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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS  Nº 01 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 
 

“Dispõe sobre os  
procedimentos a serem 
observados nas rotinas de 

atividades da Assessoria de 
Imprensa e Comunicação 

Social do Município de Novo 
Mundo .” 
 

Versão: 01/2011 
Data da Aprovação: 14/12/2011 

Ato de Aprovação: Decreto n.º 039/2011 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 
 

 
 

O Sistema de Controle Interno do Município de Novo Mundo, 
no uso de suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios da 
Legalidade, Eficiência, Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como 

o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, Lei Federal 4320/1964, Lei 
Municipal nº 253/2007 e Decreto Municipal nº 059/2010, 

 
 

R E S O L V E : 

 
 
 

Art. 1º Recomendar à Assessoria de Imprensa da Prefeitura e 
da Câmara Municipal de Novo Mundo-MT, à observância dos procedimentos 

para a realização das rotinas de Serviços Gerais constante do Anexo I. 
 
 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na presente 
data, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 

UCI de Novo Mundo-MT, aos 14 de Dezembro de 2011. 
 

 
 
 

_____________________ 

Alcielly Vitorino De Carli 
Analista de Controle Interno 

 Mat. n.º 2060  
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ANEXO I 
 

Instrução Normativa SCS Nº 01/2011 Data: 14/12/2011 

Assunto: “Procedimentos a serem observados nas rotinas das atividades 

da Assessoria de Imprensa do Município de Novo Mundo.” 

Unidade Responsável: Assessoria de Imprensa  

 

 
I – DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA, BASE LEGAL E REGULAMENTAR E 
RESPONSABILIDADES: 

 
1. Finalidade:  

 
“Disciplinar e normatizar os procedimentos para a realização das 

atividades da Assessoria de Imprensa e Comunicação Social de Novo 
Mundo-MT.” 

 

2. Abrangência:  
 

Abrange a Prefeitura, a Câmara e a Previdência Municipal, e demais 
unidades administrativas que realizarem os serviços. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
  

Constituição Federal de 1988; 
Constituição do Estado de Mato Grosso; 
Lei Orgânica do Município de Novo Mundo/MT; 

Lei n.º 4.320/1964 – Lei das Finanças Públicas; 
Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF; 

Lei Federal n.º 12.232/2010; 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações; 
Lei Federal n.º 10.520/2002; 

Lei Federal n.º 4.680/1965; 
Lei Municipal 253/2007 – Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno; 

Decreto Municipal nº 059/2010 – Regulamenta o Sistema de Controle 
Interno. 

Demais legislações pertinentes. 

 
4. Responsabilidades: 

 
4.1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
4.1.1. Promover a divulgação e implementação da Instrução 

Normativa, mantendo-a atualizada; orientar as áreas executoras e 
supervisionar sua aplicação; 

4.1.2. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e 
com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para 
definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 

que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
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4.2. Das Unidades Executoras:  

4.2.1. Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução 
Normativa, quanto ao fornecimento de informações e participação no 

processo de atualização; 
4.2.2. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre 

alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a 

sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

 4.2.3. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os 
funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

4.2.4. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em 

especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 
4.3. Na Unidade Responsável pela Coordenação do Controle 

Interno: 

4.3.1. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da instrução 
Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos 

de controle e respectivos procedimentos de controle; 
4.3.2. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes ao SCI, propondo alterações na 

Instrução Normativa para aprimoramento dos controles.  
 

 
II – PROCEDIMENTOS: 
 

 
1. Das responsabilidades da Assessoria de Imprensa e 

Comunicação Social: 
 

1.1. Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e acompanhar os 

trabalhos de cobertura jornalística das atividades de eventos, campanhas e 
promoções de caráter público da Administração Pública Municipal em todas 

as áreas e níveis; 
 

1.2. Planejar, supervisionar e acompanhar a criação, a produção e a 
veiculação de campanhas publicitárias e de comunicação da Prefeitura 
Municipal, em articulação com as demais unidades organizacionais do Poder 

Executivo; 
 

1.3. Fiscalizar e fazer cumprir os contratos de publicidade e outros da 
área de comunicação da Prefeitura; 

 

1.4. Coordenar, orientar e supervisionar as atividades de imprensa 
executadas pelos órgãos da Prefeitura, de modo a propiciar sua sintonia 

com as diretrizes da Administração Municipal; 
 
