
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 

Dispõe sobre os procedimentos e execução das 

atividades do Setor de Comunicação Social da 

Câmara Municipal de Rio do Sul. 

 

 

1. DOS CONCEITOS 

Publicidade Institucional – divulgação de atos, ações, 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 - dar conhecimento de balanços, atas, editais, decisões, avisos e 

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

Relações com a Imprensa - planejar, organizar e promover a comunicação do Poder 

Legislativo com a sociedade por intermédio da imprensa, de forma democrática, 

diversificada e transparente; 

TV Câmara - convergência de conteúdo, mídia, tecnologia, e dispositivos digitais para 

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

com a sociedade.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

A presente Instrução Normativa tem por finalidade descrever e estabelecer a 

sistemática (procedimentos) do Setor de Comunicação Social da Câmara Municipal 

de Rio do Sul, objetivando a execução de suas atividades.  

 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Setor de Comunicação Social 

 

 



4. DAS ATIVIDADES 

As atividades executadas pelo Setor de Comunicação, de maneira geral, são as 

seguintes: 

1 - Atender as demandas advindas de todas os Setores da Câmara Municipal de Rio 

do Sul, em especial dos Gabinetes dos Vereadores; 

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 Rio do Sul, 

bem como de seus parlamentares; 

 2.1 - Os levantamentos de notícias serão levadas ao conhecimento dos Setores 

da Câmara através da clipagem; 

 2.2 - Manter arquivo das notícias clipadas; 

3 - Manter atualizado o cadastro de e-mails de todos os meios de comunicação da 

Região do Alto Vale do Itajaí; 

4 - Realizar o acompanhamento das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e 

momentos solenes, a fim de obter informações para a elaboração e publicação de 

relise no site da Câmara Municipal, e ainda, prestar atendimento à imprensa externa, 

fornecendo dados e informações relacionadas às sessões e/ou parlamentares;  

5 - Divulgar, defender e consolidar a imagem institucional do Poder Legislativo de Rio 

do Sul, com prioridade para o esclarecimento e informação à sociedade sobre o 

exercício das atividades da Câmara; 

6 - 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;  

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

propósito de divulgar os atos institucionais realizados pela Mesa Diretora, bem como 

as proposições dos Parlamentares;  

8 - Promover a inserção de dados e atualização no site da Câmara Municipal de Rio 

do Sul, quanto às informações relativas ao Setor de Comunicação Social; 

9 – Realizar as transmissões e gravações, conforme agenda, das sessões ordinárias, 

extraordinárias, solenes, momentos solenes, reuniões das Comissões Legislativas 

Permanentes e Temporárias, audiências e reuniões públicas e licitações, mantendo o 

seu arquivamento;  



10 – Produzir e transmitir vídeos institucionais, conforme agenda, cujo conteúdo 

consubstancia-se no resumo das principais atividades parlamentares, das Sessões e 

notícias de relevância social; 

11 - Realizar o registro fotográfico de todos os eventos da Câmara Municipal de Rio 

do Sul, conforme agenda;  

 11.1 - Executar a edição das imagens/fotografias, objetos do registro de 

eventos  

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

Câmara, mantendo-o devidamente atualizado;  

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

registros fotográficos dos eventos oficiais da Câmara Municipal de Rio do Sul. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

 

4.1 Assessoria de Imprensa 

1 - A assessoria de imprensa é um dos instrumentos de comunicação desenvolvido 

para as organizações, sendo sua principal tarefa é tratar da gestão do relacionamento 

entre uma pessoa física, entidade, empresa ou órgão público e a imprensa. 

2 - Buscar um relacionamento respeitoso e profissional com os jornalistas dos meios 

de comunicação, com transparência, disponibilidade e sempre pautado pela verdade, 

sem distinção pessoal ou política. 

3 - Sempre realizar sugestões de pauta, sem pressionar a imprensa no intuito de 

publicar relises ou cobrir algo que sugerido.  

