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1. A CÂMARA MUNICIPAL DE EUSÉBIO (CME) 
A casa legislativa municipal de Eusébio, conta com 15 vereadores que, eleitos pelos cidadãos no 
pleno exercício dos direitos políticos, por meio de sistema proporcional, representam toda a 
comunidade. A legislatura tem duração de quatro anos, cada um correspondendo a uma sessão 
legislativa. Contudo, e pelas múltiplasações que são desempenhadas diretamente pelos seus 
vereadores, a Câmara Municipal, no âmbito de sua competência institucional, desenvolve um 
plano de trabalho dentro da sessão legislativa através dos seus funcionários, suas comissões 
técnicas e, principalmente, pela sua Mesa Diretora cujas ações são respaldadas por cada 
vereador. Pela pluralidade de agentes, a CME também é chamada de "A Casa do Povo". 
Compete à Ornara Municipal de Eusébio, dentre outras atribuições, eleger sua Mesa 
Diretora e dar posse ao chefe do Poder Executivo, instituir e autorizar normas e condutas 
inerentes à municipalidade, votar os projetos de lei de diretrizes orçamentárias, de lei 
orçamentária anual e de plano plurianual, fiscali,ar e controlar os atos do Poder Executivo, 
denominar bairros, praças, vias, logradouros públicos, bem como sua modificação. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
Este "briefing" contém informações básicas destinadas a orientar as Agências de Publicidade, 
participantes da presente licitação, no desenvolvimento da sua Proposta 
Técnica. Como desafio de comunicação e referência para a avaliação daspropostas, a Câmara 
Municipal de Eusébio definiu o tema: CCQ  Povo bem representado". 
A Câmara de Vereadores de Eusébio, como órgão público legislador e fiscalizador, deve manter 
uma comunicação constante e adequada com a comunidade. Nesse processo, é importante, que 
os canais de interação entre o público e o Legislativo sejam os mais eficazes possíveis, a fim de 
que os projetos apreciados eas atividades parlamentares, tenham a devida divulgação entre os 
diversossegmentos da sociedade. 
Mostrar para a população as ações da Câmara, relacionando Leis e suas implicações no 
cotidiano da cidade; e divulgar informações jurídicas a fim de esclarecer os verdadeiros 
atributos da Câmara, fortalecendo a cidadania de cada indivíduo; estão entre os principais 
objetivos do Legislativo de nosso município. 
A gestão atual da CME tem feito todos os esforços necessários para exercer a função de ouvir 
as demandas sociais, organizá-las, priozá-las e encaminhar as soluções para os grandes 
problemas da cidade. Agora a CMI? precisa prestar contas àpopulação, a qual representa, 
através de um plano de comunicação capaz de mostrar com transparência, as ações da Casa 
com a finalidade de informar e educar, criandoassim um elo maior de ligação com a sociedade 
Tendo em vista a sociedade para quem serve e o palco onde a mesma se apresenta a cidade de 
Eusébio - a CME pretende divulgar urna campanha publicitária que mostre seu compromisso 
com o povo e com a cidade, assegurado por uma Mesa Diretora atuante e uma gestão 
transparente. 
Para tanto, tendo como proposta exemplo que contemple plano de comunicação para o 
período de 30 (trinta) dias, podendo ou não abranger todos os dias do referido mês, com uma 
verba hipotética estimada para produção e veiculação de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), e 
atendendo a todos os pré-requisitos da Proposta Técnica, Portanto, a campanha institucional 
"O Povo bem representado" deve se uHlinr das ferramentas mais adequadas, tais como mídia 
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impressa, digital, falada e eletrônica, paraalcançar as diversas camadas sociais da nossa èi. ade, 
com o objetivo de difundir overdadeiro papel do legislativo municipal. 

3. PÚBLICO ALVO 
Toda a sociedade de Eusébio. 

4. OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO 
Contribuir diretamente pata a formação política e cidadã da comunidade em geral, com o 
intuito de transformar os cidadãos em seres cada vez mais conscientes emrelação à política e ao 
funcionamento do Poder Legislativo. 

S. PRINCÍPIOS BASICOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CME 
Todas as ações serão pautadas pela: 

- Sobriedade e a transparência dos procedimentos; 
II - Eficiência e racionalidade na aplicação de recursos; 
III - Adequação das mensagens ao universo cultural do público-alvo das referidasmensagens; 
IV - Regionalização da comunicação social; 
V - Avaliação sistemática dos resultados. 

6. RAZÕES DE USO 
Deve objetivar oconhecirnento público das ações do Legislativo municipal com possibilidade 
de críticasdos cidadãos de Eusébio, visando possíveis correções dessas ações, promovendo 
aintegração social e o desenvolvimento da sociedade como um todo, pois o Municípioexiste 
para servir ao cidadão e promover a evolução social. 

7. DESAFIO DA COMUNICAÇÃO 
A Comunicação deverá demonstrar sempre clareza nas intenções e nos atos da administração 
pública municipal e sua respectiva divulgação de forma, a qual não haja dúvidas e se seja clara, 
tão bem quanto assertiva para toda a população do município. 

8. VERBA 
A proposta técnica (campanha simulada) deverá ser desenvolvida observado o limitada verba 
estimada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mês, sendo apenas uma verba referencial. Todos 
os custos de criação, produção, veiculação e remuneração legal da agência, deverão estar 
contidos na verba destinada para a campanha e tendo como período de veiculação o prazo de 
30 (trinta) dias. 
No cálculo de alocação de valores para produção e veiculação da campanha, a licitante deve 
simular o investimento no valor global de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). para o 
período de até 31 dezembro de 2020. 

9. PRAÇA DE VEICULAÇÃO 
O município de Eusébio. 

10. VEICULOS DE COMUNICAÇÃO PRÓPRIOS 
A CME possui como canais de divulgação: website (wwv.cmeusebio.ce.govbr) e redes sociais 
(Facebook, Instagram, etc). 
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11. PERÍODO 
-Até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado. 
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