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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2022/CGM/09 de maio de 2022. 

SCS – Sistema de Comunicação Social 

 

 

DISPÕE SOBRE 

PROCEDIMENTOS A SEREM 

PRATICADOS PARA A 

PUBLICAÇÃO DOS ATOS 

OFICIAIS DO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA. 

 

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA – ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, 

em especial ao disposto nos arts. 31 74 e 75 da Constituição Federal; art. 59 

da Lei Complementar nº 101/2000; na Constituição do Estado de Pernambuco; 

conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e 8.666/93, 

recepcionada pela Lei 14.133/21; Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal nº 

4.089/2009, 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 1º - Esta Instrução Normativa visa padronizar 

os procedimentos administrativos do Sistema de Comunicação Social sobre os 

critérios para publicação de Atos Oficiais do Município do Paulista sem suprimir 

ou alterar qualquer exigência legal ou administrativa superior sobre o tema. 

 

Parágrafo Único – A presente instrução normativa 

abrange todas as Secretarias Municipais e Setores do Poder Executivo do 

Município do Paulista. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 
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 Artigo 2º - Para fins do disposto nesta Instrução 

Normativa, considera-se Ato Oficial toda documentação de que dispõe o artigo 

 

 

37 da Constituição Federal e que se caracteriza pela 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Artigo 3º - A finalidade de publicidade dos Atos 

Oficiais norteia-se também pelo dever da transparência e informação da 

Administração perante o cidadão, ou então pelo próprio interesse do cidadão 

pela noticia ou ato administrativo publicado. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILDIADES 

 

 

Artigo 4º - Compete ao Serviço de Gabinete do 

Prefeito:  

 

I – Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada e orientar as áreas executoras e supervisionar sua 

publicação; 

 

II – Promover discussões técnicas com as unidades executoras e 

com a Controladoria Geral do Município para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos do controle que devem ser 

objeto de alteração, atualização ou expansão. 

 

Artigo 5º - Compete às Unidades Executoras: 

 

I – Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução 

Normativa quanto ao fornecimento de informações e a participação 

no processo de atualização; 

 

II – Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 

alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, 

objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 

mailto:cgmp2013@gmail.com


 

Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro-Paulista/PE – CEP 53.401-441. 
Fone: (81) 3437-2329 – CNPJ: 10.408.839/0001-17 E-mail: cgmp2013@gmail.com 

 

Página 3 de 5 

 

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 

eficiência operacional; 

 

III – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os 

funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

 

IV – 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. 

 

Artigo 6º - Compete à Controladoria Geral do 

Município: 

 

I – Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações de Instrução 

Normativa, em especial no que pertine à identificação e avaliação 

dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;  

 

II – Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes ao SCS, propondo alterações 

na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 

 

 

CAPITULO IV 

DOS VEICULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

Artigo 7º - São veículos oficiais de comunicação do 

Município do Paulista, em conformidade com a legislação vigente: 

 

I – O Diário Oficial do Município do Paulista (o qual opinamos pela 

sua criação); 

 

II – O Mural de avisos da Prefeitura Municipal; 

 

III – Jornal de circulação periódica contratado para fins de 

publicidade dos atos do Município; 

 

IV – Diário Oficial do Estado de Pernambuco e o Diário Oficial da 

União quando assim a Lei exigir; 
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V – Os sítios eletrônicos que tenham largo alcance no âmbito do 

Município do Paulista, principalmente no tocante à transparência 

ativa 

 

CAPITULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

 

Artigo 8º - Os Atos Oficiais tais como: Leis, Leis 

promulgadas pelo Legislativo; Decretos; Regulamentos; Regimentos; 

Resoluções; Portais; Instruções Normativas; Relatórios; Editais de Concursos; 

Requerimentos; Extratos de Convênios; Atos de Pessoal; entre outros atos 

sujeitos a publicação, deverão ser obrigatoriamente publicados no Diário Oficial 

do Estado, Diário Oficial do Município do Paulista bem como no Mural de 

avisos da Prefeitura e, quando for o caso, no Portal da Transparência.  

 

Artigo 9º - As normas legais e administrativas 

deverão ser publicadas até o 5º dia útil do mês subseqüente, com exceção 

daquelas que exigirem prazos diferenciados. 

 

Artigo 10 – Para a publicação no Mural deverão ser 

entregues três cópias devidamente assinadas ao responsável pelo Serviço de 

Gabinete e uma via para arquivo do solicitante. 

 

Artigo 11 – As publicações nos Diários Oficiais e em 

Jornais contratados para tal finalidade se darão através de responsável 

designado pelo Gabinete do Prefeito, devendo ser a ele passados os arquivos 

dos atos a que se pretende publicar com antecedência de três dias úteis ao fim 

do prazo legal as publicações. 

 

Artigo 12 – Os relatórios das Contas Públicas tas 

como RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária); RGF (Relatório 

de Gestão Fiscal); Contratos e seus Termos Aditivos na integra; Peças de 

Planejamento; Edital de Contas à disposição, entre outros atos sujeitos a 

publicação deverão ser publicados no Portal da Transparência disponível no 

Site do Município do Paulista. 

 

Artigo 13 – Os prazos de publicações das Contas 

Públicas obedecerão a sua legislação vigente e as determinações do Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco. 
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Artigo 14 – Os avisos de Editais e demais atos de 

licitação Serão publicados de acordo com as normas aplicáveis a cada 

modalidade, sendo observada a normatização vigente no Município e, a 

Legislação Federal sobre o tema, bem como os entendimentos dos Tribunais 

de Contas (do Estado e da União). 

 

Artigo 15 – As publicações dos Atos de licitação 

obedecerão aos prazos segundo a sua modalidade. 

 

Artigo 16 – Os extratos de contratos e aditivos serão 

publicados até o quinto dia útil do mês subseqüente à sua assinatura no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco (AMUPE) e no Mural de 

Avisos da Prefeitura. 

 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Artigo 17 – As normas constantes da presente 

Instrução Normativa não suprimem ou alteram quaisquer exigências do 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco referente à Transparência Ativa, 

que devem ser observadas e cumpridas a todo tempo. 

 

Artigo 18 – Esta Instrução Normativa deverá ser 

atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o 

axigirem, com objetivo de promover melhoria continua. 

 

Artigo 19 – Esta Instrução Normativa entra em vigor 

a partir da data de sua publicação. 

 

Paulista, 18 de abril de 2022. 

 

 

  

 

 

YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 

Controlador Geral 
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