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1) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Disciplinar os procedimentos para a publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de 
Lucas do Rio Verde-MT, e para a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos; 

1.2) Estabelecer as condições para o bom funcionamento da Assessoria de Comunicação, para 
que não ocorreram irregularidades e ilegalidades nas ações do poder legislativo municipal; 

1.3) Realizar controle preventivo, possibilitando a realização de todos os procedimentos 
necessários ao cumprimento da legislação pertinente; 

1.4) Otimizar os procedimentos administrativos da Câmara Municipal, disciplinando normas gerais 
para a Assessoria de Comunicação, objetivando organizar e estabelecer atividades mínimas a 
serem observadas. 

 

2) DOS CONCEITOS: 

2.1) Assessoria de Comunicação: É a organização do conjunto de estratégias e ações 
desenvolvidas com o objetivo de estabelecer canais de comunicação entre as instituições públicas 
ou privadas, ONGs, partidos políticos, artistas, etc; 

2.2) Release: É um comunicado à imprensa, escrito em folha enviada para os veículos de 
comunicação (padrão - em forma de Lead, perguntas básicas que devem ser respondidas na 
elaboração da matéria: “O que?”, “Quem?”, “Quando?”, “Onde?”, “Como?”, e Por quê?”), contendo 
título a parte, notícia com maior relevância, local, dia, hora, e pode ser utilizada como sugestão de 
pauta; 

2.3) Press release (soltura à imprensa): São documentos divulgados pela Assessoria de 
Comunicação, para informar, anunciar, contestar, esclarecer ou responder, os grupos de 
interesse, sobre algum fato que envolva o assessoramento positivamente ou não. Na prática, é 
uma declaração pública oficial e documentada, do assessorado; 

2.4) Press-Kit (Pacote de Imprensa): É um pacote de notícias contendo Press Release, brindes, 
promocionais, amostra de produto, fotos de divulgação para facilitar a cobertura jornalística sobre 
o que se quer divulgar e estimular os jornalistas a publicar a intenção do assessorado; 

2.5) Pauta: É o assunto para a produção de reportagem ou entrevista para o repórter, ou seja, é a 
orientação de um trabalho que será produzido pelo profissional de comunicação. É utilizada pelas 
assessorias de comunicação para despertar o interesse dos veículos de comunicação, para a 
cobertura de determinado assunto; 

2.6) Entrevista: Instrumento formal para se estabelecer contato (gestores públicos, servidores, 
população e autoridades) com os meios de comunicação; 

2.7) House Organ: Publicação dirigida ao público interno e externo, ou seja, um periódico 
institucional (jornal, folheto, folder); 



 

MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 

NORMA INTERNA Nº: 

21/2011 

DATA DA VIGÊNCIA: 

13/12/2011 

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

SETORES ENVOLVIDOS: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

 
GIOVANA FRARE 

Controladora Legislativa 

ALUIZIO JOSE BASSANI 

Presidente 

 

2/6

2.8) Clipping: Coleção de recortes de jornais, revistas, programas de rádio, televisão, site, blog, 
sobre o mesmo assunto; 

2.9) Comunicação online: É a comunicação através de meios eletrônicos (internet, celular, fax, 
etc.). 

 

3) DAS RESPONSABILIDADES: 

3.1) Da Unidade Responsável: 

3.1.1) Entende-se por Unidade Responsável, por esta Instrução Normativa, a Unidade do Sistema 
de Comunicação Social, na qual tem as seguintes atribuições, entre outras que se fizerem 
necessárias nos termos legais: 

a) Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

b) Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com o controle interno, que 
devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

c) Gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a ele 
atribuídos, determinar a distribuição, controle, orientação e coordenação dos serviços de 
Comunicação Social; 

d) Assumir responsabilidade de fornecimento de informações ao presidente legislativo e Controle 
Interno; 

e) Determinar e chefiar as atividades da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal, entre 
outras atividades afins; 

f) Distribuir tarefas sobre as rotinas de trabalhos a serem executadas na Assessoria de 
Comunicação; 

g) Planejar, orientar e assegurar as atividades de rotinas da Assessoria de Comunicação; 

h) Coordenar os trabalhos da Assessoria de Comunicação de forma eficiente, propondo e 
implantando melhorias, com definições de políticas de desenvolvimento de pessoal. 

