
                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo  

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 1 

 

Instrução Normativa – SCS Nº 002/2015 

 

Versão: 01 

Aprovação: 13 de novembro de 2015 

Ato de Aprovação: Decreto nº 411/2015 

Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito Municipal 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Esta Instrução Normativa visa disciplinar os procedimentos e atividades 

relacionadas à Assessoria de Comunicação e Imprensa, e tem por objetivo à divulgação de 

campanhas institucionais das ações do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Santa 

Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - A presente Instrução Normativa abrange o Sistema de Comunicação Social e todas 

as unidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Santa Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

 Art. 3º – Para os efeitos desta Instrução Normativa conceitua-se: 

 

I. Publicidade de Utilidade Pública: É a que se destina a divulgar direitos, produtos e 

serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, 

orientar, mobilizar, prevenir e alertar a população para que adote comportamento que 

lhe traga benefícios individuais ou coletivos e que melhore sua qualidade de vida, tais 

como: campanha contra a dengue, educação do trânsito, matrícula escolar, 

campanhas de vacinação, coleta de lixo, etc; 
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II. Publicidade Institucional: É a que se destina a divulgar atos, ações, programas, 

obras, campanhas, metas e resultados das ações realizadas pela Administração 

Pública, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade e de estimular a 

participação da sociedade no debate, controle e formulação de políticas públicas, tais 

como: ações públicas que foram planejadas ou que estão sendo executadas; 

inauguração de obras; resultado de um trabalho de conscientização sobre uma 

campanha, etc;  

III. Instrução Normativa – É o documento que estabelece os procedimentos a serem 

adotados objetivando a padronização na execução das atividades e rotinas de 

trabalho, estabelecendo elementos de controle; 

IV. Sistema: É o Conjunto de ações que, coordenadas, concorre para um determinado 

fim; 

V. Comunicação Social: É o Conjunto de ações a serem aplicadas no âmbito 

corporativo ou organizacional a fim de divulgar ações de cunho público ou privado; 

VI. Diagramação: Adequação dos textos, desenhos, gráficos e fotos numa página, de 

acordo com os padrões visuais da publicação; 

VII. Coletiva: É um evento midiático onde a Assessoria de Comunicação convida 

jornalistas, para transmitir-lhes alguma informação, frequentemente, abrindo espaço 

para que estes façam perguntas acerca do assunto; 

VIII. 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; 

IX. Assessoria de Comunicação: É um dos instrumentos de comunicação desenvolvido 

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

X. Pauta: É a orientação que os repórteres recebem descrevendo que tipo de 

reportagem será feita, com quem deverão falar ou expressar-se com postura e ética 

adequadas para cada momento. 
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CAPITULO IV 

DA BASE LEGAL 

 

Art. 4º - A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo, no sentido de implementação da Unidade Central de Controle 

Interno – UCCI, do Município de Santa Teresa, sobre o qual dispõem:  

 

I. Constituição da República Federativa do Brasil; 

II. Lei 4.320/64; Lei dos Orçamentos; 

III. Lei Complementar 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal; 

IV. Lei Municipal 2.415/2013 – Sistema de Controle Interno; 

V. Lei Municipal 2.606/2015; Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do 

Espírito Santo. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Seção I 

                                           Do Sistema de Comunicação Social 

 

Art. 5º - Compete ao Sistema de Comunicação Social – Unidade Responsável, sem 

prejuízos das demais atribuições legais, assessorar as Unidades de Administração nos 

assuntos ligados às campanhas do Poder Executivo, e ainda: 

 

I. Formular e coordenar a política de comunicação interna e externa do Poder 

Executivo; 

II. Coordenar as relações do Governo Municipal com os  mais diferentes setores e 

veículos de comunicação; 

III. Produzir materiais informativos para imprensa e para a sociedade em geral, prestando 

contas e provendo transparência e publicidade aos projetos e ações do Poder 

Executivo; 
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IV. Manter arquivos de documentos, matérias, reportagens e informes publicados na 

imprensa local e nacional, e em outros meios de comunicação social, e tudo o que for 

noticiado sobre o Poder Executivo; 

V. Manter página na internet com informações gerais sobre o Governo Municipal e seus 

projetos, ações e programas; 

VI. Coordenar a publicidade institucional do Poder Executivo; 

VII. Prestar assessoria na área de comunicação a todos os órgãos do Poder Executivo; 

VIII. Promover políticas públicas de comunicação que se insiram no processo de 

democratização da informação; 

IX. Ajudar na organização de eventos e solenidades, ações de logísticas, relações 

públicas, cerimonial e protocolo; 

X. Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionando sua aplicação; 

XI. Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 

XII. 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 

de eficiência operacional; 

XIII. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade e da 

Prefeitura Municipal, zelando pelo fiel cumprimento da mesma; 

XIV. 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; 

XV. Informar por escrito ao chefe imediato, ou a Unidade Central de Controle Interno - 

UCCI, sobre a prática de atos irregulares ou ilícitos. 

