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Decreto nº 4.490/2019 Art.1º, VI- Instrução Normativa nº 41/2011, atualizada em 

2019, que: “Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos 

e atividades relacionados ao setor responsável pela Comunicação da Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde quanto à divulgação de ações do Poder Executivo 

Municipal e os relacionados aos cerimoniais e à realização de eventos no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde”. 

  

I-FINALIDADE 

Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos e atividades relacionados 

ao setor responsável pela Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde quanto à 

divulgação de ações do Poder Executivo Municipal e os relacionados aos cerimoniais e à realização 

de eventos no âmbito da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. 

 

II-ABRANGÊNCIA  

A presente Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Poder 

Executivo de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

III-CONCEITOS  

1. Comunicação: é uma palavra derivada do termo latin “communicare”, que significa “partilhar, 

participar algo, tornar comum”. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham 
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diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em 

sociedade; 

2. Comunicação Social: a comunicação social consiste em sistemas de transmissão de mensagens 

para um público vasto, disperso e heterogêneo. Essa designação abrange essencialmente os 

chamados órgãos de informação de massas das áreas da imprensa periódica, rádio, televisão, jornais, 

sites e redes sociais; 

3. Nota Oficial: documento impresso com a opinião de uma determinada fonte; comunicado 

emitido por órgão oficial; 

4. Fonte: as fontes são portadores de informação. Podem ser pessoas, falando por si ou 

coletivamente, ou documentos escritos ou audiovisuais, por meio dos quais os jornalistas tomam 

conhecimento de informações, opiniões ou dados, e, também, verificam o rigor dos dados obtidos 

ou aferem a veracidade dos juízos de valor que lhes foram apresentados anteriormente; 

5. Jornalismo:  jornalismo é a atividade informativa, realizada periodicamente e difundida por 

meios de comunicação de massas (imprensa, rádio, televisão, imprensa online); 

6. Coletiva: é um evento mediático onde uma assessoria de imprensa convida jornalistas para 

transmitir-lhes alguma informação, frequentemente abrindo espaço para que estes façam perguntas 

acerca do assunto; 

7. Veículos de Comunicação:  são os meios que divulgam as notícias. Os veículos de comunicação 

estão espalhados por diversos meios de comunicação, como a internet, a televisão, rádio, jornais e 

revistas; 

8. Midiático: acontecimento espontâneo ou planejado, que atrai a atenção de organizações de meios 

de comunicação, particularmente jornais, telejornais e jornais na internet; 
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9. Texto Editorial: são textos de um jornal em que o conteúdo expressa a opinião da empresa, da 

direção ou da equipe de redação, sem a obrigação de ter alguma imparcialidade ou objetividade; 

10.Imprensa: é a designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo e 

outras funções de comunicação informativa – em contraste com a comunicação puramente 

propagandística ou de entretenimento; 

11. Assessoria de Imprensa: é um dos instrumentos de comunicação desenvolvido para as 

organizações, e insere-se nas atividades da área de comunicação; 

12. Pauta: é a orientação que os repórteres recebem descrevendo que tipo de reportagem será feita, 

com quem deverão falar, onde e como; 

13. Web: é uma palavra inglesa que significa teia ou rede. O significado de web ganhou outro 

sentido com o aparecimento da internet. A web passou a designar a rede que conecta computadores 

por todo mundo, a World Wide Web (WWW); 

14. Briefing: é um conjunto de informações, uma coleta de dados passadas em uma reunião para o 

desenvolvimento de um trabalho, documento, sendo muito utilizadas em Administração, Jornalismo, 

Relações Públicas, Design e na Publicidade; 

15. Demanda: a demanda pode ser interpretada como procura. É quando o jornalista da redação 

pede alguma informação às unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo de Lucas do 

Rio Verde MT. 

 

IV-BASE LEGAL  

A presente Instrução Normativa tem como base legal a Constituição Federal de 1988; a Lei Federal 

nº 4.320/64; a Lei complementar nº 101/2000 – LRF; a Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio 

Verde-MT. 
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V- RESPONSABILIDADES  

 

1. É de responsabilidade da Superintendência de Comunicação: 

1.1 Assessoria de comunicação ao Chefe do Executivo Municipal, compreendendo publicidade, 

propaganda, jornalismo, inclusive assessoria de imprensa; 

