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INSTRUÇÃO NORMATIVA SC 001/2017 – VERSÃO 01 

 

 

Unidade Executora: Secretaria de Comunicação   

Unidade Responsável /Setores envolvidos: Secretaria de Comunicação/Secretaria de Controle 

Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

 

Dispõe sobre os procedimentos e execução das atividades de 

comunicação da Câmara Municipal de Cuiabá. 

 

 

I – DOS CONCEITOS  

 

Publicidade Institucional  

1 - Destina-se a divulgar atos, ações, obras, serviços, campanhas, metas e resultados do Poder 

Legislativo, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as 

instituições públicas e de estimular a participação da sociedade;  

 

Publicidade Legal  

1 - Destina-se a dar conhecimento de balanços, atas, editais, decisões, avisos e outras 

informações do Poder Legislativo, com objetivo de atender a prescrições legais;  

 

Comunicação Digital 

1 - Consiste na convergência de conteúdo, mídia, tecnologia, e dispositivos digitais para 

acesso, troca e interação de informações, em ambiente virtual do Poder Legislativo com a 

sociedade.  

Relações com a Imprensa 

1 - Destina-se a planejar, organizar e promover a comunicação do Poder Legislativo com a 

sociedade por intermédio da imprensa, de forma democrática, diversificada e transparente 

 

 

II – DA FINALIDADE  

 

1 - A presente instrução normativa tem como finalidade estabelecer procedimentos objetivando 

a execução das atividades de comunicação na Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal 

de Cuiabá.  

 

III – ABRANGÊNCIA  

 

1 - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá.   
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IV – DAS ATIVIDADES   

 

As atividades executadas pela Secretaria de Comunicação 

  

1 -  Atender as demandas advindas de todas as Secretarias pertencentes à estrutura 

organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá;  

2 - Realizar o monitoramento da mídia local e nacional (sites, jornais, revistas e outros) para 

verificar a veiculação de notícias relacionadas à Câmara Municipal de Cuiabá, bem como de 

seus parlamentares e mesa diretora;  

2.1 - Os levantamentos de notícias mencionados no item 2 - serão levados ao conhecimento da 

Mesa Diretora por meio do Secretário de Comunicação;  

2.3 - A Secretaria de Comunicação manterá arquivadas as notícias objeto dos levantamentos 

descritos no item 2 e 2.1 

3 - Produzir, diariamente e no período da manhã, clipping impresso com as notícias jornalísticas 

veiculadas na mídia sobre a Câmara Municipal de Cuiabá, entregando-o na Presidência.  

3.1 - A cobertura jornalística mencionada no item 3, deverá ser solicitada pelo interessado 

(Secretaria ou Gabinete), por meio de Comunicação Interna dirigida à Secretaria de 

Comunicação, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da realização do evento, contendo 

a descrição do evento e o tempo de duração, a fim de que esta possa se organizar para atender 

satisfatoriamente a solicitação.  

4 - Encaminhar, diariamente, e-mail aos meios de comunicação em geral (jornais, revistas, sites 

de notícias, etc), release das notícias da Câmara Municipal de Cuiabá;  

4.1 - Manter atualizado o cadastro de e-mails de todos os meios de comunicação do Estado.  

5 Realizar o acompanhamento das sessões ordinárias, que ocorrem semanalmente, as terças e 

quintas-feiras, a fim de obter informações para a elaboração e publicação de release no site da 

Câmara Municipal de Cuiabá, e ainda, prestar atendimento à imprensa externa, fornecendo 

dados e informações relacionadas às sessões e/ou parlamentares;  

6 - Divulgar, defender e consolidar a imagem institucional da Câmara Municipal de Cuiabá, 

com prioridade para o esclarecimento e informação à sociedade sobre o exercício do Poder 

Legislativo Municipal;  

7 - Promover campanhas informativas sobre temas de interesse público, bem como acompanhar 

e aprovar, após a autorização do Presidente, a divulgação das campanhas de natureza 

institucional;  

8 - Acompanhar as atividades legislativas, a fim de elaborar matérias jornalísticas com propósito 

de divulgar os atos institucionais realizados pela Mesa Direta, as Proposições de sua iniciativa, 

bem como as Proposições dos demais Parlamentares;  

9 - Realizar a publicação em jornais pagos e de grande circulação, dos documentos apresentados 

pelas unidades organizacionais da Câmara, bem como as notas de pesar solicitadas pela 

Presidência, mediante requerimento feito por Comunicação Interna contendo o nome do jornal 

onde deve ser feita a publicação, a autorização do gestor/Presidente e o arquivo do documento a 

ser publicado;  

10 - Promover a inserção de dados e atualização no site da Câmara Municipal de Cuiabá, das 

informações relativas ao Perfil dos Vereadores, Agenda, Comissões Permanentes e 

Administração;  

As atividades executadas pelo Secretário de Comunicação  

Compete ao Secretário de Comunicação:  

11 - Revisar os textos elaborados pelos jornalistas antes de serem publicados ou 
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disponibilizados no site da Câmara Municipal de Cuiabá;  

12 - Analisar e aprovar as gravações/filmagem das sessões, realizadas por empresa terceirizada, 

determinando o seu arquivamento;  

12.1 - As gravações mencionadas no item 12 serão disponibilizadas para exibição, segundo a 

conveniência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá.  