 

Seção II 

Da Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
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Art. 6º - A Unidade Central de Controle Interno deve prestar o apoio técnico na fase de 

elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que tange à 

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

 

I. Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 

Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas 

Instruções Normativas; 

II. Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 

em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de todas as 

Instruções Normativas. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 7º - Cabe ao Sistema de comunicação Social do município, 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 do Município, 

em todas as áreas e níveis, com o devido apoio logístico, material e de pessoal das 

Secretarias e Departamentos nas atividades e eventos sob- responsabilidade destes, e 

ainda: 

 

Seção I 

Dos Meios de Comunicação 

 

Art. 8º - Para divulgação de suas campanhas institucionais, o Município de Santa Teresa 

poderá utilizar os seguintes meios: 

I. Jornais; 

II. Revistas; 

III. Emissoras de Rádio; 

IV. Mídia especializada da Internet; 

V. Informativos institucionais; 
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VI. Carro de Som; 

VII. Banners; 

VIII. Folhetos; 

IX. Outros permitidos por lei. 

 

Art. 9º - São tipos de informações a serem divulgadas: 

 

I. Campanhas de ordem pública em geral (na área da saúde, da educação, social, 

fiscal, dentre outras); 

II. Jornais do Município; 

III. Editais de licitação, concurso, processo seletivo; 

IV. Relatórios contábeis e de auditorias; 

V. Leis; 

VI. Portarias; 

VII. Audiências Públicas. 

VIII. Outros permitidos por lei. 

 

Seção II 

Da Publicação de Campanhas Institucionais e de Utilidade Pública 

 

Art. 10º - O gerenciamento para o desenvolvimento de quaisquer publicidades, tais como: 

pesquisas públicas, divulgações, campanhas, cerimoniais, realização de eventos, 

divulgações de matérias institucionais do Poder Executivo, será de responsabilidade da 

Assessoria de Comunicação. 

 

Art. 11º – Toda veiculação de matérias de campanhas, seja institucional ou de utilidade 

pública, escrita, falada, televisada ou visual, será realizada por intermédio de Agência de 

Propaganda contratada através de processo licitatório, caso venha ser autorizada. 

 

Art. 12º – O Site oficial do Poder Executivo, além de ser canal de divulgação das ações 

realizadas pela Administração Pública, também pode ser utilizado como veículo de 

divulgação de campanhas institucionais e de utilidade pública. 
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Art. 13º – A contratação, pela Administração Pública Direta e Indireta, de serviços de 

publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda deve obedecer, também, 

às determinações dispostas na Lei Federal nº 12232, de 29 de abril de 2010, ou na 

legislação mais atualizada sobre a matéria. 

 

Seção III 

Da Solicitação de Divulgação de Campanhas Institucionais 

 

Art. 14º – O Departamento ou Setor interessado em realizar evento e ato cerimonial, 

divulgar campanha, matéria institucional, relatório ou documento semelhante, e publicar ato 

oficial do Município, deverá: 

 

I. Definir o tipo de serviço a ser utilizado; 

II. Verificar, junto ao setor competente, se já existe contratação para o serviço a ser 

utilizado, enviando todas as informações (impressas e em mídias) para a realização 

do mesmo. 

III. Se a divulgação for relacionada ao material a ser postado no Site do Município, enviar 

solicitação juntamente com o respectivo material para o Setor de Comunicação, 

subordinado ao Gabinete do Prefeito. 

IV. Se for material institucional a ser publicado em jornal como Informe Publicitário, 

encaminhar o respectivo material ao Setor de Comunicação, para que seja dado 

andamento ao processo. 

 

Seção IV 

Da Responsabilidade pela Publicação dos Atos Institucionais 

 

Art. 15º – A responsabilidade pela publicação de reportagens institucionais ou materiais 

publicitários do Município de Santa Teresa, desde a criação até a sua realização, será da 

Assessoria de Comunicação Social. 
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Seção V 

Da Cobertura de Eventos Internos 

 

Art. 16º - A solicitação deverá ser feita via telefone ou pelo e-mail 

comunicacao@santateresa.es.gov.br com antecedência de 24 horas. 

