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Assinatura 

Assunto: Implantação do sistema corporativo de informação 

Exmo. Sr Presidente, 

Considerando que a Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal de João 

Neiva - CMJN é um órgão de assessoramento com a finalidade de assegurar a atuação 

desta Unidade Gestora em consonância com os princípios que lhes são impostos 

pelo ordenamento jurídico; 

Considerando que a Coordenadoria de Controle Interno da CMJN é atividade 

permanente, com vista a oferecer alternativas de melhoria na atuação de cada 

setor, visando à qualidade, transparência e sobretudo à probidade administrativa; 

Deste modo, sugere-se: 

A criação de uma portaria para implementação de comunicação corporativa, bem como 

para disciplinar o uso. 

Relevância: 

A comunicação institucional eficaz, sendo esta pública ou privada, depende de uma forma 

padronizada de comunicação que garanta o envio e recebimento de dados. Sendo assim, 

a comunicação exerce um papel determinante tanto no nivel de desempenho quanto de 

qualidade dos serviços prestados pelas instituições públicas. 

Além disso, a comunicação através da disponibilização de  e-mail  institucionais para todos 

os servidores e ocupantes eleitos da Casa estabelece um elo da CMJN com a sociedade, 
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que passa a reconhecer neste instrumento uma forma de sugerir melhorias, elogiar, 

informar e denunciar quaisquer irregularidades. 

Importante ressaltar que outras Câmaras já utilizam tal ferramenta. Entre elas: 

• Câmara Municipal de Aracruz 
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• Câmara Municipal de Conceição da Barra 

..V.'lliii.iii41111111111111111111111}1:11111, 

   

'1 1111111111111111111F11111114„21111110111112 

 

cor,sorativas — 

 

   

    

, !-,ttps,,,,,ertmconceicasciabarmes,ley.briinslittir.torraft.11,1,,,print.s 

........ 
Loczar naMma 

E-mails  Corporativos  
0.6,Ererebtite—p,,,re. 23,1,3, 7  

Mame ! E rnall 

Aidernin Da SiNa accre.taria legislaria) 	I aidemarasilvaeconceicaodabarra.eslegbr 

! ale 	Ore Goncalves M,ques irnoistisna 	aJexandre.marquesecone...eicactlabarra.es.legtr 

legistaltvo) 

ande-ser Kr da Sitya F9resiclente 6, Orran.,) 	pretadenciatikont-eicaixiabarra esieg tr  

Andreia do Rolario Rios. (auxiliar de seneliips 	andreaa.ruconceeaodaana.euegnr  

gerais)  

Camara Municipal 	 carraratkonceKaociaOarra.es.leg.Or 

C,nill55antcs (aviewora upecial de 
commit:too) 

esirgo  

Ckero Ftenatc &va ¡mormista 	 iicero.sil,,,(,,,onceicaodat>arra.es.14.1,r 

: 	Cletriiiditon .Alves de °Wawa itoritroladorl 
	cleriliditottaivesgit onceicaodatarra es. iegbr 

  

O O  Oafi: 

 

  

Outro ponto importante é que em nossa unidade utiliza-se o  e-mail  pessoal para troca de 

informações, tecnicamente não há diferenças entre  e-mail  corporativo e o pessoal. No 

entanto, pela responsabilidade da CMJN frente As comunicações realizadas em seu 

nome, há que se ter um tratamento diferenciado com o sell/0 de correio eletrônico. 

Objetivos: 

• Facilitar a comunicação entre a Administração pública e o cidadão; 

• Melhorar o fluxo de informação com público interno e externo; 

• Formalizar e documentar as informações. 

• Fornecer comunicação ágil, direta, simples e segura. 

Respeitosamente. 

Lorrânia Costa Araújo 

Coordenadora de Controle Interno 

Portaria n° 476/2020 
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