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LEI Nº 1.044 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.

EMENTA: Altera o artigo 1º da Lei 800/2009, que trata dos
cargos comissionados de Assessor Parlamentar, Assessor
Legislativo de Comunicação e Assessor Chefe de Gabinete
de Vereador e adota outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei Orgânica do Município e pelo seu Regimento Interno, aprova e a
Senhora Prefeita sanciona a seguinte Lei:

O Artigo 1º da Lei Municipal de nº 800/2009, passa a vigorar com a seguinte Redação:

Art. 1º - Ficam criados e acrescidos ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de
Vereadores de Trindade Pernambuco, 13 (treze) cargos comissionados de Assessor
Parlamentar, 13 (treze) cargos comissionados de Assessor Legislativo de Comunicação, e 13
(treze) cargos comissionados de Assessor Chefe de Gabinete de Vereador, Símbolos CC-5.

§ 1º - Os ocupantes dos cargos em comissão de que trata o caput deste artigo, prestarão
assessoria direta aos senhores Vereadores.

§ 2º - A cada Parlamentar caberá a indicação de 01(um) Assessor Parlamentar, 01(um)
Assessor Legislativo de Comunicação e 01(um) Assessor Chefe de Gabinete, nomeado pelo
Presidente da Câmara, mediante a indicação por escrito do Vereador.

§ 3º - Caberá aos membros da Mesa Diretora, a indicação de mais 01(um) assessor
Parlamentar, afora o contido no parágrafo 2º.

Ar. 2º - Fica acrescido no quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Trindade-PE.,
02(dois) cargos comissionado de Assistente Legislativo, Símbolos CC-5.

I – Os cargos em comissão são providos com base no critério de confiança, de livre
nomeação e exoneração por ato do Presidente da Câmara.

Art. 3º - Os vencimentos dos cargos comissionados serão de 01 (um) Salário Mínimo
Nacional, vigente à época do pagamento e suas atribuições constam no Anexo I desta Lei.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos recursos constantes
nas dotações orçamentárias destinadas as despesas de pessoal da Câmara.

Art. 5º - Revogam-se as Leis Municipais de nºs. 524/1998 e 785/2009 e demais
disposições em contrário.
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Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º
(primeiro) de janeiro de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
PREFEITA MUNICIPAL.

ANEXO – I

COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES REFERENCIAIS:

ASSESSOR PARLAMENTAR

Atribuições:

I - Assessorar o Vereador e o chefe de gabinete na execução de atividades legislativas;
II – Reunir legislação, projetos e propostas de interesse do Vereador, assessorando-o nas
questões que se fizerem necessárias;
III – Preparar matérias relativas a pronunciamentos e proposições do Vereador, encaminhar
para o setor competente as proposições dos Senhores Vereadores no que se refere às
indicações, requerimentos, moções, emendas, ofícios, projetos, etc.;
IV - Auxiliar na execução de atividades administrativas do gabinete;
V - Efetuar o atendimento de munícipes e autoridades;
VI – Redigir, a pedido do Vereador, pronunciamentos a serem feitos em plenário;
VII - Informar o Vereador sobre prazos e providências das proposições em tramitação na
Câmara;
VIII - Cumprir as determinações da respectiva chefia de gabinete e do vereador;
IX – Representar o vereador no atendimento à comunidade, quando solicitado;
X - Cumprir as normas legais, regulamentares e de controle interno;
XI – Desempenhar outras atividades de assessoramento internas e externas da atividade
parlamentar.
Requisitos para Provimento:

- Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da Lei; gozar dos direitos políticos; estar em dias com
as obrigações militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter
idade mínima de 18 anos; ter escolaridade mínima de ensino fundamental.