4 - A comunicação com a imprensa deve ser feita pessoalmente, por telefone, e-mail 

ou whatsapp. Os relises e sugestões de pauta são feitos sempre obedecendo os 

critérios de noticiabilidade, como forma de respeitar o tempo e a atenção do jornalista. 

O cunho deve ser sempre informativo, sem interpretação de fatos ou projetos em 

tramitação e sem juízo de valor ou viés político. 

 

 

 

 



4.2 Cobertura jornalística de atos e fatos do Poder Legislativo 

1 - Os atos e fatos devem ser devidamente registrados na agenda oficial da Câmara 

Municipal, como reuniões de comissões, sessões ordinárias, audiências públicas, 

homenagens. 

2 - Qualquer Setor da Câmara poderá solicitar cobertura jornalística ou fotográfica, 

através de formulário específico (anexo I), e com antecedência mínima de 24 horas, 

que terá seu deferimento a critério do Setor de Comunicação.  

3 - Prestar Assessoria de Comunicação aos Setores da Câmara Municipal, com 

orientações específicas, em especial para melhor divulgação do gabinete no tocante 

à imprensa, como dicas de como gerir a conta do vereador em rede social. 

 

4.3 Cobertura jornalística no período eleitoral 

1 - No período eleitoral, principalmente nas eleições municipais, adotar-se-á a regra 

do TSE, seguida pela Câmara dos Deputados, que não permite promoção pessoal ou 

de terceira pessoa, quando for candidato, mas libera citação de nomes e uso imagens 

de parlamentares em desempenho de suas funções. 

 

4.4 Redes sociais 

1 - O Setor de Comunicação Social administrará as contas oficiais da Câmara 

Municipal de Rio do Sul, como Facebook, Youtube e Instagram, além de outras que 

possam surgir e interessar ao setor.  

1.1 No Facebook deverão ser postados vídeos da TV Câmara, além de 

informações de caráter institucional textuais e gráficas.  

1.2 No Youtube as sessões serão postadas para fins de armazenamento.  

1.3 No Instagram serão postadas imagens, como fotos e convites, de eventos 

e ações institucionais, além de informações de caráter institucional textuais e gráficas.  

2 – O Setor de Comunicação Social manterá uma conta de Whatsapp, para tratamento 

direto com os demais setores de imprensa da Região do Alto Vale do Itajaí e outros 

órgãos. 

 

 

 



4.5 TV Câmara 

1 - A TV Câmara contará com estrutura própria de filmagem, com servidor, e 

transmissão por meio da fanpage da Câmara no Facebook. 

2 - A principal atuação da TV Câmara é para as transmissões das Sessões Ordinárias, 

Extraordinárias, Solenes, Momentos Solenes, Reunião das Comissões Permanentes 

e Temporárias, Audiências Públicas, Licitações e demais reuniões públicas, desde 

que solicitadas por escrito conforme anexo I, com no mínimo 24 horas de 

antecedência. 

3 - Além das transmissões oficiais, a TV Câmara também será responsável por 

produzir e transmitir programação semanal, com programação diária, conforme anexo 

IV, utilizando-se ainda, sempre que possível, de sonoras com vereadores, e ainda 

com a possibilidade do uso de Chroma Key; 

4 - A logomarca oficial, desenvolvida pela FCRS, consta no Anexo II. Esta logomarca 

estará em todas as transmissões bem como GC (gerador de caracteres) constando 

nome do vereador orador, partido, e-mail e função na Mesa Diretora (se houver). 

5 - As transmissões ao vivo serão feitas na íntegra, sem edições, como forma de 

transparência aos atos públicos. 

6 - Fomentar o conhecimento da população a respeito de assuntos de cidadania, 

civismo, educação e saúde pública; 

7 - Fortalecer a imagem da instituição; 

8 - A TV Câmara deverá responsabilizar-se pelos serviços de som e imagem de todos 

os atos internos ou externos da Câmara de Vereadores.  