3.2) Das Unidades Executoras: 

3.2.1) Entende-se por Unidade Executora, desta Instrução Normativa, a Assessoria de 
Comunicação da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, a qual terá as seguintes 
atribuições, entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 

a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 
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b) 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; 

c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários, velando pelo fiel 
cumprimento da mesma; 

d) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial, quanto aos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações; 

e) Informar por escrito, ao presidente legislativo, a prática de atos irregulares ou ilícitos; 

f) Manter o desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de independência, 
serenidade e imparcialidade; 

g) Guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas funções 
e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração 
de relatórios ou para expedição de recomendações; 

h) Definir, com a autorização da presidência, as matérias que serão veiculadas nos meios de 
comunicação. 

 

4) DOS PROCEDIMENTOS: 

4.1) Divulgar e dar transparência às ações da administração, colaborando para a formação da 
imagem do poder legislativo municipal e para a melhoria da qualidade de vida da população; 

4.2) A meta da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, é 
informar a população sobre as ações e os serviços prestados pelo poder legislativo municipal, 
além de organizar os cerimoniais públicos; 

4.3) Na divulgação de informações a população, poderão ser utilizados materiais impressos, como 
boletins informativos, jornal oficial, informativo de circulação interna e o mural da Unidade Gestora, 
sites diversos, além de matérias audiovisuais veiculadas nas emissoras de televisão e rádios 
locais. As informações a respeito da Câmara Municipal e demais assuntos de relevante 
importância serão divulgados no site da instituição (http://www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br). 

4.4) Das Competências da Assessoria de Comunicação: 

4.4.1) Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e acompanhar os trabalhos de cobertura 
jornalística das atividades de eventos, campanhas e promoções de caráter público do poder 
legislativo municipal em todas as áreas e setores, autorizados pelo presidente legislativo; 

4.4.2) Planejar, supervisionar e acompanhar a criação, produção e veiculação de campanhas 
publicitárias e de comunicação da Câmara Municipal; 

4.4.3) Fiscalizar e fazer cumprir os contratos de publicidade e outros da área de comunicação; 
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4.4.4) Coordenar, orientar e supervisionar as atividades de imprensa executadas, de modo a 
propiciar sintonia com as diretrizes do poder legislativo municipal; 

4.4.5) Manter arquivo atualizado de fotografias, slides, dados e publicações de interesse do poder 
legislativo municipal; 

4.4.6) Incumbir-se do relacionamento do presidente legislativo e demais vereadores com os meios 
de comunicação; 

4.4.7) Manter a imprensa informada das ações do poder legislativo municipal; 

4.4.8) Manter os agentes políticos informados sobre as notícias veiculadas na imprensa estadual e 
nacional, de interesse ou com repercussões no município; 

4.4.9) Elaborar e enviar mensagens de congratulações a autoridades ou representantes sociais 
em eventos de relevância; 

4.4.10) Retificar e esclarecer notícias e informações referentes ao poder legislativo municipal que 
tenham sido veiculadas com incorreções ou deficiências; 

4.4.11) Executar as atividades de cerimonial e da conduta da organização de eventos e 
solenidades do poder legislativo municipal, garantindo a qualidade e cumprimento do protocolo 
oficial; 

4.4.12) Alimentar e atualizar as informações no site oficial; 

4.5) No Desenvolvimento e Divulgação de Campanhas: 