13 - Analisar, aprovar e autorizar a disponibilização no site da Câmara Municipal de Cuiabá, às 

terças-feiras, do vídeo institucional denominado “Câmara em Foco”, realizado por empresa 

terceirizada, cujo conteúdo consubstancia-se no resumo das principais atividades parlamentares 

da semana;  

14 - Determinar o arquivamento das gravações/filmagem das sessões; As atividades executadas 

pelo Fotógrafo Compete ao fotógrafo:  

15 - Realizar o registro fotográfico de todos os eventos da Câmara Municipal de Cuiabá, em 

conformidade com o disposto nesta Instrução Normativa;  

16 - Dar cobertura fotográfica aos eventos institucionais realizados pela Câmara Municipal de 

Cuiabá, tais como audiências públicas, sessões ordinárias, sessões extraordinárias, sessões 

itinerantes, sessões solenes, entre outros;  

16.1 - A cobertura fotográfica mencionada no item 16 deverá ser solicitada pelo interessado 

(Secretaria ou Gabinete), por meio de Comunicação Interna dirigida à Secretaria de 

Comunicação, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da realização do evento, contendo 

a descrição do evento e o tempo de duração, a fim de que esta possa se organizar para atender 

satisfatoriamente a solicitação;  

16.2 - Executar a edição das imagens/fotografias, objetos do registro de eventos mencionados 

no item 16.1.  

17 - Realizar a publicação das imagens/fotografias no banco de imagens do site da Câmara 

Municipal de Cuiabá, mantendo-o devidamente atualizado;  

18 - Armazenar em arquivo ou banco de dados próprio para essa finalidade, os registros 

fotográficos dos eventos oficiais da Câmara Municipal de Cuiabá. 

 

 

V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Constitui dever da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Cuiabá:  

1 - A facilitação e viabilização da comunicação com a sociedade utilizando-se apenas de 

meios legais e éticos, respeitando as regras orçamentárias da instituição; 

2 - Manter bom relacionamento com as assessorias de comunicação de organismos públicos 

direta ou indiretamente relacionados com a Câmara Municipal de Cuiabá, de modo a 

promover o intercâmbio de informações e experiências;  

3 - Realizar todas as suas atividades em conformidade com as estratégias de atuação definidas 

pelo Plano Estratégico Anual;  

4 - Manter em arquivo digital todas as informações relacionadas às atividades desempenhadas 

na Secretaria de Comunicação (release, fotografias, correspondência recebida, etc.);  

5 - Empenhar-se para garantir que toda comunicação da Câmara Municipal de Cuiabá:  

contenha informações verdadeiras, precisas, de caráter público e que sejam de utilidade para o 

público alvo a que se dirige;  seja feita de forma ética e não discriminatória;  seja utilizada 

linguagem de fácil compreensão pelos públicos-alvos de interesse; promova a transparência 

das informações da Câmara Municipal de Cuiabá que sema de caráter público; promova a 

proteção das informações e dados que não possam ser divulgados por impedimento legal ou 
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regulatório;  

6 - É vedado fazer uso, direta ou indiretamente, da estrutura da Secretaria de Comunicação da 

Câmara Municipal de Cuiabá para: Realizar propaganda político-partidária; Realizar 

propaganda pessoal (autopromoção) de servidores, ocupantes de cargos comissionados e 

vereadores; Promover ou denegrir deliberadamente, com objetivos político-partidários, 

comerciais ou pessoais, quaisquer empresas e/ou instituições; Denegrir a imagem institucional 

da Câmara Municipal de Cuiabá, seus parlamentares e servidores;  

7 - É dever os servidores lotados na Secretaria de Comunicação, guardar sigilo sobre assuntos 

relacionados às atividades desenvolvidas no setor, nos termos do inciso VIII do art. 116 da 

Lei 8.112/90 e Lei Complementar 093/2003 (Estatuto do Servidor Público Municipal);  

8 - As equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, devidamente identificadas, tem 

livre acesso à Secretaria de Comunicação, por ocasião da realização de auditorias, inspeções e 

outras averiguações que entenderem necessárias para o cumprimento de sua função;  

9 - Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

Secretaria 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 estruturas 

organizacional.  

10 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

  

 

 

Cuiabá, 12 de Junho de 2017 

 

  

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  

 

 