- Livre Nomeação e Exoneração

ASSESSOR LEGISLATIVO DE COMUNICAÇÃO

Atribuições:
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I. Planejar, supervisionar, orientar, executar e avaliar as atividades relacionadas com
assessoria de imprensa e comunicação da Câmara Municipal;
II. Projetar a imagem da Câmara Municipal perante os veículos de comunicação, redigindo
textos jornalísticos e encaminhando para divulgação pela imprensa, dos atos e fatos
relevantes dando publicidade aos trabalhos desta Casa Legislativa;
III. Desenvolver atividades de atendimento e informação ao público e autoridades;
IV. Desempenhar missões específicas, formais e expressamente atribuídas através de atos
próprios, despachos ou ordens verbais do Presidente da Câmara;
V. Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar, diagramar, organizar e
revisar informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os
acontecimentos;
VI. Fazer seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas
em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros
meios de comunicação com o público;
VII. Responsabilizar-se pelo atendimento de todos os representantes da imprensa local e
regional;
VIII. Elaborar e coordenar campanhas e o uso estratégico de canais de comunicação visando à
divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal;
IX. Difundir as ações e programas do Poder Legislativo, com vista à informação dos munícipes
e da coletividade;
X. Acompanhar as Sessões da Câmara Municipal bem como a Presidência, Membros da Mesa
e Vereadores em eventos relacionados ás atividades Legislativas, quando necessário e
autorizado pela Presidência da Câmara;
XI. Dar transparência ao público, garantindo o acesso à informação;
XII. Desenvolver atividades de relacionamento institucional;
XIII. Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu
cargo.

Requisitos para Provimento:
- Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da Lei; gozar dos direitos políticos; estar em dias
com as obrigações militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais;
ter idade mínima de 18 anos; ter escolaridade mínima de ensino fundamental.

- Livre nomeação e exoneração.

ASSESSOR CHEFE DE GABINETE

Atribuições:

I - Coordenar as atividades administrativas e legislativas do gabinete do Vereador, realizando
as tarefas pertinentes e distribuindo-as aos demais cargos do Gabinete;
II – Supervisionar ou elaborar projetos, indicações, proposições, emendas e demais atos
inerentes ao processo legislativo;
III – Coordenar o atendimento aos munícipes e reinvindicações da sociedade em geral,
prestando assessoria ao vereador na organização e funcionamento do gabinete;
IV - Assessorar o Vereador em suas relações político-administrativas com a população, órgãos
e entidades públicas e privadas;
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V – Assessorar a elaboração da agenda de compromissos e obrigações do Vereador; VI –
Receber, preparar e expedir correspondências do Vereador;
VII – Responsabilizar-se por documentos oficiais e pelo controle de arquivo do gabinete;
VIII - Organizar e manter atualizados os registros e controle pertinentes ao gabinete; IX -
Controlar os gastos do gabinete e zelar pela otimização dos recursos fornecidos pela Câmara;
X – Solicitar e controlar os materiais e demais suprimentos fornecidos ao gabinete; XI –
Realizar, a pedido do vereador, o relatório de atividades do gabinete;
XII – Assessorar, cumprir e fazer cumprir as normas legais, regulamentares e de controle
interno;
XIII - Cumprir as determinações do vereador;
XIV - Exercer outras atividades correlatas.

Requisitos para Provimento:
- Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da Lei; gozar dos direitos políticos; estar em dias
com as obrigações militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais;
ter idade mínima de 18 anos; ter escolaridade mínima de ensino fundamental.

- Livre nomeação e exoneração.
ASSISTENTE LEGISLATIVO

Atribuições:

I - Executar serviços administrativos da secretaria e tesouraria, tais como: manter fichários,
arquivos de documentos, reprodução de material, assistindo, no que couber, o secretário e o
tesoureiro, da Casa.
II - Receber, conferir e entregar documentos, destinados aos Vereadores e demais órgãos

públicos e ou privados do município;
III - Receber e expedir materiais, conferindo-os de acordo com as especificações de notas

fiscais e pedidos de material;
IV - Operar máquinas copiadora;
V - Fazer a montagem e encadernação do material reproduzido da secretaria;
VI - Executar serviços de digitação e redigir correspondência em geral;
VII - Elaborar mapas e quadros demonstrativos referentes a movimentação da secretaria;
VIII - Executar outras tarefas correlatas

Requisitos para Provimento:
- Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da Lei; gozar dos direitos políticos; estar em dias
com as obrigações militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais;
ter idade mínima de 18 anos; ter escolaridade mínima de ensino fundamental.

- Livre nomeação e exoneração.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL.

LEI Nº. 1.045 DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
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INSTITUI A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) E A
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRABALHOS
PARLAMENTARES NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TRINDADE-PE.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, no uso das atribuições que

lhe são conferidas por Lei Orgânica do Município e pelo seu Regimento Interno, aprova e a

Senhora Prefeita sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica assegurado aos surdos e deficientes auditivos o direito à inclusão, à
comunicação e a informação através da tradução simultânea, por intérpretes do sistema
LIBRAS, dos trabalhos parlamentares da Câmara Municipal de Trindade-PE.

