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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2011 

Versão: 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Aprovação em:  05/10/11  

Setores envolvidos: Diretamente todos os órgãos da administração. 

Unidade Responsável: Unidade de Controle Interno Municipal 

 

1) OBJETIVOS:  

 

1.1) A presente Instrução Normativa tem por objetivo precípuo disciplinar e regulamentar os 

procedimentos do Sistema de Comunicação Social; 

 

1.2) Objetivando maior agilização, transparência, eficiência e eficácia quando do 

acompanhamento das ações do Sistema de Comunicação Social pela Unidade de Controle 

Interno, a normativa que se apresenta vem padronizar as atividades do Setor; 

 

1.3) Otimizar os procedimentos administrativos da Prefeitura Municipal, disciplinando Normas 

Gerais para o Sistema de Comunicação Social, objetivando organizar e estabelecer 

atividades mínimas a serem observadas.  

 
1.4) Normatizar as Publicações dos Atos Oficiais e Demais Publicações do Poder 
Executivo Municipal; 
 

2) PROCEDIMENTOS: 
 

2.1)TODOS OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

2.1.1) Formas de Publicações: 

  

1- As publicações dos atos oficiais obedecerão aos critérios individuais exigidos para suas 

publicações, conforme cada caso, sendo os meios: 
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1.1 – Diário Oficial da União - DOU; 

1.2 – Diário Oficial do Estado – DOE/MT; 

1.3  - Jornal Oficial dos Municípios – JOM/AMM 

1.4 – Jornal de Circulação Estadual/Regional; 

1.5 – Jornal de Circulação Municipal; 

1.6 - Mural de Publicações Oficiais; 

1.7 – Site oficial da Prefeitura; 

1.8  - Carro de Som Ambulante; 

 
3)  Mural de Publicações Oficiais 

 

3.1 – Na recepção de entrada da Sede da Prefeitura Municipal, haverá um Mural de Eventos e 

Avisos e um Mural Oficial para as publicações oficiais internas da Prefeitura; 

 

3.2- O “Mural de Publicações Oficiais” é um meio de publicação fácil, eficiente, econômico e 

rápido, sendo utilizado para as publicações cuja legislação não obrigue publicar em diários 

oficiais ou jornais; 

 

3.3 – O “Mural de Publicações Oficiais” está na recepção de entrada da Sede da Prefeitura 

Municipal, em local visível e de fácil acesso á população, não devendo haver antes dele qualquer 

obstáculo que impeça ou dificulte a leitura dos atos ali publicados; 

 

3.4 – A responsabilidade da manutenção e organização do “Mural de Publicações Oficiais” ficará 

a cargo da atendente/recepcionista na recepção da Prefeitura, que deverá fazer com coerência 

dos temas e divisões dos atos por órgãos, impedindo que terceiros modifiquem a ordem ou 

retirem documentos dali; 

 

3.5 – A atende/recepcionista fará o registro em livro próprio de todos os atos publicados no 

“Mural de Publicações Oficiais”, com registro numérico em ordem sequencial e cronológica; 

 

3.6 – A atendente/recepcionista fará o registro da publicação, alem do livro próprio, em todas as 
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vias do ato publicado, com o carimbo e assinatura do responsável; 

 

3.7 – A publicação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos. 

 

3.8 – A publicação das Leis e dos atos municipais far-se-á em órgão oficial ou, não havendo, em 

órgão de imprensa local: 

 

3.8.1 – No caso de não haver periódicos no município, a publicação será feita por afixação, em 

local próprio e de acesso publico, na sede da prefeitura municipal. 

 

3.8.2 – A publicação dos atos não normativos pela imprensa, poderá ser resumida. 

 

3.8.3 – A escolha do órgão de imprensa particular para divulgação dos atos municipais será feita 

por meio de licitação em que se levarão em conta, alem dos preços, a circunstancia de 

periodicidade, tiragem e distribuição. 

 

 4) DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

4.1) Entende-se por Comunicação Social,  o estudo das causas, funcionamento e conseqüências 

da relação entre a sociedade e os meios de comunicação de massa – rádio, revista, jornal, 

televisão, teatro, cinema, propaganda, internet. Engloba os processos de informar, persuadir e 

entreter as pessoas. Encontra-se presente em praticamente todos os aspectos do mundo 

contemporâneo, evoluindo aceleradamente, registra e divulga a história e influencia a rotina 

diária, as relações pessoais e de trabalho. 

 
4.2) Os procedimentos instituídos por esta Instrução Normativa se sujeitam a fiscalização in loco 

realizados periodicamente pelo órgão gestor, e/ou, pela Unidade de Controle Interno do 

Município. 
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5) BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 
 

5.1) A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição 

Federal. 

 

5.2) Encontra-se embasamento legal no princípio da publicidade que tem que estar 

revestidos os atos administrativos, como forma de validade e inserção no ordenamento no 

jurídico, além do artigo 21 da Lei Geral de Licitações. 

 

6) PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

 

6.1) O Processo Administrativo é um procedimento voltado para apurar responsabilidade de 

servidores pelo descumprimento de normas de controle interno sem dano ao erário, mas, 

caracterizado como grave infração; 

 

6.2) O processo administrativo será proposto pela controladoria geral e determinado pelo 

chefe de poder correspondente; 

 

6.3) Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias; 

 

6.4) O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo chefe de 

poder correspondente, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa; 

 

6.5) Os fatos apurados pela comissão serão objetos de registro claro em relatório e 

encaminhamento à controladoria municipal para emissão de parecer e conhecimento ao 

chefe de poder correspondente com indicação das medidas adotadas ou a adotar para 

prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos 

responsáveis, na forma do estatuto dos servidores; 
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6.6) O chefe de poder correspondente decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a aplicação das 

penalidades indicadas no processo. 

 

7) DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

7.1) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de 

instauração de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do 

ato contrário as normas instituídas; 

 

7.2) A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 

punida na forma prevista em lei; 

 

7.3) Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução 

Normativa as demais legislações pertinentes; 

 

7.4) Ficará a cargo da Unidade de Controle Interno, unificar e encadernar, fazendo uma 

coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas 
Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação 

de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas. 

 

7.5) Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

Unidade de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de checagem 

(visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por 

parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

7.6) Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.   
 
 

São José do Xingu - MT, 05 de Outubro 2011. 
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________________________________ 

ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO 
CONTROLADOR INTERNO 

 
 

 
 

______________________________ 
GILBERTO MENDES LEONCINI 

                                                         PREFEITO MUNICIPAL 
 