 

Art. 17º - O material jornalístico é produzido e encaminhado para os canais de comunicação 

internos, seguido dos meios de comunicação externos. 

 

Seção VI 

Do Atendimento à Imprensa e do Agendamento de Entrevistas Coletivas 

 

Art. 18º - O Assessor de Comunicação faz o atendimento ao jornalista que pretende fazer 

entrevistas junto ao Setor Público. 

 

I. As entrevistas solicitadas pela imprensa são realizadas de acordo com a necessidade 

do veículo de comunicação e a disponibilidade da fonte. O agendamento é feito via e-

mail ou por telefone. 

II. O Assessor do Setor de Comunicação Social faz o contato com a fonte e verifica a 

conveniência da agenda. 

III. O Assessor do Setor de Comunicação informa imediatamente ao profissional de 

imprensa as condições e, nos casos em que é possível prestar atendimento, promove 

o contato da fonte junto ao veículo de comunicação. Se não for possível o 

atendimento, tempestivamente este também deve informar de imediato. 

IV. É definida, pelo Setor de Comunicação Social, a data e o local da coletiva junto com o 

interessado, em espaço adequado para receber grande número de profissionais da 

imprensa. 

V. Havendo a possibilidade do agendamento da coletiva com antecedência será 

encaminhado o comunicado para a imprensa convidando para a coletiva. 

 

 

 

mailto:comunicacao@santateresa.es.gov.br
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Seção VII 

Acompanhamento de Entrevistas Externas do Prefeito 

 

Art. 19º - A imprensa solicita a entrevista por telefone, e-mail, site ou pessoalmente, com no 

mínimo de 24 horas, salvo em casos emergenciais. 

 

Art. 20º - É agendada a entrevista mediante conveniência de horário e deslocamento do 

entrevistado junto ao meio de comunicação. 

 

Art. 21º - É deslocado o Assessor de imprensa para acompanhar a fonte a entrevista. 

 

Seção VIII 

Notas e Reportagens para o Site 

 

Art. 22º - A solicitação é feita a Assessoria de Comunicação Social, por meio de e-mail 

enviado ao responsável pelo setor ou pessoalmente. 

 

Art. 23º - O Assessor de Comunicação Social será responsável pela apuração, redação e 

publicação. 

 

Art. 24º - O Assessor de Comunicação Social avalia a necessidade ou não de registro 

fotográfico. 

 

Seção IX 

Atividades de Cerimonial 

 

Art. 25º - O Assessor do Sistema de Comunicação Social dará suporte mediante solicitação 

do gestor da Secretaria responsável pelo evento. 

 

Art. 26º - Se for produção de arte, a solicitação é encaminhada, pelo gestor, ao servidor 

responsável para orientação do serviço e contratação para realização da Criação e Arte. 
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Art. 27º - Se for suporte na organização de evento, é feito o planejamento junto ao gestor da 

Secretaria, incluindo a divulgação. 

 

Seção X 

Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle 

 

Art. 28º - A presente Instituição Normativa tem por objetivo disciplinar e normatizar os 

procedimentos relativos à divulgação de campanhas instrucionais (apresentando para a 

população as ações que estão sendo realizadas pelo município, como por exemplo, 

pavimentação, aquisição de maquinário, construção em andamento, inaugurações). 

 

Art. 29º - Aperfeiçoar os procedimentos administrativos, possibilitando o cumprimento da 

legislação, contribuindo para que não se cometam falhas e ilegalidades. 

 

Art. 30º - Divulgar e dar transparência as ações da administração pública e a meta do setor 

de comunicação da Prefeitura Municipal de Santa Teresa.   

I. Informar à população as ações, os programas e serviços prestados pela 

administração municipal além de ajudar na organização do Cerimonial Público do 

município. 

 

Art. 31º - O servidor nomeado no cargo de Assessor de Comunicação Social será 

responsável por promover, coordenar e controlar as campanhas institucionais do Município 

conforme determina a legislação. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 32º – Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto ao Gabinete do Prefeito e na Unidade Central 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. 
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Art. 33º – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizações, 

legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da 

Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas), bem como manter o processo de 

melhoria continua. 

 

Art. 34º – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de 

instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração da 

responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas; 

 

Art. 35º - A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a 

observância as tramitações, registro e controles estabelecidos nesta Instrução Normativa 

estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das demais sanções legais. 

 

Art. 36º - Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis, no 

Setor de Comunicação Social, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta 

Instrução Normativa, deverão obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, 

bem como à Unidade Central de Controladoria Interna – UCCI. 

 

Art. 37º – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Santa Teresa – ES,  
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