9 - Registrar e arquivar as gravações originais de todos os eventos e fornecer cópias 

mediante solicitação escrita, e desde que o solicitante traga sua mídia, conforme 

Resolução 891, de 14 de fevereiro de 2017; 

 

 

 



5.  Sistemática  

1 - As Sessões Ordinárias acontecem às segundas-feiras e em algumas quintas-feiras 

do mês, sempre às 18h, podendo durar 3 horas.  

2 - As Comissões Legislativas Permanentes acontecem às segundas-feiras das 16h 

às 17h30. 

3 – Demais eventos a serem transmitidos não possuem dias fixos, mas fazem parte 

do calendário oficial da Câmara Municipal de Rio do Sul. 

Na segunda-feira, a rotina da Comunicação é: 

 Leitura e resposta de e-mails e mensagens via whatsapp oficial 

 Clipagem 

 Atendimento à imprensa 

 Gravação de entrevistas (duas) para “Fala Vereador” 

 Verificação do bom funcionamento dos instrumentos utilizados pela TV 

Câmara: câmeras, gravador de áudio, microfones, mesa de som, mesa de 

corte, internet. 

 Transmissão das comissões e da sessão ao vivo 

 Registro fotográfico das comissões permanentes. Caso haja algum assunto 

relevante, pautar imprensa. 

  Registro fotográfico e redação do resumo da sessão ordinária. Caso haja 

algum assunto relevante, pautar imprensa. 

 Postar no site e enviar à imprensa por e-mail o resumo da sessão. 

 

Na terça-feira, a rotina da Comunicação é: 

 Leitura e resposta de e-mails e mensagens via whatsapp oficial 

 Clipagem 

 Atendimento à imprensa 

 Elaboração de material para imprensa em inserções pagas 

 Envio de material para imprensa em inserções pagas 



 Editar material de vídeo do “Fala Vereador” 

 Postar no Facebook o “Fala Vereador” 

 Editar áudio das comissões e da sessão; disponibilizar no servidor interno e no 

SAPL, conforme Anexo III 

 Fazer upload do vídeo da sessão no Youtube. Postar seu link no website da 

Câmara. Salvar arquivo conforme Anexo III 

  Caso haja algum assunto relevante, pautar imprensa. 

 Caso haja algum assunto relevante, redigir relise e postar no site e mandar por 

e-mail à imprensa. 

 Editar a sessão, separando o vídeo de cada fala de vereador em tribuna 

 Salvar individualmente, em servidor interno, cada pronunciamento em tribuna 

 Realizar roteiro do minuto legislativo 

 Montar o vídeo do minuto legislativo, com o roteiro contendo os principais 

assuntos debatidos e imagens da sessão, sempre respeitando a 

impessoalidade 

 

Na quarta-feira, a rotina da Comunicação é: 

 Leitura e resposta de e-mails e mensagens via whatsapp oficial 

 Clipagem 

 Atendimento à imprensa 

 Comunicação interna 

 Postar no Facebook o minuto legislativo 

 Realizar roteiro de vídeo institucional avulso (quando aplicável) 

 Montar o vídeo de vídeo institucional avulso (quando aplicável) 

 

Na quinta-feira, a rotina da Comunicação é: 

 Leitura e resposta de e-mails e mensagens via whatsapp oficial 

 Clipagem 

 Postar no Facebook o “Fala Vereador” 



 Atendimento à imprensa 

 Criação de layout estilo “notícia boa todo dia” 

 Verificação do bom funcionamento dos instrumentos utilizados pela TV 

Câmara: câmeras, gravador de áudio, microfones, mesa de som, mesa de 

corte, internet. 

 Caso haja algum assunto relevante, redigir relise e postar no site e mandar por 

e-mail à imprensa. 

 Registro fotográfico e resumo da sessão ordinária. Caso haja algum assunto 

relevante, pautar imprensa. 

 Postar no site e enviar à imprensa por e-mail o resumo da sessão. 

