MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 13/2015
Proc. Adm. nº 1005/01-2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE DIÁRIO
OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de Dois
Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco Simões, s/n°,
inscrito
no
CNPJ/MF
sob
nº
45.671.120/0001-59,
neste
ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°.
FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR, brasileiro, casado, portador
do documento de identidade R.G nº 22.199.481/ SSP-SP, e inscrito
no CPF/MF sob o nº 120.087.958-96, residente e domiciliado nesta
cidade e
comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na
Avenida D. Pedro I, n◦ 302, através de seu órgão executivo
municipal doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA
INTERNET LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.804.239/000178, com sede social e fiscal situada na Rua Luiz Tarquinio Pontes,
nº 2580, sala 206 – Trade Center Empl II – Vilas do Atlântico, na
cidade e comarca de Lauro Freitas, Estado da Bahia, CEP 42.700000, neste ato, devidamente representada pela Senhora MARTA
LIZANDRA
FONSECA
SILVA, brasileira, solteira, portadora do
documento de identidade RG nº 11208251.30SSP/BA, inscrita no
CPF/MF sob o nº 1842.472.315-53, na forma dos seus atos
constitutivos, doravante denominada CONTRATADA, fica justo e
contratado, perante as duas testemunhas, abaixo assinadas e
nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO – O presente contrato tem por objeto a
contratação de licenciamento de uso de software de diário oficial
eletrônico, solução composta de um site de diário oficial e um
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sistema gerenciador de publicação, através do qual, o Município
publicará os atos oficiais, com sua assinatura digital.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá fornecer e/ou prestar os
seguintes serviços:
I – Licenciamento de uso não exclusivo do sistema computacional
denominado de e-Diário Oficial, adequado para a divulgação das
edições do Diário Oficial Eletrônico da CONTRATANTE na internet.
§ 1º - O sistema computacional e-Diário Oficial deverá ter as
seguintes especificações:
a) Operar, processar
ambiente WEB;

e

disponibilizar

dados

e

informações

em

b) Ser acessado via BROWSER, através dos programas de navegação
Internet Explorer, versão 6.0 ou superior, ou Mozilla
Firefox, versão 2.0 ou superior;
c) Ser desenvolvido em linguagem CFML e operar em plataforma x86
sob sistema operacional Linux;
d) Ter
base
de
gerenciador de
superior;

dados
banco

centralizada
e
utilizar
PROGRAMA
de dados relacional ORACLE 9i ou

e) Efetuar a conexão através de um canal criptografado, tipo
SECURE SOCKETS LAYER – SSL, com chave de tamanho igual ou
superior a 128 bits;
f) Possibilitar o controle de acesso de cada usuário através de
senhas, que deverão ser armazenadas no banco de dados de
forma criptografada, com algoritmos HASH, utilizando chave de
tamanho igual ou superior a 128 bits;
g) Possuir PROGRAMA de auditoria com mecanismo de LOG para
monitorar as operações de inclusão e alteração, registrando
pelo menos as informações de: data e hora, usuário e
identificação do HOST (IP) de origem;
h) Ter
regras
de
integridade
gerenciador de banco de dados;

realizadas

pelo

PROGRAMA

i) Possibilitar upload e download de documentos na plataforma
WEB de forma automatizada, ou seja, sem a necessidade do
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operador
manusear
arquivos. Os arquivos deverão
armazenados em repositório fora do escopo da aplicação;

estar

j) Exportar informações para ferramentas de produtividade, como
processadores de texto e planilhas eletrônicas, bem como gera
relatórios gráficos a partir de informações gerenciais.
II - Licenciamento de site de diário oficial eletrônico, com
fornecimento
do
domínio
e
hospedagem
do
site
www.sp.diariooficialeletronico.org/prefeitura/doiscorregos com as
seguintes funcionalidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Acesso às publicações direto do calendário;
Acesso às publicações por pesquisa usando palavras-chaves;
Acesso às publicações via panorama anual de publicações;
Acesso às publicações via extrato de publicação;
Publicação de banneres, eventos e notícias;
Acesso a links úteis;
Acesso a painéis de informações.