1.5. Manter arquivo atualizado de fotografias, slides, dados e 

publicações de interesse da Prefeitura; 
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1.6. Incumbir-se do relacionamento do Prefeito com os meios de 

comunicação;  
 

1.7. Manter o Prefeito informado sobre as notícias veiculadas na 
imprensa estadual e nacional, de interesse ou com repercussões no 
Município; 

 
1.8. Manter a imprensa informada sobre os atos de governo e 

promoções municipais;  
 
1.9. Promover ações de divulgação visando manter o servidor público 

municipal e seus familiares informados sobre as promoções municipais, 
conquistas e avanços das políticas públicas; 

 
1.10. Elaborar e enviar mensagens de congratulações a servidores 

municipais pela passagem de aniversário natalício ou datas comemorativas 

de importância, assim como votos de cumprimentos por conquistas pessoais 
ou familiares, eventos de relevância ou festivos; 

 
1.11. Elaborar e enviar mensagens de congratulações a autoridades 

ou representações sociais em eventos de relevância;  

 
1.12. Retificar ou esclarecer notícias e informações referentes ao 

executivo municipal que tenham sido veiculadas com incorreções ou 
deficiências;  

 

1.13. Executar as atividades de cerimonial público e da conduta da 
organização de eventos e solenidades do Poder Executivo, garantindo a 

qualidade e o cumprimento do protocolo oficial;  
 
1.14. Orientar e supervisionar as atividades da Gerência dos Órgãos 

Oficiais e informativos municipais; 
 

1.15. Subsidiar publicações de informes no Jornal “AMM” – Jornal 
Oficial do Município - e outros informativos oficiais que prestam serviço à 

Prefeitura de Novo Mundo-MT, bem como, a manutenção e alimentação de 
dados e informações do site oficial do Município; 

 

1.16. Apresentar relatório sintetizado ao prefeito municipal ou a 
secretária de finanças até o dia 05 de cada Mês, de todas as publicações 

e/ou divulgações realizadas em veículos de divulgação que prestam serviço 
à Prefeitura Municipal; 

 

1.17. É de competência do assessor de imprensa a organização do 
local, colocação do som e divulgação das audiências públicas realizadas pelo 

Município; 
 
1.18. O assessor de imprensa deverá comparecer em todos os 

eventos organizados pela Prefeitura Municipal a fim de colher material 
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(fotos, entrevistas, vídeos, etc...) para posterior divulgação nos meios de 

comunicação ou para fins de arquivo municipal; 
 

1.19. O assessor de imprensa deverá consultar diariamente o site 
oficial do município a fim de verificar possíveis ataques ao mesmo ou 
distorções nas publicações do município; 

 
1.20. Cabe ao assessor de imprensa a guarda e manutenção dos 

equipamentos de imprensa; (câmara fotográfica, equipamento de 
sonorização, filmadoras e todo o material de imprensa colhido por ele);  

 

1.21. As secretarias ou departamento que estiverem organizando 
algum evento que desejam divulgar deverão comunicar o assessor de 

imprensa com pelos menos 03 (três) dias de antecedência para que o 
mesmo possa organizar sua agenda; 

 

1.22. Caso haja dois eventos simultâneos no município o assessor de 
imprensa deverá priorizar o de maior repercussão e caso os seja necessário 

a presença nos dois deverá designar outro servidor para acompanhá-lo;  
 
1.23. O assessor de imprensa deverá manter contato semanal com 

as secretarias ou departamento para verificar a existência de algum ato ou 
evento possível de divulgação na imprensa; 

 
1.24. Os atos realizados pelo prefeito, secretários ou servidores fora 

do Município passíveis de divulgação na imprensa em que o assessor de 

imprensa não puder estar presentes os próprios participantes deverão 
colher material e entregar apara o assessor para divulgação nos meios de 

imprensa do município; 
 
 

2. Das atividades de Comunicação do Gabinete do Prefeito: 
 

2.1. Fazer as publicações legais da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo no Jornal Oficial dos Municípios – Jornal “AMM”; 

 
2.2. Acompanhar as publicações oficiais e conferir se as mesmas 

foram publicadas e se não estiverem publicadas realizar nova publicação 

com urgência; 
 

2.3. Manter a secretaria ou departamento responsável pelas 
publicações informado sobre eventual falta de publicação ou erro na 
publicação; 