4.5.1) Na especificação das rotinas: 

a) Definição de centralização do desenvolvimento e divulgação de campanhas através da 
Assessoria de Comunicação; 

b) Aspectos a serem considerados nos estudos e no planejamento das campanhas; 

c) Requisitos para o desenvolvimento de campanhas, a serem observados pela administração e 
Assessoria de Comunicação; 

d) Definição dos níveis e forma de aprovação para o desenvolvimento de campanhas; 

e) Informações a serem passadas à Assessoria de Comunicação para o desenvolvimento de 
campanhas, com definição de prazos, aprovações, procedimentos, etc.; 

f) Procedimentos a serem observados pela Assessoria de Comunicação para a coordenação das 
campanhas, desde a sua criação, até a publicação do material; 

g) Critérios, condições, procedimentos e prazos para o encaminhamento de solicitações de 
licitação (ou contratação direta) de empresas ou profissionais para a realização de serviços 
relacionados a campanhas; 
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h) Procedimentos para o gerenciamento dos contratos e fiscalização dos serviços, com 
detalhamento das condições para a liquidação da despesa, e encaminhamentos a serem 
observados nos casos de desconformidades entre o faturamento e os serviços prestados; 

i) Especificação dos documentos a serem encaminhados para o Setor de Contabilidade para a 
liquidação da despesa relativa ao serviço prestado; 

j) Especificação dos documentos a serem mantidos em arquivo, relativos às campanhas 
desenvolvidas. 

4.5.2) Nos cerimoniais e na realização de eventos: 

a) Requisitos, aprovação, forma, prazos e procedimentos a serem observados pelos diversos 
setores da estrutura organizacional, assim como pela Assessoria de Comunicação, quando do 
planejamento e encaminhamento de solicitação de eventos e cerimoniais relacionados a atos e 
solenidades públicas; 

b) Procedimentos e prazos para a criação e inclusão de banners relacionados a eventos, no site 
da Câmara Municipal (http://www.camaralucasdorioverde.mt.gov.br); 

c) Procedimentos e prazos para a convocação da imprensa para a cobertura de eventos; 

d) Procedimentos a serem observados pela Assessoria de Comunicação para o assessoramento 
nos eventos e na preparação dos cerimoniais; 

e) Critérios, condições, procedimentos e prazos para o encaminhamento e solicitação de licitação 
(ou contratação direta) de empresas prestadoras de serviços em eventos; 

f) Procedimentos para o gerenciamento dos contratos e fiscalização dos serviços, com 
detalhamento das condições para a liquidação da despesa, e encaminhamentos a serem 
observados nos casos de desconformidades entre o faturamento e os serviços prestados; 

g) Especificação dos documentos a serem encaminhados para o Setor de Contabilidade para a 
liquidação da despesa relativa aos serviços prestados, relacionados à realização do evento; 

h) Especificação dos documentos e demais materiais (fotográficos, filmagens, etc.) a serem 
mantidos em arquivo, relativos aos eventos e procedimentos para o repasse à imprensa. 

 

5) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1) Os serviços prestados por empresas contratadas para gerenciar as atividades de divulgação 
de matérias institucionais, nos diversos meios de comunicação, deverão ser relacionados 
mensalmente em relatórios analíticos, como requisito para a liquidação e pagamento da despesa; 

5.2) O fiscalizador do contrato, da prestação de serviço mencionada acima, será responsável por 
acompanhar e conferir as atividades relacionadas no relatório, atestando o recebimento do 
serviço, para a efetiva liquidação/pagamento da despesa; 
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5.3) Cabe a Assessoria de Comunicação, com a autorização do presidente legislativo, definir as 
matérias que serão veiculadas nos veículos de comunicação; 

5.4) Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto ao 
Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel 
observância de seus dispositivos por parte dos setores da Câmara Municipal; 

5.5) Fundamentado nesses termos e com o intuito de cumprir com os requisitos obrigatórios do 
TCE/MT, em remessa de documentos, o Sistema de Controle Interno estabelece a presente 
Instrução Normativa na prática de suas atividades. 

 
 