III – Prestar serviços de gestão das publicações dos atos
oficiais, especificados na Cláusula Quarta, através do Programa da
Qualidade Total da CONTRATADA que compreendem as seguintes
atividades:
1.1. Recebimento e Triagem das Publicações dos atos oficiais:
a) Receber as matérias e atos oficiais encaminhados
CONTRATANTE;
b) Cadastrar os
específico;

materiais

encaminhados

em

banco

de

pelo
dados

c) Analisar e confrontar o material recebido com a norma legal,
padrões e requisitos de qualidade de maneira a identificar a
legitimidade e o período correspondente ao obrigatório;
1.2. Emissão de relatórios de conformidade ou de não conformidade
conforme o caso, dos prazos de publicação dos instrumentos de
transparência da gestão fiscal e contas públicas;
1.3. Metodologia
Oficiais:

aplicada

a

Gestão

das

Publicações

dos

Atos

Parágrafo segundo: A CONTRATADA executará a Gestão das Publicações
dos
Atos
Oficiais
através
da metodologia de trabalho de
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recebimento,
cadastro,
triagem
e
emissão
de
relatório
de
conformidade ou de não conformidade com base em seu PROGRAMA DA
QUALIDADE TOTAL das publicações dos atos oficiais, e que demonstre
através de um fluxograma, as etapas, atividades e processos da
Gestão das Publicações dos atos oficiais que serão realizados, e
notadamente que identifique os Instrumentos de Transparência da
Gestão Fiscal que são publicados corretamente, nas condições
estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN e aponte,
via relatório de conformidade ou não conformidade, as incorreções
de prazos de publicações e da quantidade de anexos a serem
publicados, com isso, permitir recomendar ao CONTRATANTE, ações
corretivas, legais e a tempo.
1.4. Ferramenta aplicada:
1.4.1. A CONTRATADA utilizará recursos humanos próprios e
Sistema de Gestão de Informações denominado de SISDOM,
permita:

seu
que

a) Identificar o histórico de atendimento;
b) Cadastrar e gerenciar matérias publicadas;
c) Monitorar as publicações desde o recebimento das matérias até
à publicação;
d) Alertar o CONTRATANTE com relação à inconsistência de prazos
de publicação;
e) Emitir
relatórios
de conformidade ou não conformidade
formalizando a não apresentação ou apresentação insuficiente
da quantidade de anexos dos instrumentos de gestão fiscal e
contas públicas;
1.4.2. A CONTRATADA disponibiliza o portal www.tmunicipal.org.br
na rede mundial de computadores adequado para a execução do objeto
deste contrato.
IV - Fornecimento de 1 (uma) cópia eletrônica dos seguintes
manuais: Guia prático de gestão do princípio constitucional da
publicidade, Agenda de publicação dos atos oficiais, Como publicar
os atos de licitação e de contratação direta, Como publicar os
instrumentos de transparência da gestão fiscal, Como publicar as
contas públicas e Como publicar os atos normativos – leis,
decretos e portarias.
V – Treinamento e capacitação dos servidores municipais indicados
pela CONTRATANTE que direta ou indiretamente estão envolvidos com
o objeto do presente contrato, através de cursos on-line, sendo
ministrado pela CONTRATADA por meio da sua TV TM (TV Transparência
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Municipal),
cujo
acesso
dá-se
pelo
endereço
eletrônico
www.tmunicipal.org.br. O curso on-line de publicação de atos
oficiais será realizado em módulos e ministrado a cada 2 (dois)
meses conforme a agenda montada pela CONTRATADA, cada módulo terá
duração de 1 (uma) hora-aula, totalizando 12 (doze) horas-aula
durante a vigência deste contrato. A direção didática, pedagógica
e a construção do conteúdo programático são da competência e
responsabilidade exclusivas da CONTRATADA, que poderá receber
eventuais sugestões do CONTRATANTE.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA deverá executar os serviços
mediante solicitação do servidor público designado através de
Portaria do Chefe do Executivo, como gestor do contrato.
Parágrafo quarto: A CONTRATADA declara expressamente, sob as penas
da Lei que está tecnicamente, economicamente e financeiramente
apta à execução dos serviços objeto deste contrato.
2ª-DO PREÇO E PRAZO DE PAGAMENTO – O MUNICÍPIO por força deste
instrumento, compromete-se a pagar em favor da CONTRATADA a
importância mensal de R$- 665,00-(seiscentos e sessenta e cinco
reais), até o dia 10(dez) do mês subseqüente ao serviço prestado,
mediante a apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou
Recibo, acompanhado de atestado ou declaração de execução dos
serviços emitido pelo(a) servidor público designado através de
Portaria do Chefe do Executivo, como gestor do contrato.
Parágrafo único: O pagamento deverá ser por estabelecimento
bancário credenciado e através de ordem de pagamento eletrônica,
creditando o valor correspondente em conta corrente indicada pela
CONTRATADA e de sua titularidade.
Parágrafo segundo: No ato do pagamento de cada parcela, poderá ser
retido
pelo
MUNICÍPIO
os
valores
relativos
à
eventuais
contribuições devidas ao INSS, no percentual de 11% (onze por
cento) ou daquele previsto na legislação federal vigente na época
do pagamento do valor da parcela, o qual será recolhido
posteriormente em favor do INSS pelo Município, em guia própria,
na forma de lei. Idêntico procedimento de retenção será adotado no
caso de eventuais incidências do IRRF e/ou ISS sobre as parcelas
devidas a CONTRATADA, sendo que a retenção também será efetuada no
ato de pagamento.
3ª-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:
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CLAS. FUNC. PROGRAMÁTICA