 
2.4. Caso o material publicado esteja em conformidade com o pedido 

imprimir uma cópia e enviar a secretaria ou departamento que solicitou a 
publicação para o devido arquivo; 

 

2.5. Verificar junto a secretaria ou departamento em qual veiculo 
deverá ser publicado o ato oficial por força de lei tem atos que necessitam 
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ser publicados no DOE (Diário Oficial do Estado) ou DOU (Diário Oficial da 

União); 
 

2.6. Os atos publicados no mural da Prefeitura Municipal deverão 
conter carimbo “Publicado no Mural”, data e assinatura e serrem 
encaminhados ao setor responsável para arquivo; 

 
2.7. Todo ato publicado no mural deverá permanecer no mural pelo 

período mínimo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
2.8. Cabe ao oficial de gabinete acompanhar diariamente o jornal 

Oficial da AMM a fim de controlar eventuais publicações que possam 
interessar ao Município; 

 
2.9. Cabe ao Oficial de Gabinete acompanhar diariamente o DOE e o 

DOU a fim de verificar a existência de eventuais publicações de interesse do 

Município; 
 

2.10. Quando for realizado chamamento público para audiência 
pública via carro de som deverá ser confeccionada uma nota especifica para 
fins de comprovação do chamamento público. 

 
 

3. Do Gerenciamento das atividades de publicidades pela 
Assessoria de Imprensa e Comunicação Social: 

  

Atividades de Publicidade: Pesquisas públicas, divulgações, 
campanhas, cerimoniais, realizações de eventos, divulgações de matérias 

institucionais, publicação de relatórios e documentos e semelhantes. 
 

3.1. Submeter a análise do Chefe do Executivo Municipal toda e 

qualquer tipo de publicidade a ser divulgada; 
 

3.2. Participar diretamente nas ações de publicidade de todos os 
Órgãos da Administração Municipal; 

 
3.3. Coordenar negociações de parâmetros para compra de tempos e 

espaços publicitários de mídia pelos órgãos da administração municipal; 

 
3.4. Definir a adoção de critérios de utilização de marcas para ações 

de publicidade nos sítios e portais dos Órgãos e Entidades da Administração 
Municipal; 

 

3.5. Zelar pelo relacionamento com a imprensa e viabilizar os meios 
necessários para o atendimento da demanda de informações jornalística dos 

veículos de comunicação; 
 
3.6. Quando da contração pela administração de serviços de 

publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, esta terá 
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que cumprir as determinações da Lei Federal nº. 12.232/2010, de 29 de 

abril de 2010. 
 

3.7.  Controle sistemático do cumprimento dos objetos dos contratos 
mantidos pela Administração Municipal com veículos de Imprensa, escrita, 
falada, televisiva e Internet – rede mundial de computadores, para medir a 

eficiência e eficácia dos mesmos como ferramentas de comunicação social e 
o alcance das metas propostas; 

 
3.8. Estabelecer controle e fiscalizar os setores da administração 

pública municipal quando da prática desta Instrução Normativa, objetivando 

divulgar os atos, ações, programas, obras, serviços e campanhas metas e 
resultados dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, 

observando o caráter educativo, informativo e de orientação social em 
observância ao princípio constitucional da publicidade; 

 

3.9. Controlar as despesas e manter cronograma de campanhas 
publicitárias, cerimoniais, eventos públicos, divulgando direitos, produtos e 

serviços colocados a disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, 
educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para adotar 
comportamentos que lhes tragam benefícios individuais ou coletivos e que 

melhorem a sua qualidade de vida tais como: campanhas de publicidade, 
campanhas de vacinação, campanhas de recebimento de impostos etc; 

 
3.10. Controlar a organização de palestras, exposições, coquetéis e 

outras solenidades de promoção da empresa pública; 

 
3.11. Estabelecer o controle sobre a obrigatoriedade da divulgação 

dos atos da Administração Pública, com o objetivo de permitir seu 
conhecimento e controle pelos órgãos estatais competentes e por toda a 
sociedade; 

 
3.12. Controlar para que seja dada a publicação ou comunicação 

dentro das formalidades devidas para que haja uma presunção absoluta da 
ciência do destinatário, dando-se por satisfeita a exigência da publicidade. 