Parágrafo Único. As sessões plenárias (ordinárias e extraordinárias) e as sessões
solenes da Câmara Municipal, bem como, as transmissões em TV ou nas redes sociais, serão
traduzidas simultaneamente por intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e demais
recursos de expressão a ela associados.

Art. 2° Para executar o disposto nesta Lei, a Câmara Municipal poderá contratar
intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e firmar convênios/parcerias com órgãos e
entidades públicas ou privadas que atuem no atendimento de surdos e deficientes auditivos.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
PREFEITA MUNICIPAL.

LEI MUNICIPAL N° 1.046 DE 16 DE AGOSTO DE 2021.

AUTORIZA PERMUTA DE IMÓVEIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE ESTADO DE PERNAMBUCO A
SENHORA HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 70, inciso XVIII da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Artigo 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar o imóvel descrito no
inciso I deste artigo, de propriedade do Município de Trindade Pernambuco, pelo imóvel
descrito no inciso II, de propriedade do Sr. PERIVALDO MUNIZ DE AZEVEDO com outorga de
escritura e ônus dividido:

I – Um terreno Urbano medido 8.00 (oito metros) de frente e 5,60 (cinco metro e sessenta
centímetros) nos fundo por 30.00 (trinta metros) de comprimento em ambos os lados com
uma área total de 204,00 m², (duzentos e quatro metros quadrados), localizado na Rua
Prudente de Morais ao lado do imóvel Nº 25, matriculada no Registro de Imóveis desta cidade
sob n.º 1345, FLS 45;

II - Um terreno Urbano medido 15.00 (quinze metros) de frente e fundos por 30.00 (trinta
metros) de comprimento em ambos os lados com uma área total de 450,00 m², (quatrocentos
e cinquenta metros quadrados), localizado na Rua Santa Tereza do lado esquerdo com o
Terreno do Sr. Valdeny Bezerra Costa e ao lado direito com o imóvel do Sr. Perivaldo Muniz de
Azevedo, matriculada no Registro Geral de Imóveis sob o nº 2.807 Matricula Nº R-1-2.2807.

Artigo 2° Fica desde já autorizado a permuta do imóvel descrito no inciso I do Art. 1º,
pelo imóvel do inciso II do mesmo artigo.

Artigo. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, dispensada toda e
qualquer vacância.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE/PE, 16 DE AGOSTO DE 2021.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 015/2021

Com cumprimentos cordiais a Vossa Excelência, nobre Presidente desta Casa
Legislativa, bem assim aos Senhores Vereadores de todas as bancadas, enviamos para
apreciação o Projeto de Lei em anexo, fazendo acompanhá-lo de justificativa abaixo transcrita:

O presente Projeto de Lei versa sob permutar terreno público por um outro de
tamanho maior visto que o terreno público medi 8.00 (oito metros) de frente e 5,60 (cinco
metro e sessenta centímetros) nos fundo por 30.00 (trinta metros) de comprimento em ambos
os lados com uma área total de 204,00 m², (duzentos e quatro metros quadrados), e o terreno
que venha a ser permutado tem a medida de 15.00 (quinze metros) de frente e fundos por
30.00 (trinta metros) de comprimento em ambos os lados com uma área total de 450,00 m²,
(quatrocentos e cinquenta metros quadrados), por tanto, o terreno a ser permutado é maior e
melhor atenderia ao interesse público.

Vale salientar também que, a localização do terreno a ser permutado favorece em
tudo o interesse público, pois, trata-se de terreno em área com desenvolvimento avançado,
podendo ser lá construído prédio público que atenda a necessidade da população como, um
avançado posto para o Programa da Saúde da Família ou Centro de Referência Especializada e
Assistência Social por exemplo.
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Certa de contar com a habitual presteza de Vossas Excelências, renovamos votos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE PERNAMBUCO, a Sra.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, brasileira, casada, professora, portadora do RG n.
032.647.624.-55, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Gonçalo, nº. 99, Centro,
Trindade-PE, neste ato representante do município de Trindade, Estado de Pernambuco,
Pessoa jurídica, de Direito Público Interno, CNPJ/MF Nº. 11.040.912/0001-03, com sede na
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 centro, CEP: 56250-000. DECLARO para os devidos
fins de Direito, que revendo os registros do imóvel onde estar situado o POLO DA UAB-
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, “DR. LAUDENOR LINS JÚNIOR”, nunca foi objeto de
interdição pela defesa civil ou qualquer outro órgão, de qualquer natureza, declaração esta
que faço sob as penas da Lei e sobre a minha responsabilidade. (art. 299 CPB).