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

02.01.04.122.0002.2.002.000

Gabinete e Dependências

CATEGORIA ECONÔMICA:

3.3.90.39.00.00.00

4ª-DA VIGÊNCIA - O contrato terá vigência por 12(doze) meses,
iniciando-se a partir de sua assinatura.
Parágrafo único: O objeto deste contrato, não poderá ser cedido,
transferido ou caucionado, sem prévia e expressa autorização do
MUNICÍPIO, sob pena de nulidade do ato e da sua rescisão "pleno
jure".
5ª-OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA:
5.1 – Promover todas atividades relacionadas na cláusula primeira
do presente instrumento;
5.2 - Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto
capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os
seus atos.
5.3
Manter,
durante
toda
a
execução
do
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

serviço

em

5.4 - Realizar os serviços ora contratados dentro da boa técnica e
de acordo com toda a legislação, normas e especificações técnicas
pertinentes a cada item de serviço.
São obrigações do MUNICÍPIO:
5.5 - Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos
estabelecidos na cláusula "2ª" deste instrumento particular.
5.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
5.7 - Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando
sempre o seu bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e
da eficácia.
5.8 - Enviar para o e-mail coleta.sp@tmunicipal.org.br , ou ainda,
para o e-mail coleta@tmunicipal.org.br, as matérias e atos
oficiais que devam ser editoradas, diagramadas e publicados no
Diário Oficial Eletrônico;
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6ª-RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA ficará civilmente responsável
pelas obrigações oriundas de ilícitos praticados por si, seu
pessoal ou seu preposto, devendo ressarcir todos os danos causados
ao Município de Dois Córregos, à pessoas e bens de terceiros, por
motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, por sua
ação ou omissão.
7ª-RESCISÃO - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato
unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados a seguir:
a)O não
prazos;

cumprimento

de

cláusulas

contratuais,

especificações

e

b)O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações
e prazos;
c)A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços,
levando o MUNICÍPIO a comprovar a falta de interesse da
CONTRATADA;
d)O atraso injustificado no início dos serviços;
e)A cessão, transferência, ou caucionamento do objeto do presente
contrato, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO;
f)O desatendimento das determinações regulares do agente designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
g)O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h)A decretação de falência,
sociedade contratada;

insolvência

ou

a

dissolução

da

i)A alteração social ou a modificação da finalidade ou
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

da

j)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato.
l)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
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m)A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato,
com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA
os direitos do Município de Dois Córregos;
7.1 - A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre
as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade
competente,
reduzida
a
termo
no
processo
administrativo, desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO.
7.2 - A rescisão contratual
requerida, nos termos da lei.