 Caso não haja sessão, postar no Facebook vídeo institucional avulso 

 

Na sexta-feira, a rotina da Comunicação é: 

 Leitura e resposta de e-mails e mensagens via whatsapp oficial 

 Clipagem 

 Atendimento à imprensa 

 Retorno de material para imprensa em inserções pagas 

 Editar áudio da sessão; disponibilizar no servidor interno e no SAPL, conforme 

Anexo III 

 Fazer upload do vídeo da sessão no Youtube. Postar seu link no website da 

Câmara. Salvar arquivo conforme Anexo III 

 Realizar roteiro de vídeo da prévia da sessão da próxima segunda-feira 

 Montar vídeo da prévia da sessão da próxima segunda-feira 

 Postar vídeo da prévia da sessão no Facebook 

 Pesquisas para aperfeiçoamento de nossos meios de comunicação 

 Manutenção de equipamentos de áudio e vídeo 

 Realizar relatório de resultados do Setor 

 

 



6.  Disposições Finais 

1 - O Setor de Comunicação Social deverá facilitar e viabilizar a 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 modo a 

promover o intercâmbio de informações e experiências;  

3 - Empenhar-se para garantir que toda comunicação da Câmara Municipal 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; promova a 

transparência das informações da Câmara Municipal de Rio do Sul que sejam de 

caráter público; promova a proteção das informações e dados que não possam ser 

divulgados por impedimento legal ou  

4 - É vedado fazer uso, direta ou indiretamente, da estrutura do Setor de Comunicação 

Social da Câmara Municipal de Rio do Sul para realizar propaganda político-partidária; 

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 Rio do Sul, seus 

parlamentares e servidores; 

5 - É dever de todos os servidores lotados no Setor de Comunicação Social, guardar 

sigilo sobre assuntos relacionados às atividades desenvolvidas no setor. 

6 - Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto à Direção Geral da Câmara Municipal de Rio do Sul,  

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

8 – Cabe ao Setor de Comunicação Social, com base nos critérios técnicos de 

jornalismo e também da legalidade e da ética pública, escolher, entre solicitações, 

atos e atividades legislativas, o que será ou não tema de cobertura do Setor, seja para 



criação de textos para publicar em site ou envio para a imprensa, seja para publicação 

pelas mídias sociais ou pela TV Câmara. 

 

Rio do Sul, 9 de fevereiro de 2018. 

 

ROBERTO ANDRADE BASTOS 
Diretor Geral da Câmara Municipal de Rio do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

Formulário de solicitação de serviços de comunicação social 

 

À Comunicação Social 

 

Prezado senhor servidor, 

 

Eu, ____________(nome)_____________________, representando o 

gabinete do vereador ____________________ (nome)_____________, venho 

por meio desta solicitar: 

(  ) cobertura fotográfica 

(  ) cobertura jornalística (relise) 

(  )  fimagem 

(  )  outros _______________________________ 

 

No dia __  de ____________________ de ________ das _____ às ______ 

horas, no local: ___________________________________. 

 

Descrição completa da solicitação: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Justificativa: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

_____________(assinatura)________________________ 

________________(nome)______________________ 

Rio do Sul, ___ de ______________ de ________ 



Anexo II 

Logomarca 

 

 

 

 

 

  



Anexo III 

Padronização para arquivamento de mídia 

 

1. Os arquivos de áudio e vídeo devem ser salvos com seu nome na 

seguinte ordem: ano, mês e dia. Se necessário, em seguida, outras 

observações. Exemplo: 20180206 extraordinaria.mp3. 

2. Tais arquivos terão sua guarda de responsabilidade da Comunicação 

Social, e serão disponibilizados no youtube, no SAPL, no website oficial, 

e no servidor interno //DC (Z:/) 

3. O público externo poderá solicitar uma cópia em arquivo digital e mídia 

ótica, mediante solicitação por escrito e autorização da Presidência. 

  



Anexo IV 

Programação 

 



Anexo IV



 



 