 
 

4. Dos Procedimentos de Rotinas Administrativas e de Apoio 

às Atividades de Comunicação Social: 
 

4.1. O Órgão da Administração Municipal interessado no 
desenvolvimento de ação de publicidade encaminhará para a Assessoria de 
Imprensa e Comunicação Social o arquivo a ser publicado; 

 
4.2. Se aprovada pela Assessoria de Imprensa e Comunicação Social, 

será encaminhado o processo para o Chefe do Poder Executivo, para 
autorização da despesa, já composta de três cotações de preços ou 
autorização para abertura do processo de licitação; 
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4.3. Os orçamentos referentes às cotações deverão discriminar os 

produtos ou serviços que compõe a proposta, com detalhamento de suas 
especificações e custos unitários; 

 
4.4. Caso haja discrepância com os preços praticados no mercado, a 

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social, poderá pedir novos 

orçamento ou a mesma fazer a cotação no mercado; 
 

4.5. Em caso de não-autorização o processo será devolvido ao Órgão 
ou Entidade demandante da para ser arquivado; 

 

4.6. O material publicitário que exige controle de estoque será 
encaminhado à Assessoria de Imprensa e Comunicação Social, e seu 

recebimento terá que ser por meio de nota fiscal ou documento 
comprovando a entrega com especificação e a quantidade de material; 

 

4.7. Caso algum material entregue em outra dependência, o 
responsável pelo recebimento encaminhara a nota fiscal para Assessoria de 

Imprensa e Comunicação Social ou documento equivalente comprovando o 
recebimento; 

 

4.8. A Assessoria de Imprensa e Comunicação Social, após o 
recebimento encaminhará a nota fiscal para o Departamento de 

Contabilidade, deixando no setor apenas uma copia da nota fiscal; 
 
4.9. A criação de marcas figurativas em programas, campanhas, ações 

de publicidades e eventos deverá ser submetida previamente a Assessoria 
de Imprensa e Comunicação Social, através do BRIEFING DE 

COMUNICAÇÃO, anexo I desta Normativa. 
 
 

5. Do Fornecimento de Documento Público: 
 

5.1. Somente poderá ser fornecido documento público da Prefeitura 
Municipal mediante ofício assinado pelo requerente com a devida 

identificação do mesmo e protocolado no setor requerido;  
 
5.2. O oficio de solicitação deverá ser encaminhado ao Prefeito 

Municipal para deferimento do pedido;  
 

5.3. O prazo para entrega do documento será de no Máximo 15 
(quinze) dias;  

 

5.4. Assim que o documento estiver disponível o servidor responsável 
deverá entrar em contato com o solicitante para que o mesmo examine o 

documento solicitado na presença do servidor e após o devolva ao servidor; 
 
5.5. Caso o solicitante queira tirar cópia dos documentos o servidor 

deverá acompanhá-lo até o local que tira cópias e assim que for feito a 
cópia pegar o documento original e arquivá-lo no local devido; 
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5.6. Os custos das cópias deverão ser arcados pelo requerente; 
 

5.7. Nenhum documento poderá ser fornecido sem o procedimento 
acima, sendo que o servidor que fornecedor documentos sem observância 
do processo poderá sofrer as sanções previstas no estatuto dos servidores 

públicos municipais;  
 

5.8. Nenhum documento original da prefeitura poderá sair das 
dependências da prefeitura sem o acompanhamento de servidor 
responsável pelo documento; 

 
5.9. Documentos disponíveis no site não serão fornecidos cópia ou 

vistas; 
 
5.10. Os pedidos de documentos deverão ser claros e específicos 

identificando o tipo de documento, a data do mesmo e a secretaria ou 
departamento em que o mesmo pertence; 

 
 
 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

1. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão 
ser obtidos junto à Secretaria de Administração ou à Unidade de Controle 
Interno que, por sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, 

aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 
unidades da estrutura organizacional. 

 
2. O Poder Legislativo se submeterá à observância dessa Instrução 

Normativa. 

 
 

UCI de Novo Mundo-MT, aos 14 de Dezembro de 2011. 
 

 
 

_____________________ 

Alcielly Vitorino De Carli 
Analista de Controle Interno 

Mat. n.º 2060 

 
 
 

 
 

 
 
 


	“Dispõe sobre os  procedimentos a serem observados nas rotinas de atividades da Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do Município de Novo Mundo .”



