços inerentes à Coordenação e 
os serviços prestados por órgãos parceiros internos; 

e) supervisionar o desenvolvimento de projetos e propostas para atividades voltadas ao turismo 
cívico na Câmara dos Deputados, bem como responsabilizar-se pelas políticas de recepção e 
atendimento ao público; 

f) instruir e colaborar em processos administrativos e projetos estratégicos nos temas de 
relacionamento com a comunidade, relações institucionais entre as três esferas da república e em 
apoio à diplomacia parlamentar; 

g) propor ações de comunicação para ampliar a participação presencial ou virtual nos eventos e 
programas institucionais; 

h) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Coordenação; 

i) instruir os processos referentes à competência da Coordenação; 

j) supervisionar e coordenar os trabalhos realizados nos serviços e seções que compõem a 
Coordenação; 

k) executar, quando necessário, tarefas referentes às unidades administrativas da Coordenação; 

1) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Diretores de Coordenação, constantes do art. 
254 da Resolução nº 20/71. 

1.8.1. Chefe da Seção de Eventos Legislativos e Administrativos - SEVENTOS/COREP 

a) gerenciar as atividades de organização e execução de cerimônias e de solenidades específicas da 
Câmara dos Deputados, quais sejam, as solicitadas pela Mesa Diretora, as realizadas em parceria 
com o Cerimonial do Presidente, as oficiais com calendários específicos (medalhas e prêmios), 
e a abertura de eventos institucionais: 

b) montar e oferecer a infraestrutura necessária para a abertura e a execução dos eventos 
institucionais e outros aprovados pela Câmara dos Deputados; 

c) gerir a utilização e o agendamento dos espaços sob responsabilidade do Departamento e 
destinados a Eventos; 
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d) participar do planejamento e coordenar a organização de eventos provenientes das Comissões 
Permanentes e Temporárias, das Lideranças, dos Gabinetes e das Frentes Parlamentares, quando 
guardarem relação direta com o processo legislativo e com os objetivos institucionais da Casa; 

e) supervisionar os serviços prestados por empresas contratadas no âmbito da Seção; 

f) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

g) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

h) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 
da Resolução nº 20/71. · 

1.8.2. Chefe da Seção de Eventos Protocolares e Solenidades - SEPROS/COREP 

a) executar as atividades de atendimento para realização de eventos legislativos e solenidades, 
supervisionando todos os serviços de apoio necessários para a realização do evento; 

b) elaborar roteiros de locução e de condução de eventos com foco institucional; 

c) elaborar a Ordem de Precedência para eventos institucionais oficiais; 

d) elaborar sinalização para mesas de trabalho ou de abertura de eventos; 

e) orientar e sugerir o cumprimento das normas de cerimonial público; 

f) apoiar as ações desenvolvidas pelo Cerimonial da Presidência da Câmara dos Deputados; 

g) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

h) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

i) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

j) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1.8.3. Chefe da Seção de Realização de Sessões Solenes - SESOL/COREP 

a) executar as atividades de atendimento para realização de Sessões Solenes da Câmara dos 
Deputados, supervisionando todos os serviços de apoio necessários para a realização das sessões; 

b) elaborar roteiros de locução e de condução da sessão; 

e) elaborar a Ordem de Precedência para as sessões solenes; 

d) elaborar sinalização para mesas e convidados das sessões; 
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e) executar as atividades de atendimento e receptivo para realização das Comissões Gerais; 

f) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

g) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

h) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

i) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do mi. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1.8.4. Chefe da Seção de Apoio Logístico e Gestão de Espaços - SELOG/COREP 

a) executar as atividades de gestão de apoio logístico para a realização dos diversos tipos de eventos 
sob responsabilidade da Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial: 

b) receber solicitações e administrar a utilização dos espaços que se encontram sob responsabilidade 
da Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial para a realização de eventos; 

e) manter a guarda dos bens patrimoniais que se encontrem nos diferentes espaços de eventos, sob 

responsabilidade da Coordenação; 

d) solicitar, acompanhar e supervisionar as soluções de tecnologia da informação e de inovação 
apresentadas pelo órgão interno competente relativas à realização de evento e cerimônias na 

Câmara dos Deputados; 

e) planejar, executar e acompanhar as soluções tecnológicas e de inovação para a área, em parceria 
com o órgão interno competente; 

f) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 

da Seção; 

g) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

h) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

i) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 da 
Resolução nº 20/71. 

1.8.5. Chefe da Seção de Visitação e Recepção Institucional- SEVISIT/COREP 

a) gerenciar as atividades de receptivo presencial ao público em geral e de visitação institucional 
nas dependências da Câmara dos Deputados, responsabilizando-se pelo agendamento e 
acompanhamento das visitas institucionais, programas especiais de visitação e apoio às 

delegações estrangeiras; 

b) acompanhar e participar das diversas ações relacionadas ao turismo cívico no Distrito Federal e 

no âmbito das assembleias legislativas e câmaras municipais; 
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c) distribuir publicações específicas e institucionais aos visitantes; 

d) elaborar a escala de final de semana, administrar o pessoal envolvido na efetivação do programa 
de visitas nos finais de semana; 

e) supervisionar ou auxiliar na supervisão de serviços prestados por empresas contratadas no âmbito 
da Seção; 

f) instruir e acompanhar os processos referentes à competência da Seção; 

g) executar, quando necessário, tarefas referentes à Seção; 

h) exercer, no que couber, as atribuições comuns aos Chefes de Seção, constantes do art. 255 
da Resolução nº 20/71. 