Trindade, 03 de agosto de 2021.

HELBE DA SILVA RODRIGUES
Prefeita Municipal.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Trindade/PE, 03 de agosto de 2021.

AO SENHOR
ERNESTO MOURA PONTES

TRINDADE/PE.

Ref. OBRA PARADA

Ilustríssimo Senhor,
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Em visita de fiscalização executada pelo Departamento de Tributos desta

municipalidade foi detectado que o imóvel localizado na Rua Gov. Muniz Falcão nº. 126,
centro, Trindade/PE, de sua propriedade, tem tapumes para início de uma obra, foi

constatado que há muitos anos, encontra-se parada sem qualquer manutenção de limpeza e

substituição de tapumes, em total descumprimento da Lei Municipal nº. 970/2017, que
estabelece o seguinte:

Desta forma solicitamos a Vossa Senhoria, que retire os tapumes da Obra iniciada

no imóvel localizado na Rua Gov. Muniz Falcão nº. 126, centro, Trindade/PE, bem como
efetue a limpeza do local, pois, está causando transtornos à vizinhança, em face do tempo da

obra parada há mais de 60 (sessenta) dias.
Diante da situação precária que se encontra a obra parada há muitos anos, o

terreno tem servido apenas para criação de insetos, animais peçonhentos, acarretando perigo

de vida e doenças na comunidade circunvizinha, dificultando inclusiva a limpeza urbana, pois,
os tapumes encontram-se em cima do passeio da calçada em péssimas condições.

De acordo com a Lei Municipal referenciada, fica o Senhor ADVERTIDO, para que
no prazo de 15 dias, promova a limpeza do imóvel (Rua Gov. Muniz Falcão nº. 126, centro,

Trindade/PE), bem como a retirada dos tapumes do passeio da calçada, a vedação de portas e

janelas (se tiver) e outras formas de acesso, sob as penas das sanções previstas no artigo 3º da
Lei referendada.

Outro sim, informamos ainda, que o imóvel objeto da presente Notificação
encontra-se com débitos no Setor de Tributos (IPTU) desde 2016, carecendo de sua

regularização.

Atenciosamente,
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E´ris Vozinei Maria Eugênio Freire.
Assessora Jurídica – Port. 06/2021.

Recebido em ___/___/____

Assinatura: RG nº.____________________

OFÍCIO GAB N°. 245/ 2021.

Trindade/PE, 19 de julho de 2021.

AOMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURICURI/SALGUEIRO.

Exmº. (ª). Sr.(a) Procurador(a) da República,

Com os nossos cumprimentos, o MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrito no CNPJ 11.040.912/0001-030, com sede na Av. Prefeito
Marcos Pereira lima nº 567, CEP 56.250-000, Centro – Trindade/PE, neste ato representado

pela sua Prefeita Municipal, Sra. HELBE DA SILVA, RODRIGUES NASCIMENTO vem,

respeitosamente, perante este Órgão de Controle, dar-lhe ciência acerca das irregularidades
relativas a convênios firmados com a União Federal, as quais tem impedido esta

municipalidade de receber novas transferências voluntárias, em prejuízo de toda a
coletividade.

Isso porque, a pendência em relação ao Convênio SIAFI nº 665215, firmado com o

Executivo Federal através do Ministério da Educação, cujo objeto Aquisição mobiliário para
escolas de educação básica do Município de Trindade/PE, tem causado restrições no CAUC

Municipal (DOC. 01), deixando este Ente impedido de receber quaisquer recursos voluntários,
seja através de novos convênios ou contratos de repasse.

Dessa maneira, tendo em vista que o referido Convênio (SIAFI nº 665215) foi

firmado durante a gestão do ex-prefeito, Sr. GERONCIO ANTONIO FIGUEIREDO SILVA,
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº. 1.880.970 SDS/PE e CPF nº. 327.174.584-68,

residente na Rua Maria Diva de Carvalho nº. 120, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE. CEP -
63.040-730. GESTÃO: 2005/2012.

Bem assim que não pode toda a municipalidade restar prejudicada em face de

falhas eventualmente cometidas pela antiga administração municipal, requer-se a adoção das
medidas necessárias e suficientes para preservar o erário público e regularizar a situação
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deste Município perante o CAUC, permitindo assim o recebimento de recursos em benefício

de toda a população.

Respeitosamente,

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO

Prefeita Municipal.