poderá

ser

também

judicialmente

7.3 - No caso de atraso superior a 60(sessenta) dias dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO decorrentes de serviços ou
parcelas destes já executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, fica
assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela rescisão
contratual ou suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação caso em que, sua decisão deverá ser
comunicada por escrito ao MUNICÍPIO.
8ª-DO REAJUSTAMENTO – O preço da prestação de serviços é fixo e
irreajustável,
durante
o
prazo
de
duração
deste
contrato
administrativo, não comportando qualquer critério de reajuste.
9ª-DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – O objeto
deste contrato será recebido nos termos, prazos e condições
estabelecidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro: O recebimento definitivo do objeto ora
contratado, fica condicionado a expedição de laudo ou atestado, ou
ainda declaração de comprovação da efetiva execução dos serviços
contratados, expedido pelo servidor público designado através de
Portaria do Chefe do Executivo, como gestor do contrato.
Parágrafo segundo: O recebimento pelo MUNICÍPIO, provisório ou
definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da
responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no
Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas,
que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.
10ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Córregos,
Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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11ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá ao MUNICÍPIO providenciar, por sua
conta, a publicação do extrato do presente contrato e de seus
aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
12ª-DAS
PENALIDADES
Pelo
descumprimento
das
condições
estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA fica sujeita
às seguintes penalidades:
12.1-Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços objeto do
presente instrumento:
a)até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso; e,
b)superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois por cento) sobre o
valor do contrato, por dia de atraso;
12.2 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida,
multa de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total ou
parcial da obrigação não cumprida.
Parágrafo primeiro: Eventual multa devida pela CONTRATADA, será
descontada dos pagamentos contratuais ou, em caso de inexecução
total será cobrada judicialmente.
Parágrafo segundo: As multas, moratória e rescisória que serão
cobradas
cumulativamente,
serão
descontadas
dos
pagamentos
contratuais ou, em caso de inexecução total serão cobradas
judicialmente.
Parágrafo terceiro: Será propiciado à CONTRATADA, antes da imposição
das penalidades elencadas nos itens precedentes, o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
13ª-DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o valor
global deste Contrato em R$-7.980,00-(sete mil novicentos e
oitenta reais).
14ª-REGIME DE EXECUÇÃO – O regime de execução da prestação dos
serviços será na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
15ª- A realização de licitação e a prestação de garantia foram
dispensadas com base no artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93, com
as alterações posteriores.
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16ª- DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - Fica expressamente
estipulado que não se estabelece, por força deste Contrato,
qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte do
MUNICÍPIO, com relação ao pessoal que a CONTRATADA empregar para a
execução do presente instrumento, correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA, única responsável como empregadora todas as despesas
com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação
vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer
outra, obrigando-se assim a CONTRATADA ao cumprimento das
disposições legais, quer quanto à remuneração de seus empregados,
como dos demais encargos de qualquer natureza.
17ª- DISPOSIÇÕES FINAIS - Os casos omissos neste Contrato serão
resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações e
Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo único: A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente todas
as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua fusão,
cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja
prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em 04(quatro) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas, que também o assinam,
a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 02 de fevereiro de 2015.

