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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2011 

VERSÃO – 001  

APROVAÇÃO EM - 13/07/2011 

ATO DE APROVAÇÃO: Decreto: nº. 037/2011 

UNIDADE RESPONSAVEL: DEPARTAMENTO DE 

ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL. 

 

I-Finalidade: 
 

Tem por finalidade tornar público informações à sociedade de maneira ética 
e de fácil entendimento, o Sistema de Comunicação Social trabalha com 

informação jornalística, lidando com jornalistas, preparando press-releases 
(comunicados de imprensa) e procurando controlar (aumentar ou restringir) 

o fluxo de informação que é veiculado na mídia sobre o assessorado. 
 

II-ABRANGÊNCIA: 
 A presente instrução normativa abrange todos os servidores e agentes 

públicos do Poder Executivo, Legislativo e demais autarquias.    

 
III-CONCEITOS: 

Assessoria de Comunicação é uma atividade de Comunicaçao Social que 
estabelece uma ligação entre uma entidade (indivíduo ou instituição) e o 

público (a sociedade exposta à mídia). Em outras palavras, Assessoria de 
Comunicação é administração de informação, é ela que leva através da 

mídia as informações das ações desenvolvidas pelo gestor e demais 
secretarias. 

 
IV- BASE LEGAL: 

A presente instrução Normativa tem como base legal as seguintes 
legislações Constituição Lei nº 8.389 - Conselho de Comunicação SociaL, 

Institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 224 da 
Constituição Federal e dá outras providências. 

 

V-PROCEDIMENTOS: 
Compete ao assessor de comunicação prestar trabalhos na aréa de 

assessoria de imprensa, publicidade e propaganda e relações publicas. 
a) Da assessoria de imprensa: 
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Objetivos gerais: 

 Estabelecer relações sólidas e confiáveis com os meio de comunicação 
social e seus agentes, com o objetivo de se tornar fonte de informação 

respeitada e requisitada. 
 Criar situações para a cobertura sobre as atividades do assessorado, 

para alcançar e manter – e, em alguns casos, recuperar – uma boa 
imagem junto à opinião pública. 

 Apresentar, firmar e consolidar as informações pertinentes aos interesses 
do assessorado no contexto midiático local, nacional e internacional. 

 Implementar a cultura de comunicação de massa nos aspectos interno e 
externo relativamente ao assessorado por meio de condutas pró-ativas 

junto à estrutura midiática. 

 Capacitar o assessorado e outras fonts de informação institucionais a 
entender e lidar com a imprensa. 

 

b) Publicidade e Propaganda: 

  Ajudar na Edição de materias jornalistica, textos publicitarios e 

propaganda que divulgue as ações da organização. 

 

 
 

c) Relações Publicas; 

 Planejar, executar e avaliar políticas de relacionamento da 

instituição, de maneira ética e estratégica, com todos os segmentos 

sociais, dando suporte para que ela se adapte num ambiente de 

cronstante transformação.  

 
Das Funções Desempenhadas: 

 Cuidar do layout da web site da Prefeitura municipal; 

 Escrever materias jornalisticas e postar no site. 

 Postar enquetes no site 

 Tirar fotos das ações municipais, assim como eventos que envolva 

o nome da administração, ou do gestor municipal  e demais 

secretáriados; 

 Postar publicações no Site 

 Mandar materias jornalisticas ou publicitárias para veiculos de 

comunicação; 

 Desenvolver um planejamento estrategico de divulgação; 

 Cuidar da parte visual dos envolvidos na administração 

 Ajudar no planejamento de eventos e feiras 
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 Elaborar conceitos e idéias de inovações em todos os setores. 

Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
ROZIMERY PEREIR BATTISTI 

Controladora Interna 
Portaria nº 139/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAIMUNDO ZANON 
Prefeito Municipal 

 
 