1.2  Execução da publicidade e da propaganda do Poder Executivo Municipal; 

1.3 Administração das informações de comunicação (notícias, fotos e vídeos) e institucionais do site 

oficial da Prefeitura Municipal, com apoio da Departamento de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, articulando-se com os demais setores para a permanente atualização dos dados e 

informações; 

1.4 Prestação de assessoria de comunicação aos Secretários Municipais, compreendendo divulgação, 

jornalismo e relacionamento com a mídia; 

1.5 Atendimento a jornalistas, prestando informações ou providenciando o encaminhamento à área 

específica do assunto em pauta; 

1.5 Relacionamento com os órgãos da mídia; 

1.6 Divulgação das potencialidades do Município; 

1.7 Execução das atividades que sejam necessárias à promoção da imagem institucional da 

Prefeitura e do Município junto à população e no contexto estadual e nacional, naquilo que couber. 

 

2. É de responsabilidade das Unidades Executoras: 
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2.1 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 

2.2 Alertar a unidade responsável pela instrução normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

2.3 Manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade e da Prefeitura 

Municipal, zelando pelo fiel cumprimento da mesma; 

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; 

2.5 Informar por escrito, ao Chefe Imediato ou a Unidade Central de Controle Interno, a prática de 

atos irregulares ou ilícitos. 

 

3 . Do Controle Interno 

 

3.1 Prestar apoio técnico por ocasião atualizações da Instrução Normativa, em especial no que tange 

à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle. 

 

VI- DOS OBJETIVOS: 

1. Instituir a presente Instrução Normativa, que deverá ser rigorosamente observada por todos os 

servidores responsáveis pelo Departamento de Assessoria de Comunicação do município de Lucas 

do Rio Verde - MT.   
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2. Disciplinar e normatizar os procedimentos no que se refere a publicação, divulgação e 

disponibilização ao público dos atos oficiais do município de Lucas do Rio Verde; 

 

VII- DOS PROCEDIMENTOS: 

1. Dos Procedimentos: 

1.1  Divulgar e dar transparência às ações da administração pública, colaborando para a formação da 

imagem positiva do governo municipal e para a melhoria da qualidade de vida da população;  

1.2 A meta da Departamento de Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Lucas do 

Rio Verde é informar a população sobre as ações, os programas e os serviços prestados pela 

administração pública municipal, com produção de material escrito e multimídia, incluindo escrita e, 

se necessário, apresentação de Cerimonial em eventos das secretarias; 

1.3 A divulgação de informações à população poderá ser feita utilizando material impresso como 

revistas, panfletos, folders e informes, Mural da Prefeitura Municipal, vídeo e postagens em redes 

sociais, matérias informativas, vídeos para exibição nas unidades de saúde e demais unidades da 

prefeitura, entre outros meios. As informações oficiais referentes à Prefeitura também são 

disponibilizadas no site oficial do município. 

 

    2. É de competência da Departamento de Assessoria de Comunicação: 

 

2.1 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; 
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2.2 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; 

   

2.3 Fiscalizar e fazer cumprir os contratos de publicidade e outros da área de comunicação da 

Prefeitura; 

 

2.4 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; 

 

2.5 Manter arquivo atualizado de fotografias, dados e publicações de interesse da Prefeitura; 

 

2.6 Incumbir-se do relacionamento do Prefeito com os meios de comunicação; 

 

2.7 Manter o Prefeito informado sobre as notícias veiculadas na imprensa estadual e nacional, de 

interesse ou com repercussões no Município; 

 

2.8 Manter a imprensa informada sobre os atos de governo e promoções municipais; 

 

2.9 Promover ações de endomarketing, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos, 

visando manter o servidor público municipal e seus familiares informados sobre as promoções 

municipais, conquistas e avanços das políticas públicas, bem como informações referentes ao 

interesse do servidor e sua vida laboral; 

 

2.10 Retificar ou esclarecer notícias e informações referentes ao executivo municipal que tenham 

sido veiculadas com incorreções ou deficiências; 
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2.11 Executar as atividades de cerimonial público e auxiliar as secretarias municipais organizadoras 

dos eventos na melhor condução possível da organização de eventos e solenidades do Poder 

Executivo, garantindo qualidade e cumprimento do protocolo oficial; 

 

VIII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1. A Departamento de Assessoria de Comunicação é responsável por promover, coordenar e 

controlar a comunicação oficial da prefeitura.  

     

    2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.  

  

3. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma Interna deverá ser esclarecida junto ao 

Controle Interno e Secretaria de Administração.  

  

4. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 

Aprovação. 