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Dois Córregos

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA - EPP
MARTA LIZANDRA FONSECA SILVA
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ANEXO I – CONTRATO 13/2015

Os atos oficiais a serem objeto
discriminados no seguinte veículo:

de

publicação

são

os

abaixo

a) Diário Oficial Eletrônico da CONTRATANTE:
1. Avisos, editais e outros atos de licitação referentes à
modalidade pregão, amparada pela Lei Federal n° 10.520/02,
sendo eles:
1. aviso de convocação dos interessados;
2. edital do pregão;
3. aviso de modificação do edital do pregão;
4. aviso da impugnação do edital;
5. aviso de julgamento e classificação de propostas;
6. aviso de julgamento e habilitação de licitantes;
7. aviso da adjudicação;
8. aviso do recurso;
9. aviso da homologação;
10. aviso do extrato de contrato;
11. aviso da anulação;
12. aviso da revogação;
13. aviso do parecer e de deliberações do pregoeiro;
14. aviso da nomeação do pregoeiro e da sua equipe de apoio;
15. outros tipos de avisos de licitação na modalidade pregão.
2. Avisos e outros atos referentes às modalidades de licitação
e contratação direta da Lei Federal n° 8.666/93, sendo eles:
1. aviso de registro de preços;
2. relação de todas as compras feitas pela administração
direta ou indireta;
3. aviso de abertura de concorrência, tomada de preços,
concurso e leilão;
4. aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de
preços, concurso e leilão;
5. aviso da dispensa;
6. aviso da inexigibilidade;
7. aviso da impugnação de edital/ convite;
8. aviso de julgamento de habilitação de licitantes;
9. aviso de julgamento e classificação de propostas;
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10. aviso da adjudicação;
11. aviso da homologação;
12. aviso do recurso;
13. aviso do contrato;
14. aviso da anulação;
15. aviso da revogação;
16. aviso do parecer e de deliberações da comissão julgadora;
17. aviso do termo aditivo;
18. aviso da rescisão de contrato;
19. aviso do adiamento de licitação;
20. aviso da convocação para sorteio;
21. aviso da constituição de comissão de licitação;
22. aviso da notificação de penalidades a licitantes;
23. aviso da cessão de uso;
24. aviso da permissão de uso;
25. portaria de nomeação de compradores e comissões de
licitação;
26. outros tipos de avisos de licitação.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contas públicas referentes à Lei nº 9.755/98, sendo elas:
tributos arrecadados;
orçamentos anuais;
execução dos orçamentos;
balanço orçamentário;
demonstrativo de receitas e despesas;
contratos e seus aditivos;
compras.

4.
Instrumentos
de
gestão
fiscal
referentes
Complementar nº 101/00, sendo eles:
1.planos;
2.orçamentos;
3.leis de diretrizes orçamentárias;
4.prestação de contas;
5.parecer prévio;
6.relatórios resumidos da execução orçamentária;
7.relatórios de gestão fiscal;
8.versões simplificadas desses documentos.
5.
1.
2.
3.

à

Lei

Atos normativos, sendo eles:
leis;
decretos;
portarias;
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4.
5.
6.
7.

resoluções;
circulares;
despachos;
outros atos normativos.

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atos financeiros, sendo eles:
programação financeira;
cronograma de execução orçamentária;
quadro de cotas trimestrais da despesa;
prestação de contas;
créditos adicionais;
outros atos financeiros.

7. Atos de pessoal, sendo eles:
1. lei do estatuto dos servidores municipais e do regime
jurídico único;
2. lei que estabelece os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
3. outras disposições legais instituídas pelo CONTRATANTE;
4. ato que criou os cargos ou empregos e sua vacância no
quadro de pessoal;
5. edital de concurso público;
6. homologação das inscrições;
7. resultado dos aprovados e sua classificação;
8. homologação do concurso após julgamento do último recurso;
9. outros atos de concurso;
10. edital
dirigido
aos
aprovados
em
concurso
público
convocando para passe;
11. nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou
comissionado;
12. promoção;
13. transferência;
14. reintegração;
15. aproveitamento;
16. reversão;
17. readaptação;
18. recondução;
19. exoneração;
20. demissão;
21. aposentadoria;
22. falecimento;
23. outros atos de pessoal;
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24. ato de nomeação da comissão de sindicância.
8.
1.
2.
3.

Outros atos administrativos, sendo eles:
atas e deliberações dos conselhos municipais;
alvarás e demais atos administrativos;
outros atos administrativos.

9. Atos do processo legislativo, sendo eles:
1. projetos de lei;
2. vetos;
3. outros atos do processo legislativo.
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